PROCEEDINGS
of the
XXVIIth ANNUAL CONGRESS

of

Hungarian Scientific, Literary, and Artistic Association
PAPERS PRESENTED

by

Hungarian Scientists, Writers, and Artists
in the Western World

EDITED

by

Dr. Jânos Nddas and Dr. Ferenc Somogyi

Ârpâd Publishing Company
Cleveland, Ohio
1988

A xxvn.

MAGYAR TALÂLKOZÔ
KRÔNIKÂJA

Szerkesztette;

DR. NÀDAS JÂNOS

és

DR. SOMOGYI FERENC

Arpâd Kônyvkiadô Vâllalat
Cleveland, Ohio
1988

Copyright 1988
by

Dr. Nâdas Gyula Arpâd Kônyvkiadô Vâllalata
1425 Grâce Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A.

A kôzlemények — elôadâsok és feiszôlalâsok — tartalmâért
szerzôik felelôsek!
Minden jogot fenntartunk!

A kôzôlt képek âltalâban SomogyiF. Lél felvételei.
Mâsok nevét kûlôn megemlîtjuk.

Copyright ©1988 by Ârpâd Publishing Company
Ail rights reserved
No part of this bock may be used or reproduced in any manner whatsoever
without prior written permission from the publisher except in the case of

brief quotationsembodied in critical articles and reviews. Publisher: Ârpâd
Publishing Company, 1425 Grâce Avenue, Cleveland, Ohio 44107.
Typographer: Compsetting, 19608 Thomridge Ave., Cleveland, Ohio 44135.

Library of Congress Catalog Gard Number: 73-647333
ISBN 0-934214-19-0

Printed in the United States of America

A SZERZOK
DR. BALLOISTVAN

KÔNNYt) ERNÔ

DR. BALOGH SANDOR

KONNYU LÀSZLÔ

DR. BOGNÂR BÊLA

DR. LELBACH ANTAL

BÔCSAY KLÂRA

DR. LENGYEL ALFONZ

BURGYÀN ALADÂR

LÔTE LAJOS

DR. CHASZAR EDE

DR. LUDÂNYINÉ NÀDAS JULIANNA

DR. CZETTLER ANTAL

DR. MfflALY FERENC

DR. DABAS REZSÔ

FT. MUSTOSISTVÂN

DR. ÉRDY MIKLÔS

DR. NÀDAS JÀNOS

VITÉZ FALK VIKTOR

DR. NÀDAS ROZSA

FALUVÉGIENDRE

DR. NÀVORI KORNÉL

FAZAKAS FERENC

NÉMETH GYULA

FAY ISTVAN

DR. NÉMETHYNÉ KESSERU JUDIT

FEJÉR PÂL

NOËL PÉTER

GORGÉNYI LÀSZLÔ

PANAJOTHNÉ LÀSZLÔ MÀRTA

GULDENJULIA

PAP GYULA

GYIMESI GYULA

PELLER MIKLÔS

HAMVASJÔZSEF

DR. SÔMÔGYI FERENC

HÔRVÀTH IZABELLA

SÔMÔGYI F. LÉL

DR. JABLÀNCZY LÀSZLÔ

STERLING GYÔRGY

DR.JÂLICS GYÔRGY

TELEKINÊ DR. KÔVÀCS ZSUZSA

JÔKAY JUDIT

tJRMÔS ANTAL

JÔKAY KÂRÔLY

DR. VARGA G. ILDIKÔ

FT. DR. KADA LAJÔS

ZÔLCSÂK ISTVAN

elôaddsa,
valamint az elhangzottfelszôlaldsok vagy irdsban bekûldôtt
hozzâszôldsok, javaslatok, beszdmolôk és pârhuzamos ûlések
ôsszefoglalôi alapjân
s^'to ala rendezte:
SOMOGYI FERENC DR.

ÂTTEKINTÉS
Elôszô helyett
I.

Események
II.

Megbeszélések, elôadâsok
III.

Beszâmolô és zârônyilatkozat
IV.

Az Arpâd Akadémia XXII. évkônyve
V.

Pârhuzamos ùlések
VI.

Szabadegyetem
VII.

Életrajzi adatok
Fiiggelék
1.

A 7. Ausztrâliai Magyar Talâlkozô
2.

Pâlyâzat
3.

Szabadegyetemi elôadâs

The Hungarian Congress
Névmutatô

Tartalommutatô

ELÔSZÔ HELYETT
Ft. dr. Kada Lajos:

MAGYAR TENNIVALÔK
cimmel a diszvacsorân elhangzott ûnnepi beszédébôl idézzûk:

Mindenekelôtt rôviden râ szeretnék mutatni egy olyan
folyamatra, amely szinte észrevétlenûl halad elôre és amely
bar nem kôzvetlenûl magyar vonatkozâsû, mégis elôbb-utôbb
a magyarsâgot is érinti.
Gondolok itt a nyugat-eurôpai âllamok lakossâgânak
fokozatos csôkkenésére és az ûrt mindjobban betôltô, gyorsan szaporodô afrikai és âzsiai vendégmunkâsokra és az ezzel egyutt jârô izlâm nyugtalanîtô elhatalmasodâsâra.
A Sorbonne egyetemen tanîtô Chaunu Paul F^erre mutât

ezzel kapcsolatban râ arra, hogy pl. a jelenlegi demogrâfiai
folyamat folytatâsa esetén 2080-ban Németorszâgban 10
milliô német és 50 milliô afrikai és âzsiai bevândorolt lesz.

Hasonlô âtalakulâs elôtt âllnak mâs eurôpai âllamok
is, ahol szintén gomba môdon emelkednek a mecsetek. Rômâban most épûl egy ôriâsi. Ez annak az izlâmnak a békés
térhôdîtâsât jelenti, amelynek fegyveres elôretôrését tôbbek
kôzôtt magyar vérontâs akadâlyozta meg a mûltban.
Ha ez a folyamat igy folytatôdik, megvâltozik az a nyugati kereszténység és az az eurôpai mûveltség és szellem,
amelybôl tôrténelmûnk folyamân merûettûnk, amellyel
szimbiôzisban igyekeztûnk élni.
Lemondhatunk mi errôl? Es ha nem, mit tehetûnk ez
ellen a folyamat ellen?
Hosszan lehetne errôl a problémârôl elmélkedni és be-

szélni. Itt csak azt szeretném megismételni, aminek a magyar
talâlkozôk legértékesebb gyumôlcsének kell lennie: magyarsâgtudatunk, szellemûnk, kultûrânk és kereszténységunk ôntudatos, âldozatos erôsitése, hogy îgy mi és az utânunk jôvô
nemzedékek tudjanak erôt adni Eurôpânak és hazânknak
is. Ez a nagy feladat, éppen az adottsâgok gazdagsâga miatt,
elsôsorban az amerikai magyarokra vâr.

Az eurôpai demogrâfiai vonal âltalânos esése orszâ^nkat sem kîmélte meg. Az otthoni hivatalos statisztikai adatok is mutatjâk az orszâg lakossâgânak folyamatos csôkkenését. Egyidejûleg nôvekszik a vâlâsok szâma, ami a hâzassâg intézményének, tehât az életadô kûtnak a kiszâradâsât
jelenti fôleg akkor, amikor ijesztô mértéket ér el a magzatelhajtdsok szâma. (A ma kôtôtt hâzassâgok kôzûl âltalâban
minden mâsodik felbomlik. 1985-ben 73.500 hâzassâgkôtésre 28.700 vâlâs esett. A polgâri kôtések tôbb mint egyharmada mâsodik vagy harmadik hâzassâg volt. 1975 és 1985
kôzôtt 25 %-kal csôkkent a hâzassâgok szâma. Az abortusok
szâma évi 80.000 kôriil mozog. A minimâlis 2-3 gyermekâtlag helyett otthon ez az âtlag 1.9, tehât kevés a jelenlegi
âllapot fenntartâsâra.)
Ez a helyzet aggodalommal tôlti el az otthoniakat és cselekvésre buzdîtja ôket.
A magyar pûspôki kar ez év jûniusi kôrirata a lelkipâsztorok szâmâra a csalâdpâsztorâciôrôl beszél, hogy az egy-

hâzi munka elsôdleges programjaként erre a térre, a csalâd
megerôsitésére irânyîtsa a lelkészkedô papsâgot. (Mâr Lékai
biboros is ugyanezt tette.)
Ez év oktôberében-pedig a Hazafias Népfront Orszâgos
Tanâcsânak égisze alatt megalakult a nagycsalâdok orszâ
gos egyesûlete (legalâbb 3 gyermek kell a tagsâghoz), amely
a helyzet felmérésével és megfelelô javaslatok elôterjesztésével akarja az illetékes âllami, politikai és târsadalmi szervek
tevékenységét megnyerni a sokgyermekes csalâdok javâra.
Dicsérendô kezdeményezések, amelyeknek esetleges hatâsa azonban nem âllhat be rôvid idôn belùl. A problémâk
mélyebb vizsgâlata, a megoldâsra tôrekvô erôfeszitések ébrentartâsa, terjesztése olyan szûkséges feladat, amelyhez kûlfôldôn élô magyar szakembereknek, egyhâziaknak és vilâgiaknak, valamint a tômegtâjékoztatô szervekkel dolgozôknak hozzâ lehet és kell jârulniuk. Kérem a magyarokat, kisérjék el nem lankadô figyelemmel és szeretettel ezt a problémât. Gondoljunk Vôrôsmarty szavaira, amelyeket "A bûvâr
Kund" cimû versében mond:

"Teremt-e Isten tôbb magyart,

Mtg a vilâg, mig napja tari.
Ha mink is elfogydnk?"

A XXVII. MAGYAR TALÀLKOZÔ
ESEMÊNYEI

Rovîd âttekintés
A XXVII. Magyar Talâlkozô 1987. november 27-én,
28 an és 29-én folyt le az ohiôi Cleveland vârosâban, a Bond
Court nagyszâllô (777 St. Clair Avenue) hatodik szintjén,

de a tâvolabbi orszâgokbôl és vârosokbôl mâr elôzô nap,
november 26-ân sokan érkeztek. Az utôbbiak az amerikai

hâlaadâs ûnnepén egyiitt vacsorâztak, majd a Savoy-teremben
vidâm mûsoros estre gyûltek ôssze, amelyen helybeliek is
szép szâmmal jelentek meg.

'J

A szôrakoztatô est szereplôi balrôljobbra: Haldszi Ldszlô (Livonia, MI), Horvdth

Ldszlô (Summi't, NJ), dr. Domjdn Ferencné (St. Louis, MO) és Mdrton Ldszlô
(Slinger, WI).

November 27-én, pénteken délelôtt pârhuzamos ûlések
voltak. Mind a hârom 9 ôra 30 perckor kezdôdott. Az
Amerikai Magyarok Orszdgos Szôvetsége Vîgh Zsolt elnôkletével (Woodbridge, NJ) orszâgos igazgatôsâgi ûlést rendezett, amelyen a tagegyesûletek kikûldôttiei vettek részt.

Kûlôn meghîvâs alapjân katolikus papi konferencia volt,
amelyen ft. Mustos Istvân, Sch. P. (Trenton, NJ) elnôkôlt
és ft. dr. Kada Lajos (Vatikân) érsek, a Szentségek Kongre-

gâciôjânak titkâra is megjelent. "A magyar nyelv oktatdsânak môdszerei /tankônyvek, tanmenet, tanîtdsi eszkôzok/"
dmmel magyar pedagôgusok — dr. Ludânyiné Nâdas Juli-

anna (Ada, OH) elnôkletével — tanûgyi mûhely keretében
târgyaltâk meg legidôszerûbb kérdéseiket.

A déli ebédszûnet utân — 2 ôrakor — folytatôdtak a
délelôtti megbeszélések. Ezekkel pârhuzamosan Bôcsay Klâra
elnôkletével kûlôn ifjûsâgi ankéton a magyar ifjûsdg kulturdlis
nevelése kapcsân kerestek vâlaszt sorsdôntô kérdésekre. 3 ôra

kor a Szabad Magyar Ûjsdgirôk Szôvetsége tartott értekezletet T. Dombrâdy Dôra vezetésével. 4 ôrakor az Erdélyi

Bizottsdg tagjai rendeztek kôzgyûlést, amelyen Lôte Lajos
(Rochester, NY) elnôkôlt. Délutân 5 ôrakor kerûlt sorra a

kidllûdsok ûnnepélyes megnyitâsa, este 7 ôrakor pedig az
irodalmi és mûvészest.

November 28-ân, szombaton délelôtt 9

ôrakor

ismét

pârhuzamos ûléseken az amerikai alkotmdny 200. évfordulôjârôl tôrtént megemlékezés, majd — Somogyi Ferenc dr.
elnôkletével — kûlôn ankéton a magyar emigrâciô szerepét
vitattâk meg Kôzép-Eurôpa ûjjârendezésének lehetôségeivel
kapcsolatban a Magyarorszâg szâmâra elképzelhetô tervek
alapjân. Ezt kôvetôen dr. Châszâr Ede (Indiana, FA) tartott
elôadâst arrôl a kérdésrôl, hogyan tôrténhetik a magyar
érdekek képviselete nemzetkôzi fôrumokon. Németh Gyula
(Yonkers, NY) a magyarsdg apoteôzisa cîmmel tett értékes
megâllapîtâsokat, dr. Mihâly Ferenc (Toronto, Ontario,
Kanada) pedig a megmaradds feltételére vonatkozô âllâspontjât fejtette ki.

Az ankéttal egy idôben volt az Ârpâd Akadémia Orvostudomdnyi Osztdlyânzk elôadâssorozata dr. Kondray Gergely

(Beachwood, OH), a Magyar Mérnôkôk és Épûészek Vildgszôvetségénék

az

Ârpâd

Akadémia

Mérnôktudomdnyi

OsztdlydvaX egyùtt rendezett osszejôvetele dr. Mitnyân Lâszlô

(Montréal, Qjuebec, Kanada), valamint az Ârpâd Akadémia
Orientalisztikai OsztdlydndiY elôadâssorozata

dr.

Lengyel

Alfonz elnôkletével.

Déli 12 ôrakor târsasebéd kôvetkezett, amely utân dr.
Nâdas Jânos hivatalosan ûdvôzôlte ft. dr. Kada Lajos
(Vatikân) érseket, aki a Magyar Kongresszus nagy szâmban
megjelent hallgatôi elôtt magas szmvonalû szakelôadâsban
II. Jânos Pâl pâpârôl és célkitûzéseirôl nyilatkozott.

Papi értekezlet

Balrôljobbra'.Jt. Miskolczy Kdlmdn dr., Sch.P.,/t. Kada Lajos dr., NddasJdnos dr.
ésft. Mustos Istvdn, Sch.P. elnôk. (Ft. Miskolczy Kdlmdn dr. felvételé)

Délutân 2 ôrakor Kônnyii Ernô (Washington, DC)
kongresszusi képviselô tartott kongresszusi kihallgatâst (ûn.
'hearing'-et) és adott âltalânos nemzetpolitikai vonatkozâsû
tâjékoztatâst. 3 ôrakor a Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend ûlésezett Szent Kirâlyi Jânos széktartô vezetésével.

7

ôrakor

dùzvacsora kezdôdôtt, utâna kûlôn rôvid mûsor, majd hagyomânyos szokâsoknak megfelelôen — mâsnap reggel 3 ôrâig —
hangulatos Magyar Bdl kôvetkezett.
November 29-én, vasârnap délelôtt fél lO-kor ft. dr. Kada

Lajos érsek fényes papi segédlettel fôpapi szentmisét mutatott be, 9 ôrakor pedig nt. Bertalan Imre (Washington, DC)
protestâns istentiszteletet tartott.

Délelôtt 10 ôrakor kezdôdôtt az Ârpâd Akadémia XXII.
évi rendes kôzgyûlése, amelyen megemlékezés tôrtént ft. dr.
Irânyi Lâszlô pûspôk, disztag elhunytârôl. Ft. dr. Kada Lajos
érsek akadémiai dîsztaggâ vâlasztâsa és a szokâsos jelentések
meghallgatâsa, javaslatok megtétele utân székfoglalô elôadâsok harigzottak el.

A Magyar Kongresszusnak azok a tagjai, akik az Ârpâd
Akadémia kôzgyûlését kôvetôen azonnal elutazni nem tudtak, este egyiitt vacsorâztak és hangulatos mûsoros est kere-

tében a Savoy-teremben bûcsûztak abban a biztos tudatbah,
hogy a XXVIII. clevelandi Magyar Talâlkozôn (Kongn"eszszuson) ûjra viszontlâtjâk egymâst és a rendezôséget.

A XXVII. Magyar Kongresszus titkdrsàga. Kôzépen Szabolcs Làszlôné, tôle jobbra
Mészâros Magdolna dr., balra AlapiEndréné. Velûk szemben Dreisziger Ferencné.

Kîâllitâsok
A XXVII. Magyar Kongresszus nagy sikerét jelentékenyen
fokoztâk a kiâllîtâsok, amelyeknek ûnnepélyes megnyitâsa

november 27-én, pénteken délutân 5 ôrakor kezdôdôtt.

A kiàllûdsok ûnnepélyes megnyitàsa. Balrôljobbra.KûTCsaba, Abelovszky ÂbelEltz
és Nddas Jdnosdr. {Abelovszky Àrpddfelvétele)

A megjelenteket dr. Nddas Jânos elnôk ûdvôzôlte. Az
îrôkat, kôltôket, szerkesztôket és kiadôkat A belovszky A bel Eliz
(Worthingon, OH) kôszôntôtte. Megnyitô beszédében arra
a hivatâsra mutatott râ, amelyet mindezek a nemzet, a magyarsâg életében betôltenek. Az alâbb felsoroltak érdemeit
kûlôn-kûlôn hangsûlyozta. Buzdné Ormai Ildikô (Bay Vil
lage, OH), dr. Chdszdr Ede (Indiana, PA), ft. Dengl Miklôs,

OFM (Youngstown, OH), dr. Érdy Miklôs (West New York,
NJ), Eazakas Ferenc (Mt. View, CA), dr. Fiedler Kdlmdn
(Chicago, IL), Gyimesi Gyula (Scarborough, Ontario,
Kanada), ft. dr. Fûzér Julidn, OFM (Détroit, MI), vitéz
Haraszthyné Kapossy Kati (Solon, OH), Hieronymi Pdl
(Svâjc), Kovdcsy Jôzsef, Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO), dr.
Lengyel Alfonz (Philadelphia, PA), dr. Luddnyi Andrds (Ada,
OH), dr. Luddnyiné Nddas Julianna (Ada, OH), dr. Nddas
Gyula, Németh Gyula (Yonkers, NY), Panajothné Ldszlô
Mdrta, Pap Gyula (New Brunswick, NJ), dr. Somogyi Ferenc,
Somogyi Lél (Chardon, OH), Soôs Jôzsef (Baltimore, MD),
Szabadkai Sdndor, dr. Szentmiklôsy Fies Géza, dr. Tapolyai
Mihdly, T. Dombrddy Dôra, Vtgh Ildikô.

A kônyvkiâllûdst ebben az évben is dr. Nddas Gyula, az
Arpâd Kônyvkiadô Vâllalat szakértô tulajdonosa rendezte
meg, aki konyvkiadôi minôségben is elévûlhetetlen érdemeket
szerzett. A kiâllîtâsi terem kôzepén felâllîtott s téglalap alakjâban kôrbefutô, roskadâsig telt asztaloknâl fia, ifj. Nddas
Gyula (Chicago, IL) és veje, dr. Luddnyi Andrds (Ada, OH)
volt se^tségére. A kônyvkiâllitâs irânt szokatlanul nagy
érdekiôdés nyilvânult meg, mert azon a legûjabban kiadott
emigrâciôs irodalom termékei is lâthatôk és beszerezhetôk
voltak.

Ft dr. Kada Lajos érsek megtekintia kidllûdst. Tôlejobbra: dr. Nddas Gyula,
a kônyvkidllitdsfôrendezôjc.

Az utôbbiak kôzul kûlôn ki kell emelnûnk dr. Kostya

Sdndor "Ôsi fôldûnk, a Felmdék" cimû, nagyszabâsû mûvét,
amely 352 oldalon, 121 képpel és 15 térképpel ritkân tapasztalhatô, nyilt szôkimondâssal, de mindig az igazsâg târgyi-

lagossâgâval, szép magyar nyelven târja az olvasô elé az elszakîtott magyar Felvidék végzetét, ôslakos magyarsâgânak

jelenlegi, szomorû helyzetét. A kôtet Marikovszky Zoltdn
adomânya és a clevelandi Magyar Tdrsasdg jelentôs anyagi

âldozata révén az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat gondozâsâban jelent meg.
A mâsik mû, amelyet ugyancsak meg kell emlîtenûnk,
"Szentnek kidltjuk!" cîmmel kimondottan a kônyvkiâllîtâson
kerûlt elôszôr forgalomba. Ez a kôtet Mindszenty bîboros

halâlânak 10. évfordulôja alkalmâbôl ft. dr. Fûzér Julidn
ferences szerkesztésében — magyar emigrânsok megnyilat-

kozâsait tartalmazza 587 oldalon. A kônyvet, amely az Ârpâd
Akadémia elsô dîsztagjârôl a mâsodik dîsztag, ft. dr. Irânyi
Ldszlô pûspôk ajânlâsâval szôl, a Katolikus Magyarok Vasârnapja adta ki. A mû szerkesztôje (ft. dr. Fûzér fuliân) is,

kiadôja (ft. Dengl Miklôs) is az Ârpâd Akadémia rendes tagja.

Ft. dr. FûzérJulidn, OFM (Détroit, Ml), a "Szentnek kidltjuk" cîmû kôtet szerzôje és
ft. Dengl Miklôs, OFM (Youngstown, OH), a Katolikus Magyarok Vasdmapja
fôszerkesztôje.

A képzô-, ipar- és népmûvészeti kiâllûâst az elnôk fel-

kérésére Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvész, az Ârpâd
Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak elnôke, mint fôrendezô
nyitotta meg.
A kiâllitâsi terem kôzépzô részének mâsik felét fôleg
szobrdszati mûvek tôltôtték meg. Ezek kôzôtt elsô helyen Kûr
Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvész alkotâsait kell megemlitenûnk. Hârom ônâllô mûve ûgyes csoportositâsban
szinte az egész termet uralta. A terem fala elôtt felsorakozô

alkotâsok is elônyôsen tûkrôzték vissza a szobrâszmûvész
tehetségét. Nagy feltûnést keltettek és osztatlan sikert arattak
azok a szobrâszmûvészeti alkotâsok is, amelyeket "Borz"
mûvészi néwel

a

clevelandi

Szent

Imre

rômai

katolikus

egyhâzkôzség fîatal plébânosa, ft. Orley S. Richard mutatott
be. Kôzûlûk az "Irgalom" koldusa szinte arânytalanul ma-

gasba nyûlô, kônyôradomânyért feltârulô kezével, az "Ôrômteli imà" hârmas csoportja pedig hôfehér szellemszerûségével vonta magâra a szemiélô figyelmét. Kûlôn emiîtésre méitô
még Szakâllas Lâszlô (Cleveland, OH), aki fém-dombormûveivel és a fiatal Balajthy Andrds (Richmond, VA), szép
szobrâszmûvészeti alkotâsaival ért el sikert.
A falak elôtt kôrbefutô asztalokon a festô-, ipar- és nép-

mûvészet kivâlô aikotâsainak egész sorâra bukkanunk. Rész-

Ft. Orley S. Richard plébdnos szobrdszati mûveivel.
A hdttérben balra Ferencz Béla mûveinek tablôjdval, jobbra Veres Gxiszidv alkoidsai.

letes felsorolâsuk meg sem kîsérelhetô. Mindegyik a magyar
szellem râtermettségét bizonyitja és szâmkivetésben élô honfitârsaink munkâssâgânak eredményét igazolja. Elsôsorban

Kûr Csaba {Warren, OH) szobrdszmûvész, a kidllitdsokfôrendezôje, alkotdsatnak
mondanivalôjdt magyardzza Somogyi Ferenc dr-nak.

a festmények szerzôit kellene felsorolnunk, de csak néhâny
"befutott" mûvész nevét emlitjûk alkotâsaik értékelése nél-

kûl. Abelovszky Âbel Eh'z (Worthington, OH), D'Andrey
Gabriella (Silver Spring, MD), Gyimesy Kàsds Ernô (New
York, NY), Hampelné Tallôs Kitty (Lakewood, OH),
Kozmon Gyôrgy (Chesterland, OH), Markô Réka (New York,
NY), Môr Jôzsef (Phoenix, AZ), Oriold Gyôrgy (Los Angeles,
CA), Valentin Bêla (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia), Valentin
Ôdôn (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia), Varsdné Koszorûs F.
Gabriella (Washington, DC) és a tôbbi a szô szoros értelmében lâtvânyossâ, gazdaggâ tette a kiâllitâst.
Ferencz Béla (Veniee, CA), kitûnô fafaragvânyainak
remek tablôjât és a Los Angeles-i Szent Istvân katolikus
magyar templomot ékesitô fafaragvânyokat ismertetô, pom
pas kiadvânyât is érdemes megemlîteni. A tablô môgôtt
Veres Gusztdv (Olean, NY) bontakozô tehetségérôl tanûskodô mûvei vonjâk magukra a figyelmet.
Az iparmûvészeti kiâllltâson dr. Tapolyai Mihdlyné ké-

szîtményei népmûvészeti dîszîtmények alkalmazâsâval vîvjâk
ki az elsoséget. Kôzvetlen szomszédsâgâban Boldizsdr Matild
(New York, NY) értékes, magyar ruhâs babâinak egész
gyûjteményét talâljuk. Mâsutt azt a szép gobelint lâtjuk,
amely ft. Kârpi Ferenc nyugalmazott plébânos tervei szerint
a turini lepel kézimunkâja, de valôsâggal festmény benyomâsât kelti és Welsenberger Kldra (Cleveland, OH) figyelemre méltô munkâja.
A kiâllitâsokat a Magyar Kongresszus kezdetétôl befe-

jezéséig âllandôan sokan lâtogattâk s a kiâllîtâsi târgyakat
érdeklôdéssel szemlélték. Ft. dr. Kada Lajos érsek, Kônnyû
Emô kongresszusi képviselô, Voinovich V. George polgârmester és igen sok mâs a kiâllîtâsok megtekintése utân legteljesebb elismerését nyilvânitotta.

Boldizsdr Matild (New York, NY) kidllitott mûvészi babdival és kézimunkdival.

A bélyegkidllûds megnyitôjaként Kôrmôczy Zoltdn a
clevelandi Amerikai-Magyar Bélyeggyûjtô Egyesûlet 1987.
évi XXIII. kiâllitâsânak eredményével, illetôleg a bemutatôval kapcsolatban megâllapitotta, hogy a Bélyeggyûjtô
Egyesûlet munkâja nem hiâbavalô. Bebizonyosodott, hogy
erre a kis magyar kôzôsségre szûkség van. A hirlapok cimoldalain ugyan ez a kis kôzôsség nem szerepel, a kiâllîtâ-

in Childbirth, by Dr. Semmelweis.

November 21-22,1987

létrejôttének 200. évfordulôjârôl.

Az amerikai alkotmâny

Magyar bélyegSemmelweis Ignâc arcképével

A bélyegkidllûâson lâthatô emlékbonték

The 140th Anniversary of
the Introduction of Antiseptic Methods
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sokon kiadott boritékok,

emlékkârtyâk ezzel szemben —
nyugodtan mondhatô — szerte a vilâgon hirdetik az Egyesûlet létét még akkor is, amikor mâr a cimlapok szenzâciôs
hîrei régen feledésbe meriiltek.
A gyûjtô a boritékot, a kârtyât nem rejti véka alâ. Mint
ûjabb trôfeât, megôrzi s idônként kiâllîtâsokon kôzszemlére
teszi. Tekintettel arra, hogy ezek tôbb mint ôtven szâzalék-

ban a magyarsâg életének, kiizdelmének egy-egy epizôdjât
vagy kimagaslô személyiségét ismertetik glôbusunk valamelyik részén, tôrténelmûnk részben ûjra meg ûjra felszinre
kerul. A munka meg- vagy elismerésének ûjabb bizonyîtéka

tovâbbâ, hogy az Egyesiilt Âllamoknak megint hârom âllama
csatlakozott a gyûjtôkhôz. Az Egyesûlet kiadvânyai tehât
most mâr harminc âllamba jutnak el, sôt Hawaiiban a honolului P. B. Muséum és New Hampshire-ben a manchesteri
cserkészmûzeum kiâllîtâsain is szerepeltek. Leszôgezhetjûk
tehât, hogy az emigrâns magyar târsadalom ezen a téren

is életképes és munkabîrô, az Egyesûlt Allamok hûszmilliôt
meghaladô bélyeggyûjtôi tâborânak szerves része.

Az ez évi kiâllîtâs fôtârgya Semmelweis Igndc honfitârsunk nagy értékû felfedezésének, a szûléskor elengedhetetlen fertôtlenîtés bevezetésének 140. évfordulôja volt. Ezzel
kapcsolatban legtôbbet mond Lister J. el- vagy beismerése,

aki a szûléskor elengedhetetlen fertôtlenitést 15 éwel késôbb
vezette be az orvosi gyakorlatba és azt mondta: "Without
Semmelweis, my achievement would be nothing. To this
great son of Hungary, surgery owes most. "
A kiâlhtâson bemutattâk Semmelweis Ignâcnak a chicagôi
International Muséum of Surgical Science and Hall of Famé
galériâjâban âllô szobrât, valamint az "Immortal Magyar
by F. O. Slaughter, M.D." cimû kônyv cîmlapjât — fényképen. De megemlékezés tôrtént az amerikai alkotmâny
\

'

létrejôttének 200. évfordulôjârôl is (HUNPEX XXIII COM
MEMORATES U.S. CONSTITUTION).

Irodalmî és mûvészest
1988. november 27-én, pénteken este 7 ôrakor kezdôdôtt a XXVII. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje.

A magyar himnuszt — Horvâth Lâszlô (Summit, NJ) zongoraldséretével — a kôzônség énekelte. Utâna viléz Haraszthy
Miklôsné Kapossy Kati mûsorvezetô ûdvôzôlte a vendégeket, kôztiik elsôsorban ft. dr. Kada Lajos érseket a Vatikânbôl. A tovâbbiakban kedves kôzvetlenséggel bejelentette az

egyes szâmokat. A szereplôket kûlôn-kûlôn bemutatta s
életrajzi adataik rôvid felsorolâsa utân egy-két szellemes
észrevétellel kôzéleti vagy mûvészeti kivâlôsâgukra is râmutatott. Szerepét elejétôl végig tehetséges râtermettséggel
tdltôtte be.

Vitéz Haraszthy Miklôsné Kapossy Kati mûsorvezetô.

Elsô szâmként a Mindszenty Kamarakôrus népdalcsokrot adott elô. A "Kicsi madâr, jaj, de fennszâll" kezdetû
dalt a "Lâtod, milyen kôdôs idô" kezdetû kôvette, majd
"Trallala" cimmel a XVI. szâzad kôzepérôl szârmazô tâncdal elôadâsâra kerûlt sor, amelyet Bârdos Lajos (Kodâly

Zoltân tanîtvânya) dolgozott fel. A nagy felkészûltségrôl és
mûvészi fegyelmezettségrôl tanûskodô énekkart Tapolyai
Emôke karnagy olyan kitûnôen vezényelte, hogy a karnak

m

Az irodalmi és mûvészest szereptôt balrôljobbra: Zerinvdry Miklôs (Monroeville, PA),
Horvâth Ldszlô (Summit, NJ), Nddas Jdnos dr., D'Andrey Gabriella (Silver Spring,
MD), Tdlas Emô (Stockholm, Svédorszdg), viléz Haraszlhy Mihlôsné Kapossy Kati
(Solon, OH), Fiedler Kdlmdn dr. (Chicago, IL), Haldszi Ldszlô (Livonia, MI) és
Gyimesi Gyula (ScarboTOugh, Ont., Kanada).
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A Mindszenty Kamarakôrus tagjai. Baloldalt Tapolyai Emôke kamagy.

kôzldvânatra ismétlést kellett adnia, ami a harmadik dalszâm elôadâsâval meg is tôrtént.

A sok értékes gondolatot magâban foglalô megnyitôt
Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont., Kanada), a Kanadai

Magyar Irôk Egyesûletének elnôke és az Arpâd Akadémia
rendes tagja mondta.

Az nodalmi és mûvészest kôzônségének egy része. Balrôljobbra: ft. dr. Kada Lajos

érsek, dr. Nddas Jdnos slb.

( VitézHaraszthy Miklôsfelvétele)

Gyimesi Gyula:

"A NYEL V AMI VÉGSÔ MENEDÉKÛNK... "
Az ôtvenes években tôrtént, hogy magyar labdamgô
csapat érkezett Braziliâba. A repûlôtéren dîszes fogadtatâsban volt részûk az akkor vilâghirû jâtékosoknak és tôbbek
kôzôtt a mâr régôta ott élô magyarok unokâi szép magyar
ruhâban, fejûkôn himzett pârtâval, virâgcsokrokkal kedveskedtek nekik.

A csapat jobbszélsôje, Sdndor Kdroly meghatott lélekkel simogatta meg a neki virâgcsokrot nyûjtô leânyka hajât
és megkérdezte:
— Hogy hîvnak, te kis pôsze?

A kislâny az idegen szôra értetlenùl, csodâlkozô szemekkel nézett a kérdezôre, azutân valami hosszû magyarâzatba kezdett — Sândor elôtt ismeretlen nyelven.

A jobbszélsô szîvét valami furcsa, fâjô érzés szoritotta
ôssze, amikor nézte a magyares ruhâba ôltozott, de nagyszûlei anyanyelvét nem értô és nem beszélô leânykât és arra
gondolt:
"Milyen szomorû, hogy ennek mâr csak a ruhâja magyar."

Hânyszor és hânyszor lehetûnk tanûi hasonlô jelenetnek
mi is. Gyermekek mâr alig, unokâk pedig mâr sehogyan se
beszélik drâga nyelvûnket. Pedig ez a vilâg egyik legszebb
nyelve, amely gazdag irodalmi kincstâr ajtajât nyitja meg.
Éveken keresztûl gyonyorû szigeten, az Emerald Islandon
laktam. Ott ismerkedtem meg egy egyetemi tanârral, akinek nyaralôja voit a szigeten. Amikor megtudta, hogy ma
gyar vagyok, legnagyobb meglepetésemre magyarul folytatta a beszélgetést. Bevallom, ôszinte megkônnyebûlésemre.
— Professzor ûr tud magyarul? — kérdeztem tôle nagy
csodâlkozâssal. Felelete még jobban meglepett.
— Irodalomtôrténész vagyok — vâlaszolta —, igy is
merkedtem meg kôltôik angolra forditott verseivel. Meg

lepett ezeknek kôltôi szépsége, irodalmi értéke és elgondoltam, milyen nagyszerûek lehetnek ezek az eredeti nyelven.
S addig-addig gondoltam erre, amîg elkezdtem magyarul
tanulni.

Nehéz nyelv az ônôk nyelve, kûlônôsen

nekûnk,

angoloknak, de tanulâs kôzben egyre tôbb szépséget fedeztem fel benne, még tôbbet az irodalmukban és nem nyu-

godtam addig, amîg jôl meg nem tanultam azt. És soha nem
bântam meg az erre fordîtott idôt és fâradsâgot.
Szeretettel râztam meg a professzor kezét:
— Kôszônôm — mondtam —, hâlâs vagyok azért, amit
mondott, mert ûj erôt és lelkesedést nyertem szavaibôl ahhoz, hogy ezt a drâga nyelvet tovâbb mûveljem és terjesszem.
Elbûcsûztam a professzortôl és nagyot sétâltam a szige
ten. Kûlônôsen az északi oldali részt szerettem, ahol a tâvolban kisebb-nagyobb szigetek lâtszottak és hivtak, egyre
hîvtak, hogy keressem fel ôket, ki tudja nem rejtenek-e va
lami csodât szâmomra, hâtha rajtuk talâlom meg azt a tûndérorszâgot, ami utân annyit vâgyôdtam életemben.

És amint Igy nézelôdtem, ûjra eszembe jutottak a pro-

fesszor szavai: "Sok szépséget fedeztem fel az ônok nyelvében, még tôbbet irodalmukban."
S ûjra elôntôtte szîvemet az a nagyszerû, boldogîtô érzés,
mint az elôbb.

Aztân, aztân egyszerre csak eltûnt a jô érzés, valami jeges kéz markolta meg szîvemet. Eszembe jutottak egyesùletekben tett lâtogatâsaim, honfitârsaimmal valô talâlkozâsaim, akik Magyarorszâgon szûlettek, talân nem is olyan
régen jôttek el onnan és maris milyen hibâsan, rosszul, idegen szavakkal keverten beszélik nyelviinket.
Tôbbnyire megkérdeztem tôlùk; "Szoktak-e magyar
kônyvet olvasni?" Legtôbbje azt vâlaszolta, hogy erre ôk nem
érnek râ. Magyar ûjsâgot egy részûk jârat ugyan, de azt is inkâbb az asszonyok olvassâk.

— És gyermekeik beszélik-e nyelviinket? — kérdeztem
tovâbb.

— Minek az? — vâlaszolta jô néhânyuk. — Tanuljanak
meg jôl angolul, meg ha kedviik van, olaszul, franciâul, de
magyarul, mi hasznât veszik annak?"
Igy érthetô azutân, hogy magyar rendezvényeken, ha
azok vacsorâval és tânccal vannak ôsszekôtve, szép szâmmal
talâlunk fiatalokat is, de akiknek mâr csak a ruhâjuk ma
gyar, nyelvûk és szivûk nem az tôbbé.

Ezért kiâltom vilâggâ itt, errôl a helyrôl, hogy a magyar
nyelvnek és szellemnek meg kell maradnia Amerikâban!
Hogyan tudjuk ezt biztositani?
Imâdkozzunk és mûvelôdjûnk magyarul!
Ha kicsit messzebb van is a magyar templom, mégis oda

jârjunk, mert nagyon nagy dolog minden héten szép magyar
szôt hallani.

És vegyûnk részt ôrômmel a magyar rendezvényeken,
mert azok jô gyakorlô terûletei nyelvtinknek.

És olvassunk anyanyelviinkôn kônyveket, ûjsâgot rendszeresen, s ami a legfontosabb, gyermekeinket és unokâin-

kat feltétlenûl tanîtsuk meg râ.
Jusson eszûnkbe gyakran a figyelmeztetés: "A

nyelv a

mi végsô menedékûnk. " És ha mi ezt nem becsûljûk és nem
hozunk ennek érdekében âldozatokat is, akkor bizony hamarosan elkôvetkezik az idô, amikor a kôltô szavai szerint:

"Nem lesz az Istennek soha tôbb magyarja" itt Amerikâban.
De ne csak a magyar nyelvet âpoljuk, gondozzuk, vigyuk

tovâbb, hanem a magyar testvériség szellemét is. Ne csak a
nyelvunk legyen kozos, hanem a szîvûnk is. De sok baj van
ezen a téren! Mennyire nehezen tudunk egymâsban testvért
lâtni! Ezért legyen jelszavunk: "Ne mûljék el hét, hogy valamit ne tettem volna magyarsâgomért." Talân csak annyit,
hogy vettem egy magyar kônyvet, elolvastam a magyar ûjsâgot, elkisértem gyermekemet a magyar iskolâba, részt
vettem valami magyar rendezvényen és legfôképpen nem

bântottam meg egyetlen magyar testvéremet se egész héten!
S tegyûk ezt tudatosan, azzal a gondolattal, szent meg-

gyôzôdéssel, hogy ezzel hivatâsunkat, kôtelességiinket teljesitjûk.

Magyar nyelv és sziv, beszéd és lélek legyen a legfôbb
kincsûnk, tôbbre becsùlt értékûnk minden elôrehaladâsnâl,
szôrakozâsnâl, dollârnâl.

Puskinmk, a legnagyobb orosz kôltônek van eg>' gyônyôrû verse, amelyikben arrôl beszél, hogy sokféle imâdsâgot
gondoltak ki az évszâzadok folyamân, de neki mégis az az

ima a legkedvesebb és leggyakoribb imâja, amelyet a nagybôjti liturgiâban talâlt, s amely îgy hangzik:
"Ne ereszd râm, Uram, a hâromfejû kigyôt,
vagyis a zsarnoksdg leskelô szellemét,
az emberszapulâst s a tétlen csûggedést!
De add, hogy bûneim mindenkor Idtva Idssam,
testvéremet soha tôrvénybe ne citdljam,
s elevenûse meg lankadô lelkemet
aldzat, tûrelem, tisztasdg s szeretet."
Mennyire nekûnk, hazânktôl messze szakadt, sebzett
szivû, fâjdalmas lelki terheket viselô, oly sokszor tûrelmûn-

ket vesztô, embert-szapulô, testvérûnket tôrvénybe citâlô,
szeretetet vesztett magyaroknak irôdott ez az imâdsâg!
De amikor itt, kedves hallgatôim kôzôtt szétnézek és lâtom arcukon az érdeklôdést, nézem az idôsebbek szemében

megjelenô kônnycseppeket, hallom a felcsattanô tapsot és
legfôképpen lâtom a fiatalok felém ragyogô szemét, akkor
mélységes meghatottsâg és ôrôm tâmad szivemben és az a
szent bizonyossâg, hogy nem veszhet el az a népcsoport,
amelynek ilyen fiai és leânyai vannak.

s bizton hiszem, szent meggyôzôdéssel, hogy megmarad
sokâig, nagyon sokâig a magyar szô és a magyar szellem itt
ebben az istenâldotta orszâgban.
*

*

*

A hosszan tartô, meleg tapssal fogadott megnyitô utân
dr. Fiedler Kdlvnân (Chicago, IL), a Magyar-Lengyel Vilâgszôvetség elnôke s az Arpâd Akadémia rendes tagja "Nagymama" cimû sajât kôlteményét olvasta fel nagy sikerrel.
Haldsz Ldszlô (Livonia, MI) énekmûvész, az Arpâd
Akadémia rendes tagja — Horvâth Ldszlô kitûnô zongorakîséretével — sajât szerzeményeibôl adott elô tôbb énekszâmot.
Mindegyik nagy hatâst keltett.

Pap Gyula (New Brunswick, NJ) irô, az Ârpâd Akadémia
rendes tagja, meghatô novellâjânak felolvasâsâval érdemelte ki a hallgatôsâg elismerését.
Pap Gyula:
SUGARVESZELY

Legidôsebb Tomber Jânos — hârom nemzedék viselte
a nevet és ô volt a nagyapa — a konyhaablakon nézett kifelé.
Tavaszi délutân volt. Odakint, az udvar vidâm zôldjén bat
kisfiû katonâsdit jâtszott, ôket nézte. Terepszinû ruhâikban,
tévérôl eltanult mozdulataikkal és élethû plasztik géppuskâkkal mesekônyvbôl valô liliputi harcosoknak tûntek. Kilenctiz évesek voltak, és kôztûk szaladgâlt legifjabb Tomber
Jânos is, az unoka, akit a tôbbiek "Jancs"-nak hîvtak.
A csata, melyet a szemlélô az ablakbôl figyelt, Amerikâban, New Yorktôl nem messze folyt, és viadaluk kôzben
az aprô vitézek magyarul rikoltoztâk elég gyatra kiejtéssel,
hogy "Sugârveszély, sugârveszély"!
Kôzûlûk egyedûl Jancsi beszélte a nyelvet, ôt târsa csak
a kiabâlt szôt ismerte, hiâba volt magyar eredetû a vâros
lakôinak jelentôs része.
Legidôsebb Jânos néhâny héttel elôbb érkezett Magyarorszâgrôl fia csalâdjâhoz lâtogatôba. Meghîvtâk, hogy ne
eméssze magât otthon magânyosan, miutân felesége meghalt. A vendég Amerikâban még idegenûl mozgott.
— Minden mâs itt! Minden mâs! Nem birnâm meg-

szokni! — ismételgette, és magasztalta szûlôhelyét, a kisalfôldi mezôvârost.

Ezek a gyerekek is! Bârmit jâtszanak, mindjârt âtoltôznek. Ha elkezdik a labdât rûgni, mintha Puskâsok és Pelék
volnânak — persze csak viselet dolgâban! Ha hâborûsdit
jâtszanak, katonaruha és igazinak hatô fegyver kell! Ha nem
ôl is, legalâbb kattogjon, szikrâzzék!
Erdekes, halâlt szînlelni a jâtékban senki sem akar. Most
is, nézd csak! Az egyik fiû Jancsinak hasâba szegezi a kattogva szikrâzô géppuskât. Az unoka meg? Elszalad és visitva
ûldôz egy mâsik gyereket! Mindig mindenki gyôz. Néha
megâllnak, ûj elemet raknak fegyvereikbe, és halhatatlansâguk tudatâval ûzik tovâbb a halhatatlan ellenséget.
Nagyapa visszagondolt a doni frontra, 1943 januârjâra.
Ott bizony nem futott tovâbb, akit hasba lôttek a géppisztollyal! Am az is igaz, hogy a harc ott nem volt gyerekjâtékl
Azért a kis Jancsi, ha hibâsan is, de beszél magyarul —
vâltja elégedetten a gondolatait. Sajnos, nem îr, nem olvas,
és a nyelvtanban is gyenge. Az apja, Tombor Jani dolgozik
szombatonként, az anyja pedig fôz, mos, takarit és ezerfelé
szalad olyankor. Nincs, aki elvigye a kicsit a magyar iskolâba, nagyapja bânatâra.
— Megérti, édesapâm — érvelt szeliden a fia —, szeretnénk, de nem birjuk idôvel.

Ôreg Jânos makacs volt, nem akarta megértenil
Elhatârozta, hogy amig Amerikâban lesz, magyar ismeretekre tamtja az unokâjât. Magâhoz vonta a kisfiût, amikor az belefâradt a rohanâsba és lehuppant nagyapja mellé,
akit elsô lâtâsra megkedvelt. Nagyapa olyankor mesélt neki
hîres magyarokrôl, hôsi tettekrôl és dicsô bukâsokrôl. Boldog volt, amikor a gyerek egyszer azzal az ûjsâggal tért haza az iskolâbôl, hogy "megvédte Attilât"! El tudta mondani
rôla, hogy nem vad, hanem bôlcs és mûvelt uralkodô volt,
de emberséges is, ha nem haragîtottâk meg. Mindent ûgy
mesélt el, ahogy ôreg Jânos tanitotta neki.
Csak ezek a jâtékszerek! Elveszik a fiataloktôl a teremtô
képzelet ôrômét! Fabrikâltak ezek vajon egyszer is életûkben jâtékot maguknak? Jô, jô, a gazdagsâg! Megvehetik,
amit megkîvânnak. Mégis kedvesebb az, amit magunk eszkâbâlunk ôssze! Mikor ô gyerek volt — emlékszik — , a Râbca bokrai kôzt vâlogattâk a legrugalmasabb âgakat, ha ijat
akartak fesziteni. Volt Dâvid-parittyâjuk kôcmadzaggal

meg nyîlvesszejûk nâdbôl. Azok igazi jâtékok voltakl És a
kardjuk? Gyônyôrû volt, a legjobb fâbôll
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Igy tâmadt az ôtlete, hogy remekel egy mûvészi fakardot
az unokâjânak. Magyar kardot, amilyennel a honfoglalôk
kaszaboltâk az ellenséget, és ahogyan a kônyvekben lâtni
a képét.
Fia kivâlô szerszâmaival hamarosan neki is âllt a kard

elkészitésének. Munkâja eredményét aztân ôrômmel mutatta Jani fiânak, és hîvta az unokâjât is, hogy ajândékât
âtnyûjthassa neki.
— Nézd csak, mit kapsz tôlem! Eppen ilyen volt a honfoglalô magyarok kardja, csak nem fâbôl, hanem a legkeményebb acélbôl!
A kisfiûnak ragyogott a szeme, amikor a hajiékony,
pehelykônnyû fegyvert âtvette. Lâtszott, hogy igazân tetszett neki. Forgatta, markolgatta, vizsgâlta. Aztân megkérdezte:

— Nagypapa, hol kell megnyomni?
— Mit, kicsinyem?

— A gombot. Hogy szikrâzzék.
Tombor Jânos elképedve nézett a gyermekre.
— Ez nem olyan kard — magyarâzta. — Ezzel oda
kell férned az ellenséghez, hogy megvivhass vele. Nem ûgy
âm, ahogy a televîziô mutatja! Hogy csak repûlsz a levegôben, és ha kinyûjtod a kardot, szikrâzik a tûze. — Unnepélyessé vâlt a hangja: — A magyar kardhoz bâtor férfi kell!
Ha nem igy lett volna, ôseink sohasem foglaltak volna hazât!
A fiû râbâmult nagyapjâra, aki most valami nagyon
meggyôzô szôval igyekezett kirukkolni, mert lâtta, hogy az
unokâja nem érti, amit hall. De Jânos ajkai csak némân
rezegtek, Jancsi pedig megérezte, hogy valamit elrontott.
Csendesen lerakta a kardot és kilopakodott az udvarra.
Ez legalâbb két héttel korâbban tôrtént. Most az ablakban âllô embernek eszébe jutott a jelenet és emlékek sorât
hozta mozgâsba.
Jô pâr napja annak is, hogy unokâja egyszer berobogott
jâték kôzben.
— Nagypapa, hogy van magyarul, hogy... — és valami
angol kifejezést hadart el, amelyet az ôreg nem értett.
— Tudod — igyekezett a gyerek a maga tôkéletlen magyarsâgâval —, amikor robban egy atombomba. Aztân a
levegôben lesz sok kis atom... Felhô, amit nem lehet lâtni.

Es meghalnak a madarak, és leesnek a levelek, és mindenki
beteg lesz...
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"Mi is ez? — gondolkodott el az ôreg. — Hogy is mondjâk? Ejnye, olvastam az ûjsâgokban! Sugârzâs... Talân sugârveszély? Hât legyen az!"
— Sugârveszély. Tudod, amikor a lâthatatlan, gyilkos
erô megôli az embereket — magyarâzta Jancsikânak.
— Sugârveszély — ismételte a fiû —, most azt jâtsszuk
az udvaron.

Es kiperdùlt a hâzbôl. Odakint ôsszedugtâk a fejûket,
Jancsi magyarâzott târsainak, majd ûjra lôvôldôzni kezdtek,
és rossz kiejtéssel, mégis magyarul, akkor kiabâltâk elôszôr,
hogy "Sugârveszély, sugârveszély!"
A szô harci kiâltâsukkâ vâlt, az unoka pedig egyszer elkottyantotta a vacsorânâl, hogy nagyapjât a fiûk elnevezték
S ugârveszélynek.
— Tudod, a Steve Szabô, az is magyar, de nem ért ma

gyarul, azt kérdezte: "Sugârveszély csak vendég vagy itt marad nâlatok egészen?"
Az ôregnek elment a kedve, hogy tovâbb figyelje a konyhâbôl a hancûrozô fîûkat. Amûgy is levert volt. Nem birta
elfelejteni reggeli fôlfedezését: amikor unatkozva jôtt-ment
a hâzban, és benézett Jancsi szobâjânak nyitott ajtajân,
megpillantotta a polcon a kardot — eltôrve!
Ezért nem jâtszik hât vele az unokâja! Vajon hogyan
tôrténhetett?

Amikor a kicsi hazatért az iskolâbôl, megkérdezte. Megtudta, hogy egyik barâtja teljes erôbôl a levegôbe suhintott
vele, és a fa elpattant.
— Nagypapa, én igazân nem akartam, igazân... A fiû
sem akarta — védekezett Jancsi, és fényes kônnycseppek
gôrdûltek le az arcân.

— Tudom, kicsinyem — nyugtatta az ôreg.

— Ezzel a

karddal csak szépen kellett volna jâtszani. Vagy a szobâban
hagyni. Dîsznek. Emléknek.

"A mi fegyvereink jobbak" — mondta Jancsinak a fiû,
aki a kardot eltôrte. Ôreg Tombor erre gondolt, amikor
most ellépett az ablaktôl, mert valami Jancsi szobâja felé
hajtotta. Ott felvette a tôrôtt kardot. Nézte... De nem tudta, mit is akar vele.

Tâlas Ernô (Stockholm, Svédorszâg), a svéd kirâlyi operahâz énekmûvésze s az Arpâd Akadémia rendes tagja —
ugyancsak zongorakîsérettel — Lehar Ferenc "Cârevics"
cîmû operettjébôl a Volga-dalt énekelte el pâratlan felkészûltséggel és mûvészi adottsâggal. A hallgatôsâg sokâig
tartô tapssal, melegen iinnepelte és râadâst kért tôle.

i

Tdlas Emô {Stockholm, Svédorszâg) operaénekes az irodalmi és mûvészesten.

( Viiéz Haraszthy Miklôsfelvétele. )

Zerinvâry Miklôs (Monroeville, PA) rôvid bevezetôjében
megemlîtette, hogy az emelvényen lâthatô magyar zâszlô
édesanyja, dr. vitéz Zerinvâry Szilârdné Renâta mûve és ado-

mânya, édesapja, 'Miklôs vitéz' Magyar ének cîmû hôsi eposza
pedig, amelynek nyomtatâsban megjelent kiadâsât a vilâghîrû Domjân Jôzsef (Tuxedo Park, NY) fafaragômûvész,
az Arpâd Akadémia rendes tagja illusztrâlta, mâr 1966-ban

elnyerte a Magyar Kongresszus arany Ârpâd-érmét. Kitûntetésnek veszi, hogy a gyengélkedése folytân tâvollevô kivâlô

îrônak, Fây Istvânnak (Welland, Ont. Kanada), az Ârpâd
Akadémia

rendes

tagjânak megemlékezését

felolvashatja.

}^'T~é^&*^.

A Magyar Tàrsasàg lobogôja, amelyet ôzv. Zerinvdry Szildrdné {Pittsburgh, PA)
adomdnyozott. A zdszlôtôljobbra az adomdnyozô fia, Zerinvdry Miklôs {Monroeville,
PA), balra Fiedler Kdlmdn dr. {Chicago, IL).

Dr. Fây Istvdn:
AZEROFORRAS

"Arany nyelvi gazdagsdga felidéz

egy bôséget, amit régies szôval igy
neveztek-. FIAZA".

(Mârai Sândor)

A nedvességtôl nyûlôs, kôdôs ôszi napokban nincs a vénembernek egyéb dolga, mint az ablakon ât nézni a szakadô
esôt és visszagondolni a mûltra. Egyszer mindenki eléri azt
a kort, amikor nem néz mâr tôbbet elôre. Olyan âllapot ez,
amikor a napfény bântja a szemet. Nem kîvânja a mediterrân derût, Homérosz mesevilâgât, hanem csak sôhajtozik
és azt mondja magâban: "Jer, Ossziân, kôdôs, homâlyos

énekeddel". Ilyenkor vâr valami vigasztalâst, melyet egyedûl
a kôltészet és a muzsika képes megadni, semmi mâs.
En, mikor elcsiiggedek, mindig fajtânk szellemi édesapjâhoz, Arany Jânoshoz fordulok, hogy erôt adjon pâratlan
mûvészetével, anyanyelvunk ôrôkszép muzsikâjâval. Annal
is aktuâlisabb ez a reflex, mert késô ôsszel hait meg és tapasztalatbôl tudta, mi a lélekre ûlô kôd. Ez az oka, hogy
most rôla beszélek.

1817-ben szûletett Nagyszalontân ôsi reformâtus csalâd-

bôl. Szûletésekor apja és édesanyja mâr ôregek. A csalâd
I. Râkôczi Gyôrgytôl kapott nemességet, de ezt a Habsburgok
soha nem ismerték el. Az ôsôk bibliâs parasztok voltak emberôltôkôn ât. Mint a kôltô-utôd jellemzi: "...a bogdrhdtû
viskô Szentegyhdz vala, ahol fûlem soha trdgdr szôt nem
hallott".

Apja mâr hârom éves korâban megtamtja irni és olvasni:
"hamuba îrt betûkkel". Az iskolâban csodagyereknek szâmit. Tizenhat éves, amikor 1833-ban beiratkozik a debre-

ceni Kollégium filozôfiai osztâlyâba. Àz ôsi intézet legkivâlôbb tanulôja, aki fényes jôvô elôtt âll. Annal nagyobb a
megdôbbenés, amikor hârom év mûlva bejelenti tanârainak,
hogy abbahagyja tanulmânyait és szinész lesz. A trupp, amelynek tagja, lumpenproletâr, mûveletlen banda, ezért
rôvidesen megszôkik és szégyenkezve, kiâbrândultan hazamegy a szûlôi hâzba, Szalontâra.

Pâr hônappal ezutân édesanyjât elviszi a kolerajârvâny.
Nagyon nehéz helyzetbe kerûlnek, de a vâros hivatalosai
segîtenek rajtuk és a tehetséges ifjût kinevezik "korrektornak"
az iskolâhoz, ahol a magyar és latin nyelvtant tamtja. Huszonkét éves korâban vârosi aljegyzôvé lép elô és feleségiil
tudja venni vâlasztottjât, Ercsey Jûliât, egy elszegényedett
ûgyvéd leânyât.
1845-ben jelenik meg elsô jelentôsebb és egész életmûve,
egyetlen politikai târgyû alkotâsa; "Az elveszett alkotmdny".

Sikere ôszinte. Ô maga azt mondja errôl: "1945 nyardn a
megyei élet kicsapongdsai, melyek szemem elôtt folytak,
némiszatirikus hangulatot ébresztettek bennem".
A kôvetkezô évben kâprâztatja el hazânkat a Toldi megirâsâval. Ennek az elbeszélô remeknek a bâmulatos nyelvi

gazdagsâga alapozza meg orszâgos hirnevét. Vôrôsmarty az

Alfôldôn még csak sarat lât. Petôfi az "arany kaldsszal ékes
rônasâgot" énekli meg és a "piisztdk végtelenjét". Arany
lenéz a fôldre és észreveszi, hogy "nincs egy drva fûszdl a torzs
kôzt kelôben" és a "vdlyûndl az ôkrôk szomjasan delelnek".

Ez a nagyszerû kôltôi elbeszélés Petôfi "Jânos vitéz"-ével
egyiitt a magyar lirai realizmus kezdetét jelenti. A két nagy
kortârs-kôltô teszi kôzkinccsé a népnyelvet, melyet irodalmi
nyelviink legmagasabb fokâra emelnek. Természetes, hogy
az âltalânos lelkesedést lâtva nyûzsôgni kezdenek az epigonok, Arany azonban, aki akkor mâr orszâgos tekintély,
a kôvetkezôket irja:

"A népkôltô feladata nem az, hogy elvegyuljon a durva
nép kôzé, hanem tanulja meg a legfensôbb kôltôi szépségeket is a népnek êlvezhetô alakban elôadni".
A szabadsâgharc alatt rôvid ideig nemzetôr, majd a
belûgyminisztérium tisztviselôje, de a harcokban nem vesz
részt. Nagyon valôszinû, ha nem is tudja pontosan meghatârozni, teljesen biztos abban, hogy a harcok utân nagy feladat vâr râ. A trônfosztâskor mâr tisztân lâtja, hogy ônvédelmi harcunk reménytelen. A bukâs utân pedig vilâgossâ
vâlik elôtte, hogy Isten a katasztrôfa utâni "vigasztalô" szerepét bizta râ.

Sajnos, Széchenyinek, Eôtvôsnek, Deâknak, Gôrgeynek
és neki lett igaza. A véres bukâs és a kamarilla embertelen
bosszûja tetszhalottâ teszi a nemzetet és ô maga is a végsô
kétségbeesés hatârân âll, amikor leirja:
"Letészem a lantot. Nehéz az.

Kit érdekelne mâr a dal.

Ki ôrvend fonnyadô virâgnak,
Miutân a tôrzsôk kihalt;

Ha a fa élete megszakad,

Egy percig éli tûl virâga.
Oda vagy, érzem, oda vagy
Ô, lelkem ifjûsâga".
1951-ben a nagykôrôsi Reformâtus Fôgimnâzium latingôrôg tanâra lesz. Hârom éwel késôbb megîrja a Toldi

estêjét. Tekintélye, melyet ôriâsi tehetségén, nyelvmûvésze-

tén, poétikai tudâsân, szerénységén kîvûl paraszti bôlcsességének kôszônhet, ekkor mâr mindenki fôlé emeli. Ennek

eredménye, hogy egy idôben a Kisfaludy Tdrsasâg igazgatôjdnak és a Magyar Tudomdnyos Akadémia fôtitkdrdnak

hivja meg. Ô az utôbbit fogadja el. Mûltja kikezdhetetlen,
nemcsak példâs erkôlcsi élete miatt, de azért is, mert soba
nem politizâlt. Legjellemzôbb râ a mâsik géniusz, Môricz
Zsigmond îrâsa;

"Kevés kôltô volt, aki oly kevésbbé politikai egyéniség.
Arany inkdbb abba a tudôs fajtdba tartozott, amelyik a 'Noli
me tangere' elzdrkôzottsdgdval éli életét. Valldsa taldn
mélyebb az egyhdz valldsdndl, hazafisdga tisztdbb a kôzhatalom dltal diktdlt hazafisdgndl, az élet tragédids folytatdsdnak szemlélete kozmikusabb, mini a birôsdgé. Es mégis
soha nem lépi dt azt a hatdrt, amelyet az egyhdz, a politika
és a tôrvény engedélyez".

Ez az egyetlen ût, mellyel magatartâsât meg lehet ma-

gyarâzni. Évszâzados reflex, melynek egyetlen célja, hogy
fajtâja minden viszontagsâgot tûléljen. A politika mindig
széthûz. Ô pedig, amikor halâlos kâbûltsâgâbôl felébred,
mâr tudja, és tisztân lâtja feladatât: népe vigasztalôjânak
kell lennie, aki a bukâs utâni kâbultsâgban vârja azt, aki

hitet ad neki és megerôsiti a jôvôbe vetett reményében.
Nem is késlekedett. Tudta jôl, hogy amelyik népnek
nincs mûltja, annak kevés reménye van a jôvôre. Tisztâban
volt azzal is, hogy amikor beilleszkedtûnk az eurôpai népek
kôzôsségébe és felvettûk a kereszténységet, — kifizettûk a
nagy ârat fennmaradâsunkért — az olasz és német téritôk

mindent elpusztitottak, ami pogâny mûltunk emléke volt.
Ami Anonymusnâl és Kézainâl olvashatô, az jôformân semmi. Arany kelettôl nyugatig ismerte a kûlônbôzô népek hôskôlteményeit és szégyenkezett miatta, hogy nekûnk semmi
nem maradt. Rendkivûli akaratâval és invenciôjâval nekiâll,

hogy sajât erejével és istenâldotta tehetségével megteremtse

a magyar mitolôgiât, még ha az fiktîv is. îgy tervezte meg
nagy hun trilôgiâjât, melyhôl, sajnos, csak az elsô rész, a Buda
haldla készûlt el. Megîrja Hunor és Magyar tôrténetét. Teszi
mindezt azzal a csodâlatos nyelvi gazdagsâggal, mellyel
alig két-hârom kôltônk és îrônk dicsekedhetik.

Kôzben hitet tesz a magyar nyelv és vers szépségérôl,
mely minden mâs nemzetével egyenlô:

"Van a magyarnak... Ûr Krisztus, mi van?
Sajât mértéke népdalaiban,
Melyet kitâncol a parasztlegény

És Farkas Jôska oly szépen kihûz.
De a poéta (kincsek kôzt szegény)
Mértéket idegen mintâra nyûz".
Ezt a strôfât az az ember îrta le, akinél senki nem be-

csûlte tôbbre a vilâgirodalmat, aki fordîtâsâval kôzkinccsé
tette Arisztophanész ôsszes mûvêt és Shakespeare "Szentivân-éji dlom" c. szinmûvének forditâsât olyan bravûrosan
oldotta meg, hogy utdnozhatatlan. Ugyanakkor nyelviink
adottsâgaihoz szigorûan ragaszkodott. Felfogâsât a legmagasabb mûvészettel kôvetkezôképp irja meg:

"S hol vevéd gyâsz tévedésed,
Hogy fajât, s a nemzeti
Bélyeget, mit az râvésett,

A nagy kôltô megveti?
Hisz forgattam a javâbôl

Én is pârat valaha;
Mind tûkôr volt; egymagâbôl
Tûnt nekem fol nép, s haza".

Burns és Goethe mellett a vilâgirodalom legnagyobb
ballada-kôltôje. 1848-tôl 1871-ig îr balladâkat, mely szândékâban szorosan ôsszefûgg ôstôrténetûnket târgyalô kôlteményeivel, valamint a Toldi trilôgiâval. Mindegyik célja
a

nemzeti ôntudat ébrentartâsa és

az

ônbizalom

helyre-

âllîtâsa.

Szabadsâgharcunk leverésén kîvûl két nagy megrâzkôdtatâs éri. Az egyik csalâdi: kedves lânya, Juliska, Széll Kâlmânné fiatalon meghal; a mâsik nemzeti: Széchenyi ôngyilkossâga. Sok habozâs utân a Tudomânyos Akadémia gyâsz-

ûlésére irja meg "Széchenyi emlékezete" c. hatalmas magyar
rekviemjét, melynél nagyobb hatâsa kôlteménynek hazânkban soha nem volt. Ebben îrja hires sorait, mintha csak sa
jât sîrversét mondanâ:

"Nem hal meg az, ki milliôkra kôlti
Dûs élte kincsét, âmbâr napja mûl,
Hanem lerâzvân, ami benne fôldi,

Egy éltetô eszmévé finomul,
Mely felragyog, s nôttôn nô tiszta fénye,
Amint idôben s térben tâvozik,

Melyhez tekint fel az utôd erénye;

Ôhajt, remél, hisz és imâdkozik".
Ezutân telnek az évek és az irânta érzett orszâgos tiszte-

let egyre nagyobb. Lâtâsa és hallâsa azonban egyre gyengul, sûlyos epebaj is gyôtri, ûgyhogy 1879-ben a Toldi szerelme megirdsa utdn lemond az Akadémia fôtitkdri tisztérôl.
Ettôl kezdve ideje nagy részét a Margitszigeten tôlti,
mert ahogy irja: "A tôlgyek alatt szeretek pihenni". A Gyulai
Pâltôl kapott hires csattos kônyvébe pedig leirja ôregkori

csodâlatos lirâja harminc kôlteményét, az Ôszikéket. Soha
nem ballotta senki panaszkodni, de itt levonja élete tanûlsâgât és megfogalmazza eredményét az Epilogus halhatatlan
soraiban:

"Az életet mâr megjârtam;
Mit szivembe vâgyva vârtam,
Azt nem hozta,

Attôl makacsûl megfoszta.
Egy kis fûggetlen nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve;
S ô halasztâ évrôl évre".

Ezekben a

melankolikus sorokban van valami kiâbrân-

dultsâg, egy kis keserû szâjiz. Kâlvinista gyônâsa ez egy nagy
szellemnek, aki egész életén ât nem mutathatott elkeseredést, mert szilârdan kellett âllnia, hogy példât adjon hitével a jôvô magyarsâgânak.
1882 oktôber végén a Tudomânyos Akadémia aulâjâban
tartott gyâszszertartâs, Gyulai Pâl és Szâsz Kâroly nekrolôgja
utân kisérte ki a nemzet dîszsîrhelyére, a Kerepesi temetôbe.
Hosszû esztendôkkel késôbb Krùdy Gyula îrta nagyszerû
serait emlékére:

"Ez a férfitipus volt az, amely Magyarorszâgot fenntartotta.
Téli sarat elbirô csizmâhan viselt el megprôbdltatâsokat,
zsoltâros hittel bizott a jôvendôben és halk rajongdssal gondolt a nemzeti ideâlokra. Ez az embertipus ôrizte meg a helyét a fôldrêszen a kô szilârdsâgâval, a sô nehézségével és a
tôlgyfa életkorâval. A lûdtoll kônnyedén fekûdt ujjai kôzôtt
és vonakodds, fdradtsdg nélkûl vetette a betûket, ,ha a szalontai jegyzôkônyveket kellett vmi vagy verset Toldirôl. Hol
van a kôltô Arany Jdnos arcdn? Taldn inkdbb a homlok
galambdûcdban laktak azok a madarak, melyek messze évszdzadok felhôibôl repûltek fel a szalontai éjszakdkon és megIdtogattdk a nôtdriust. Olykor egy honfoglalds korabeli sas
nyûjtotta ki fejét a dûcbôl, mdskor a Korvinok hollôja és fényes szemmelfigyelték a lûdtoll percegését".

A nagysikerû megemlékezés utân D'Andrey Gabriella

(Silver Spring, MD) operaénekes, az Ârpâd Akadémia tagja,

D'Andrey Gabriella operaénekes
( Vitéz Haraszthy Miklôsfelvétele)

zongorakîsérettel Erkel Ferenc "Hunyadi Lâszlô" cîmû operâjâbôl Szilâgyi Erzsébet âriâjât adta elô. Mûvészi âtélésével szûnni nem akarô tapsot kapott.

Kônnyû Lâszlô (St. Louis, MO) kôltô, az Ârpâd Akadémia
rendes tagja, zongorakîsérettel két sajât kôlteményét, elsô-

ként az "Énekelj még", mâsodikul a "St. Petersburg-i emlék"
clmût adta elô. Mindkettô nagy tetszést aratott.
A kôvetkezô szâm D'Andrey Gabriella és Tdlas Emô
(Stockholm, Svédorszâg) kettôse volt. Tdlas Emô Kacsôh
Pongrâc "Jânos vitéz"-ébôl Jancsi belépôjét, D'Andrey Gab

riella Iluska dalât adta elô zongorakîsérettel, egyûttesen
pedig Jancsi és Iluska duettjét énekelték. A hangulatot még
tovâbb fokozta D'Andrey Gabriella kûlôn szâma, amelyben
Sybill levelét idézte és Tdlas Emô pâratlan sikerû tenorja,"
amellyel a "Sorrentôi emlék"-et, majd a "Santa Luciâ"-t
adta elô olaszul.

Befejezésûl Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) zongoramû-

vész, az Ârpâd Akadémia rendes tagja és ismert zeneszerzô
Bihari Jânos "Palotâs" cîmû szerzeményét jâtszotta el ritkân

\
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MAGYAR

kongresszus
Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) az irodalmi és mûvészesten.

( VitézHaraszthy Miklôsfelvétele)

élvezhetô,

bravûros mûvészettel. Gyônyôrû jâtékâval kapcsolatban meg kell emlitenûnk, hogy az est minden énekszâmât is ô kîsérte s îgy az énekesek sikerében is teljes mértékben osztozott.

Nem hallgathatjuk el azt a râadâst sem, amelyet a kôzônség D'Andrey Gabriella és Tdlas Ernô kettôsével kapott.
Lehar Ferenc "Vîg ôzvegy"-ébôl adtâk elô zongorakîsérettel a cigaretta-dalt, mint az irodalmi és mûvészest valôban
mûvészi zârô szâmât.

Nâdas Jdnos dr., mint az est fôrendezôje, a lelkes kôzônség tâmogatâsâért s a szereplôk értékes kôzremûkôdéséért
mondott kôszônete sorân méltân hangsûlyozta, hogy — mint
26 éven keresztûl, az idén is — az ôsi fôldjérôl kiûldôzôtt
menekûlt magyarsâg szîne-java tett hitvallâst az ezeréves
magyar mûvelôdésrôl és hozott illô âldozatot a magyar irodalom és mûvészet oltâràn.

Târsasebéd
A XXVII. Magyar Kongresszus mâsodik napjân déli Vél
ôrakor tôbb szâz terîtékes târsasebéd volt, amelyen a Kong
resszus tagjain kivûl a helyi magyar târsadalmi és kôzmûvelôdési egyesûletek vezetôi kôzûl is nagyon sokan vettek
részt. Asztali âldâst ft. Mustos Istvdn, Sch. P. (Trenton, NJ),
a katolikus magyar papi konferencia einôke mondott. Az
îzletes, tôbb fogâsbôl allô târsasebéd végén dr. Nddas Jdnos
elnôk ûdvôzôlte és mutatta be a Magyar Kongresszus disz-

vendégét, ft. dr. Kada Lajos (Vatikân) érseket, a Szentségek
Kongregâciôjânak titkârât, aki magas megjelenésével valô

ban emelte a jelenlegi Kongresszus fényét. Ezutân felkérte
a dîszvendéget, hogy tartsa meg nagy érdeklôdéssel vârt elôadâsât.

Ft. dr. Kada Lajos:

II. JÀNOS PÂL PÂPÂR ÔL ÉS CÈLKITÛZÉSEIR ÔL
Nem emlékszem, hogy valaha is lett volna alkalmam
ilyen nagyszâmû kulfôldi magyar ôsszejôvetelhez beszélni

(talân csak Toronto magyar plébâniâjân). Ilyen ritka alkal-

mat nem szabad felhasznâlatlanul hagyni. Ezért fogadtam
el dr. Nddas Jànos elnôk szîves meghivâsât.

Megemlékezés Irdnyi pûspôkrôl
Amint az ugyancsak âltala figyelmesen megkûldôtt krônikât forgattam az utolsô két itt tartott kongresszusrôl, olvastam tôbbek kôzôtt a sajnos oly hamar elhûnyt Irdnyi pûspôk ûnnepi koszôntését, aki a kûlfôldi magyarok elsô pûspôke volt. Nekem egyetemi târsam a budapesti teolôgiai
karon és kedves barâtom azutân is, hogy ûtjaink az otthoni
és rômai egyûttlét utân elvâltak egymâstôl, hogy piispôkké
tôrtént kinevezése utân ûjra ismételten talâlkozzunk.
Igen nagy teher szakadt vâllaira, a vilâg minden tâjâra
szétszakadt magyar katolikus hîvek lelki gondozâsa, igen
szûkôs segîtô gârdâval és lehetôségekkel. A rendelkezésére
allô rôvid idôben ôszinte odaadâssal igyekezett a nagy fel-

adatot teljesîteni. Legyûnk hâlâsak az Ûrnak, hogy nekûnk
adta ôt, ne pôrôljûnk azért, hogy csak oly rôvid idôre. Tartsuk meg hâlâs emlékezetiinkben és imâinkban. Adja Isten,
hogy mielôbb legyen utôdja, aki tovâbb viszi a megkezdett
munkât.

A pdpdrôl

Dr. Nâdas Jânos elnôk meghivô levelében arra kért, beszéljek II. Jânos Pâl pâpa munkâjârôl, célkitûzéseirôl.
Mondhatok valami ûjat itt errôl a témârôl, amikor még
frissen élnek az emlékezetben a pâpa mâsodik amerikai ûtjânak benyomâsai, szavânak zengése még visszhangzik a
fûlekben és a televîziôs ernyôn lâtott alakja és gesztusai sok
lelkében talân még most is élénken élnek?
Minden szépre, jôra, nemesre, vigasztalôra, felemelôre
ajânlatos gyakran visszaemlékezni egyrészt azért, hogy a
megtapasztalt nemes és jô annak megvalôsltâsâra buzditson,
mâsrészt pedig hogy a minket és az egész emberiséget, saj
nos, mindjobban kôrûlvevô kâoszban és sôtétségben, amelyet
az igazi erkôlcsi és vallâsi értékek csôkkenése vagy eltûnése
okoz, vigasztalô és bâtoritô fénysugârt fedezzûnk fel ezeknek az értékeknek nagy prôfétâja személyében, szavaiban
és gesztusaiban. Igen, gesztusaiban is, mert vajon az AIDS-ben

szenvedô gyermek magâhoz ôlelése nem a legnagyobb és legékesebb felhîvâs-e és kihîvâs-e az egész vilâghoz?
Pâpânk életének legfeltûnôbb cselekedete: az utazâs.
Miért teszi ezt? A kérdés megvâlaszolâsa mutatja meg fô célkitûzéseit.

Szomorûan kell tapasztalnunk, hogy vilâgunkban csôkken, sôt elfogy a hit Istenben, de még annyi mâsban is megrendûlt hitûnk és bizalmunk.

A papa a hit embere. Fô feladata, amit Krisztustôl ka-

pott, a hit erôsîtése: "Simon, Simon, a sdtân kikért titeket,
hogy megrostâljon, mint a bûzdt. En azonban imddkoztam
érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy te egykor
megtêrve megerôsûsd testvéreidet" (Lk 22,31 s).
A papa utazâsainak fô feladata a

Krisztusba vetett hit

prédikâlâsa, megismertetése és erôsîtése. Ezt teszi mindenki
felé kivétel nélkûl, de kûlônôs elôszeretettel azok felé, akik-

nek szintén ez a feladatuk, pûspôktârsai felé, de papok, szerzetesek, és minden hivô felé is.

Igazi, erôs hit nélkûl nem lehetûnk jô keresztények, de
még teljes emberek sem, mert valami lényegesen hiânyzana
belôlûnk: a természetfeletti, a Teremtôhôz mutatô dimenziô.

A jôvô bizonytalansâga, amelybe félve néz az emberiség,
sokat kétségbe ejt és reményvesztetté tesz. Talân ez az egyik
fô oka az ôngyilkossâgok nagy szâmânak, amely téren Magyarorszâg vilâgviszonylatban, sajnos, elsô helyen âll. Reményt akar ônteni az emberekbe: ez a papa egy mâsik fô
célja.

Ezt teszi, amikor Krisztust âllitja mindenki elé, mint
ideâlt, célt, tôkéletességet, amelyért érdemes élni, amelynek megvalôsîtâsâért érdemes kûzdeni, szenvedni, vârni,
imâdkozni.

Ezért fordul a papa kûlônôs elôszeretettel az ifjûsâghoz,
mert egyrészt ôket érinti és sûjtja elsôsorban a jôvô bizony
talansâga. Ezért bennûk, a fiatalokban kell reményt és optimizmust ébreszteni. Mâsrészt bennûk lâtja a jôvô reményét;
bennûk, akik képesek lehetnek helyes irânyba terelni a vesz-

tébe rohanni lâtszô vilâgot.
Ezért fordul annyiszor szavaival és gesztusaival a szenvedôk felé is, a betegekhez, a testben vagy lélekben rokkan-

takhoz, az ôregekhez. Reményt akar adni nekik Krisztusban,
értelmet akar adni szenvedésiiknek, amely hit és remény nélkûl értelmetlen, tiszta negatîvum, a hîvô és reménykedô szâmâra viszont Krisztus megvâltô szenvedéséhez valô hozzâjârulâs, abban valô részesedés, mint ahogy Szent Pâl îrja

a kolosszeieknek; "Ôrômmel szenvedek értetek, és testemben kiegészîtem, ami Krisztus szenvedésébôl hiânyzik, Testének, az Egyhâznak a javâra" (1,24.)Az elkeseredetteknek és reményvesztetteknek egy mâsik
megszâmlâlhatatlan nagy tômege azokbôl tevôdik ôssze, akik
alapvetô emberi jogaik megsértése vagy megszûnése miatt
szenvednek: a munkanélkûliek, a szegények, a vallâsi vagy
politikai meggyôzôdésûk miatt ûldôzôttek, a menekûltek,
a szabadsâguktôl jogtalanul és igazsâgtalanul megfosztottak, az emberi méltôsâgukban, istenképûségiikben megta-

posottak, az élethez legszûkségesebbek felett sem rendelkezôk — legyenek ezek keleti vagy nyugati orszâgokban, jobboldali vagy baloldali rendszerekben: mindezeknek az ember-

ségiik alapjaiban és lényegében megsértetteknek és ezért el
keseredetteknek és reményvesztetteknek védôje, szôszôlôja
és ûgyvédje II. Jânos Pâl papa.

Mâr Chateaubriand mondta: "Minden idôben a pâpâk
kûldetése volt az ember jogainak megvédése vagy az ellenùk
vétôknek megbûntetése".

Ezt a feladatot teljesîti pâpânk a legkûlônbôzôbb fôrumokon a meglâtogatott orszâgokban, szôban és îrâsban, akâr
tetszik ez hallgatôinak, akâr nem. Ezzel adja vissza a reményt
szenvedô, megtaposott embertârsainak, az embernek, mint
ilyennek. Prôfétai kûldetését és îgy kôtelességét lâtja ebben
az erôfeszitésben és îgy az egész embernek, az egész emberiségnek szôszôlôja és védôje. Tény ez, amelyet egyre tôbben
vesznek észre a gondolkodô és felelôs személyek; tény, ame
lyet alig lehet eléggé értékelni és megbecsûlni.
Mi végeredményben a legmélyebb okozôja a vilâgban
észlelhetô gyûlôlethullâmnak, birtoklâs- és hatalomvâgynak minden âron, az elnyomâsnak, aljas gonosztetteknek,
annak, amit îgy jellemezhetûnk: "homo homini lupus", az
ember embertârsânak farkasa, vagyis elpusztîtô, kegyetlen
ellensége?

Mâté evangéliumâban talâlhatjuk meg a magyarâzatot:

"A gonoszsdg elhatalmasoddsdval sok szivben kihûl a szeretet"{2A:,l2).

II. Jânos Pâl papa tudja és hirdeti, hogry szeretet nélkiil
nincs kereszténység, de nincs igazi emberi életkôzôsség sem,
sem az egyének, sem a nemzetek kôzôtt.

Kell az igazsâgossâgért és az emberi jogokért kûzdeni.
"De az igazsâgossâg utâni éhség és a vilâg erkôlcsi rendjéért
harcolô lelkesedés nem azonos a gyûlôlettel. Nem is lehet
azonos vele, de nem lehet a gyûlôlet forrâsa sem vilâgunkban" — mondta a papa Frossard Andrénak a vele folytatott
beszélgetésben, amit Frossard "Ne féljetek" cimmel adott ki.
Ennek a gyûlôletnek kikûszôbôlésére csak a szeretet képes. Ezért folytatja II. Jânos Pâl pâpa kôzvetlen elôdjeinek
erôfeszîtéseit a "civilisatio amoris" (a szeretet civilizâciôjânak) megteremtésére. Ennek egyik feltétele az ellenségeskedés, a hâborûk és a békét fenyegetô veszélyek kikûszôbôlése.
Mint elôdjei, II. Jânos Pâl pâpa is a béke hirdetôje, elômozditôja, fâradhatatlan védôje. Emiékezzûnk az Argentina és
Chile kôzôtti hâborûs veszély elhâritâsâra, Libanon bensô
békéjének és az ott szenvedôknek érdekében kifejtett erôfeszitéseire, a mâshol kitôrt viszâlyokért valô aggôdâsâra,
imâjâra, feiszôlalâsaira, feiszôlitâsaira.
Itt kell megemlitenûnk azt a meg nem szûnô munkât,
indîtâst és bâtoritâst, amellyel — utolsô elôdjeinek példâjât kôvetve — kiséri az ekumenizmusra, a keresztények egy-

ségére irânyulô tôrekvéseket az egyes keresztény egyhâzakkal
tôrténô s az egység nagy ûgyét szolgâlô târgyalâsokon keresztûl.

Az ellentétek lehetô kizârâsa és a kôzôsen vallhatô igazsâgok keresése nemcsak a nagy krisztusi vâgy, a keresztények
kôzôtti egység megvalôsitâsât segîti elô, hanem kikapcsolni
igyekszik a felekezetek kôzôtti sûrlôdâsokat és îgy szintén a
békét szolgâlja.

Kiszélesedtek ezek a kapcsolatok a keresztény felekezeteken tûl a tôbbi nagy vallâs felé is; a nemzetek, a vilâg bé
kéjének érdekében hivta ôssze a pâpa tavaly oktôber 27-én
Assisibe a vilâg nagy vallâsainak képviselôit, hogy kôzôsen
imâdkozzanak a békéért és utâna dolgozzanak is érte kôzô

sen. A tôrténelemben eddig egyedûl âllô bâtor kezdeményezés volt ez, amely mindennél jobban âllîtja elénk II. Jânos

Pâl pâpât, mint a béke nagy elômozdîtôjât, szolgâjât. Megvalôsul benne a pâpâk ôsi definiciôja: servus servorum Dei.
Szavaim kezdetén azt mondtam, hogy nehezen tudok
valami ûjat mondani szentatyânk célkitûzéseirôl és szândékairôl, hiszen rôviddel ezelôtt volt alkalmuk hallgatôimnak
kôvetni fâradsâgos és nem kônnyû ûtjân ebben az orszâgban. Ugyanakkor, ha hallgattâk beszédeit vagy olvastâk az
azokrôl adott — talân nem mindig részletes és talân tôbb-

szôr irânyîtott — kôzléseket, akkor megtalâlhattâk azokat
a témâkat, amelyek kôré, mint alapgondolatok kôré csoportosîtottam pâpânk célkitûzéseit, ahogy én lâtom ôket.
Talân nem egészen haszontalan, ha rôviden âtfutok ezen
az utolsô pâpai ûton és jelzem a kiilônbôzô âllomâsokon érintett fô témâkat.

A hit szûkségességét emelte ki Los Angelesben, amikor ezt
mondta: "Nem hinni tôbbé Istenben: lefelé menô ût megkezdését jelenti, amely csak ûrességhez és kétségbeeséshez
vezethet".

Az ugyancsak Los Angelesben a pûspôkôkhôz intézett
nagy beszéd az ô szâmukra adott eligazîtâst bizonyos fontos
egyhâzi és hitbeli problémâkrôl, hogy îgy a legfelsôbb tanîtôhivataltôl megjelôlt ûton tudjâk irânyîtani mûkôdésûket
és a râjuk bîzottakat. Ugyancsak a hit kérdéseiben biztos

utat mutatô egyhâzi tamtôhivatal hûséges kôvetésére szôlîtotta fel a papokat Miamiban, majd a szerzeteseket San
Franciscôban. Ezeknek râmutatott arra, hogy az Egyhâz
tanîtôhivatalâhoz valô kapcsolat nélkûlôzhetetlen az idôk
jeleinek helyes olvasâsâra.
Ha lâtjuk azt a sok tévutat, amelyen itt és mâshol szerzeteskôzôsségek vagy egyének prôbâltak a maguk feje szerint
igazodni, akkor megértjûk ennek a nagyon is fontos intô szônak szûkségességét.
A jôvôtôl félôk felé és — mint mâr emlîtettem — kûlô-

nôsen az ifjûsâg felé a pâpa a reményt hangsûlyozta, amely
szâmunkra, hîvôk szâmâra valôsâg, Krisztus, ôrôk élet. Ezért
mondhatta Los Angelesben, hogy Istenbe vetett hit nélkûl
nem létezik igazi remény. Es New Orleansban, ahol oly hoszszan beszélt az ifjûsâghoz, odakiâltotta nekik: ne hagyjdtok
megfosztani magatokat a reménytôl, amely maga Jézus".
Ugyancsak az ifjûsâgért, tehât a jôvô reménységéért valô

aggôdâs vezette a pâpât, amikor New Orleansban a katolikus iskolâk fontossâgârôl beszélt, bâr ugyanakkor a nem katolikus nevelés veszélyeire is gondolt, amely az ifjûsâg hitére
lehet kâros hatâssal.

Az elkeseredettek és reményvesztettek érdekében emelte

fel szavât mindahânyszor a kûlônbôzô kisebbségi népcso-

portokhoz beszélt és az ô jogaik tiszteletben tartâsâra hivta
fel az illetékeseket. îgy volt ez a szînes bôrûek felé New
Orleansban, a spanyol katolikusokhoz szôlva San Antonioban és a bennszûlôtt ôslakossâghoz intézett szavaiban Fort
Simpsonban, Kanadâban.

Ugyancsak az emberi méltôsâggal és az alapvetô emberi
jogokkal kapcsolatban emlîtette meg Phoenixben az Egyhâz
tanûdsât a biomédical problémâkrôl,

amely éppen ezt a

méltôsâgot és ezeket a jogokat tartja szem elôtt és îgy a tudomânyok sokszor félelmet és bizonytalansâgot okozô eredményeivel szemben az embert védi és îgy reményt ad neki.

És végiil, emlîtsûk meg rôviden, amit a papa a harmadik fô témârôl, az emberek kôzôtt annyira szûkséges szeretetrôl és az irgalomrôl mondott.
Mâr elsô beszédének ez volt a

fô gondolata:

amikor

Miamiba érkezett, arra kérte Amerika népét, hogy tovâbbra
is ossza meg az inségesekkel azt, amiben oly gazdagon részesûlt, a szabadsâgot és a jôlétet. Majd amikor az elnôkhôz
szôlt, arra fïgyelmeztetett, hogy az igazsâgnak szeretetben
valô elômozdîtâsa megszilârdîtja a szabadsâgot és épîti a békét.
Amikor New Orleansban a fiatalokhoz beszélt, arra kér
te ôket, gyakoroljâk az igazsâgossâgot és az irgalmat, hogy
megteremtsék a szeretet civilizâciôjât, amely biztosîtja a békét.
San Antoniôban arra figyelmeztette hallgatôit, hogy az
irgalom és az igazsâgossâg a szegények szolgâlatâban megkôveteli az elnyomâs strukturâinak reformjât is.

És végiil az emlitett szeretetszolgâlatok mellett, amelyek
az emberek kôzôtt a békét biztosîtjâk, ennek a békének elô-

mozdîtâsât igyekeztek szolgâlni a tôbbi keresztény felekezetekkel valô egység, az ôkumenizmus érdekében Columbidban mondott szavai. Krisztustôl kell tanulnunk a

kereszté-

nyek kôzôtti fâjdalmas megoszlâs megszûntetését. Ehhez az
szûkséges, hogy kôlcsônôsen felismerjûk a tôbbiek kôzôsségében munkâlkodô krisztusi ajândékokat és azok gyûmôl-

Hogy mennyire szûkséges a békéért valô minden erôfeszités, azt egészen frappâns môdon kifejezte San Franciscôban. Ott mondta, hogy ma kereszténynek lenni a béke ûzenetének fâradhatatlan hirdetését jelenti.

Azt hiszem elég vilâgosan elôttûnk vannak azok a célok,
amelyeknek megvalôsitâsa érdekében II. Jânos Pal papa
fâradhatatlanul jârja a kontinensek orszâgait. Beszédeiben
az utazâsok alkalmâval mindenûtt, de Rômâban is visszatér ugyanazokhoz a nagy témâkhoz, nagy problémâkhoz
és célokhoz, ha a helyi adottsâgok és igények egyes pontoknak mâsféle beâllitottsâgât kôvetelik is. Krisztus kôvetségében jâr, Megvâltônk tanîtâsât és hittel valô elfogadâsânak
szûkségességét hirdeti, de ezzel egyûttal az ember, minden
ember, az egész emberiség érdekét szolgâlja, az emberi méltôsâg, jog és béke igazi szôszôlôja és védôje.
Servus servorum Dei — Isten szolgâinak szolgâja, mindannyiunk szolgâja.

Ezért a nagy ajândékért hâlâsak lehetûnk az Ûrnak.

A dtszvacsora fôasztaldndl balrôljobbra: dr. Bonutti Karl egyetemi tanâr, Voinomch
V. George polgârmester ésfelesége ésft.Kada Lajos dr. érsek.

Az elôadâs elhangzâsa utân dr. Nddas Jdnos elnôk mondott kôszônetet az elôadônak a rendkîvûl értékes elôadâsért,

amelyet a hallgatôsâg feszûlt figyelemmel kîsért és hosszan
tartô, lelkes tapssal jutalmazott.

{Ft. dr. Kada Lajos érsek az elôadâs utân a clevelandi
Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség hivatalâba

sietett, ahol ft. dr. Pilla M. Anthony clevelandi megyés pûs-

pôk tisztelgô lâtogatâsât fogadta ft. Orley S. Richard plébânos és t. Baldssy Géza szerpap jelenlétében. )

Diszvacsora és Magyar Bal
A XXVII. Magyar Kongresszus diszvacsorâja 1988. november 28-ân, szombaton este 7 ôrakor kezdôdôtt. Az amerikai és a magyar himnuszt Bodndr Margit énekmûvésznô
és a kîsérô Horvdth Ldszlô zongoramûvész vezetésével a kô-

zônség énekelte. Utâna nt. Bertalan Imre (Washington,
DC) mondott megkapô asztali âldâst. A vendégeket, elsôsorban ft. dr. Kada Lajos (Vatikân) érseket és Konnyû Emô
(Washington, DC) kongresszusi képviselôt dr. Nddas fdnos
elnôk ûdvôzôlte.

Az izletes vacsora befejeztével az elnôk bejelentette, hogy
rôvid mûsor kôvetkezik. Ennek elsô szâmaként ûjbôl kûlôn
ûdvôzôlte a Magyar Kongresszus dîszvendégét, ft. dr. Kada

Lajos érseket, aki a szentek vârosâbôl jôtt, mint a kûlfôldôn
élô, legmagasabb rangû egyhâzi méltôsâgot viselô magyar
fôpap, akiben igen értékes, melegszivû magyart ismertûnk
meg. Mellette kûlôn ûdvôzôlte még Kônnyii Ernô (Washing
ton, DC) kongresszusi képviselôt, aki annak ellenére, hogy
az Amerikai

Kongresszus

kaliforniai

kerûletében

megvâ-

lasztott képviselô, minden magyar ûgyet szîvén visel s az
amerikai magyarsâg érdekeinek lelkes szôszôlôja. A mûsor
tovâbbi vezetésére Pdsztor Ldszlôt (Pittsburgh, PA), az AMOSz
ûgyvezetô elnôkét kérte fel.
Pdsztor Ldszlô, mint a diszvacsora âldomâsmestere, angol

nyelven folytatta az elnôk ûdvôzlô szavait. Kûlôn klemelte
Voinovich V. George clevelandi polgârmester kitûntetô
megjelenését és Perk f. Ralph volt clevelandi polgârmester,
valamint dr. Bonutti Karl egyex.ercn tanâr jelenlétét.

Voinovich V. George polgârmester felszôlalâsâban elsôsorban azt a fâradhatatlan tevékenységet hangsûlyozta, amelyet
dr. Nâdas Jdnos és a Magyar Kongresszus 27 év ôta nemcsak
a vilâgon szétszôrt magyarsâg, hanem Cleveland és az Egyesûlt Allamok szolgâlatâban is kifejtett. Râmutatott arra a
szerepre is, amelyet a magyarsâg munkâja az orszâgos politika terén betôlt. Ft. dr. Kada Lajos érsek személyében
ôrômmel ûdvôzli a magyarsâgnak azt a fiât, aki beosztâsa
révén a vilâgegyhâz erkôlcsi irânyîtâsâban is részt vesz. A
maga és a vâros megbecsûlésének jeléûl ft. dr. Kada Lajos

érseknek ûnnepélyesen âtadta Cleveland vâros arany kulcsât.

Voinovich V. George cleveîandî polgârmester dtnyûjtja a vdros kulcsât
ft. Kada Lajos dr, érseknek. Tôlûkjobbra.Pdsztor Ldszlô és Nddas Jdnosdr.

(Itt kell megemlîtenûnk, hogy a dîszvacsora elôtt ft. dr.
Kada Lajos érsek tiszteletére a Bond Court nagyszâllôban
fogadâs volt, amelyen Voinovich V. George polgârmester,
kîsérete s a Magyar Kongresszus vezetôi vettek részt.)
Ft. dr. Kada Lajos érsek hâlâsan megkôszônte azt a kitûntetést, amelyben a vâros polgârmestere részesitette, majd
a dîszvacsora unneplô kôzônségéhez intézte szavait.

Ft. dr. Kada Lajos:

MAGYAR TENNIVALÔK

Olyan egyén szâmâra, mint csekélységem, aki csak néha
lâtogat ebbe a hatalmas orszâgba és akkor is mindig csak
rôvid par napra és akinek râadâsul hivatala folytân munkaterulete a vilâgegyhâzra terjed ki és csak mellesleg foglalkozhatik magyar ûgyekkel, a Krônikâk forgatâsakor addig
ismeretlen és igen gazdag vilâg mutatkozik meg.
Erthetôvé teszi azt természetesen az ebben az orszâgban
élô magyarok nagy szâma és az a tény, hogy mindnyâjan
olyan orszâgban tartôzkodnak, ahol a nagy tâvolsâgok ellenére is a kôzôs alap, nyelv és tôrvény megkônnyiti kôzôs
program kidolgozâsât, az egyuttmûkôdést, az erôk ôsszefogâsât, a talâlkozâst.
Olyan helyzeti adottsâgok és elônyôk ezek, amelyek a
kûlônben szintén tekintélyes szâmû magyarsâg szâmâra

Eurôpâban hiânyoznak. Ott, az eurôpai egységre valô tôrekvés ellenére is, fennâlinak az orszâghatârok, a nyelvi és egyéb
kûlônbségek, amelyek bizony elég erôsen hâtrâltatjâk a nagyobb méretû egyiittdolgozâs megteremtését.

A dtszvacsora fôasztaldndl balrôljobbra-, Bertalan Imréné ( Washington, DC),
Mitnydn Ldszlô {Montréal, Ont., Kanada), Andahdzy Géza, Buzdné Ormai Ildikô és
Jnczédy Kdlmdn (Somerset, NJ)

A dûzvacsora fôasztalanat oairôljobbra: ft. dr. Kada Lajos, Voinovich V. George
ésfelesége, Kônnyû Emô és dr. Nddas Jdnos.

Éppen ezért kis irigységtôl sem mentes csodâlkozâssal
és elismeréssel néztem a két utolsô kongresszusrôl beszâmolô Krônikâban a tartalomjegyzék gazdagsâgât. A legfôbb
témakôr természetesen a magyarsâg volt, sorsa a jelenben
és a jôvôben, otthon és kûlfôldôn, kùlônôs tekintettel az elszakîtott terûletek magyar kisebbségeinek sorsâra, problémâira, nehézségeire. De nem hiânyoztak a legkûlônbôzôbb
szakterûleteket érintô elôadâsok sem, fôleg a kongresszusokkal egyidejûleg ûlésezô Arpâd Akadémia tagjai részérôl. Nem
hagyhatom emiités nélkûl a kûlônbôzô kiâllitâsokat sem. A

kônyvkiâllîtâson magyar îrôk, kôltôk, szerkesztôk, kiadôk
és mûvészek aikotâsai, a képzô-, ipar- és népmûvészeti téren
az ott aikotôk munkaeredményei bizonyîtottâk annyi ma
gyar tehetség mûkodését.
Oszintén mondhatom, hogy nagy ôrôm és bûszkeség tôltôtt el a magyar szellem és kultûra e megnyilatkozâsai fôlôtt
és csak gratulâlhatok mindenkinek, aki âldozatos munkâ-

jâval vagy alkotâsaival értékessé tette ezeket a magyar talâlkozôkat. Bâtoritô és vigasztalô ôsszejôvetelek ezek, amelyekrôl megerôsôdve és tovâbbi még fokozottabb munkâra serkentô ihletéssel lehet és kell mindenkinek a maga munkahelyére és otthonâba visszatérnie. E talâlkozôk legszebb
gyûmôlcse éppen az lesz, hogy résztvevôi azzal a vâggyal tér-

nek haza, hogy fokozottabb erôvel, még âldozatosabb môdon teljesîtsék hivatâsbeli kôtelességeiket vagy mûvészi célkitûzéseiket. Ez és nem a hangos magyarkodâs, annak a môdja, hogy megbecsûltté tegyûk magyar eredetûnket és îgy
azt a népet és orszâgot, ahonnan szârmazunk. Tudjuk, hogy
szûkség van erre.

Ne nézzûnk azonban csak a mûltba, arra, amit eddig
tettûnk, még ha az elért eredmények miatt jôlesik is. Meszsze vagyunk attôl, hogy megelégedetten pihenjûnk valôs vagy
hitt habérjainkon. A jôvôbe kell néznûnk és az ott elénk
tomyosulô megoldandô feladatok elé.
Tudom, hogy nyilt kapukat dôngetek, hiszen a talâlkozôk Krônikâja mutatja azt az âllandô aggôdô érdeklôdést,
amellyel az elszakîtott terûletek magyar kisebbségeinek sorsât, nehézségeit és szenvedéseit mindnyâjan kisérik. Mégis
szent kôtelességemnek érzem, hogy kérjem, szenteljék e problémânak tovâbbra is aggôdô érdeklôdésûket. Szûkség van
râ, égetô szûkség. Az egyes utôdâllamokban fennâllô kû-

lônbôzô helyzetek analizâlâsa, az ottani magyar élet egyes
terûleteinek az elnyomâsa, az emberi jogokat sértô tôrvények vagy adminisztrativ eljârâsok kivizsgâlâsa és azutân —
és ez a
nyelven
ratikus
meztetô

legfontosabb — e munkâk eredményének nyugati
valô ismertetése és kôvetkezôleg a valôban demokorszâgok, illetékeseinek és kôzvéleményének fîgyelfelhîvâsa ezekre a visszaélésekre és emberi tragédi-

âkra: elkerûlhetetlen.

Ime, ezek azok a mindnyâjunkat magyarsâgunk gyôkereiben érintô pontok, amelyekre figyelmûket fel ôhajtottam
hîvni és mindenkit — sajât tehetsége és lehetôsége szerint —
ûjabb vagy tovâbbi munkâra felkérni.
Isten dlddsa kisêrje erôfeszitéseiket.

Befejezésûl Kada érsek azt kérte az amerikai politikusoktôl, kîsérjék tovâbbra is jôakaratû figyelemmel és megértô barâtsâggal magyar eredetû polgârtârsaik nemes tô-

rekvéseit, amelyekkel — az Egyesûlt Âllamok irânt valô hû-

ségiikkel egy idôben — hagyomânyaikat, nyelvûket és lelkiségiiket a jôvôre is ât akarjâk menteni.
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A diszvacsora fôasztaldndi. Németh Gyula ( Yonkers, NY), Panajothné Ldszlô Mdrta
(Shaker Hts., OH), vitéz SerényiIstvdn (New York, NY), Lôte Lajos (Rochester, NY)
és Bodndr Gdbor (Garfield, NJ).

A hallgatôsâg hosszan tartô tapssal ûnnepelte a felszôlalôt, aki utân Pdsztor Ldszlô âldomâsmester Kônnyû Emô
kongresszusi képviselôt mutatta be és kérte szôlâsra.

Kônnyû Ernô elôbb angol nyelven azt hangsûlyozta,
hogy a XXVII. Magyar Kongresszus, miként az elôzôk is,
a magyar és az amerikai kultûrât egyarânt akarja szolgâini
és gyarapîtani. Ennek a tôrekvésnek élén — munkatârsaival
egyiitt — dr. Nddas Jdnos âll, akit ezért — ugyancsak mun
katârsaival egyûtt — teljes elismerés illet. Aztân a Fehér
Hâz ûdvôzletét tolmâcsolta. Végiil ft. dr. Kada Lajos érseket
kérte, hogy Mindszenty biboros mielôbbi szentté avatâsa
érdekében tegyen meg mindent, ami tôle telik. Magyarul
kijelentette: bûszke râ, hogy ô, aki a Tolna megyei Tamâsi
kôzségben szûletett és 12 éves korâban kerûlt Amerikâba,

az Egyesûlt Âllamok kongresszusi képviselôjeként âllhat itt.
Ugyamgy bûszke arra is, hogy hû maradt magyarsâgâhoz,
megôrizte ôsei nyelvét, nemes hagyomânyait. Ezt elsôsorban
szûleinek, Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) kôltônek és irônak, valamint feleségének kôszônheti (nevezetteket a disz
vacsora kôzônsége hosszas, meleg tapssal ûnnepelte). Mint
kongresszusi képviselô, kettôs kôtelességet vâllalt. Vâlasz-

tôinak hûséges szolgâlatân kîviil ûgy érzi,

hogy az egész

amerikai magyarsâg érdekeinek képviseletét is vâllalnia kell.

à

koszontôjci jnoïldja. Tôle
balraft. Kada Lajos dr. érsek és Voinovich V. George polgdrmester.
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Pdsztor Lâszlô âldomâsmester kûlôn kôszônetet mondott

Kônnyû Ernô kongresszusi képviselônek azért az ônzetlen
szolgâlatért, amelyet akkor teljesîtett, amikor Bostontôl San
Diegôig meghallgatta, mit szeretnének magyar szârmazâsû
amerikai polgârtârsai tôrvényhozâsi ûton elérni.

Ârpdd-érmek dtaddsa
Ezutân dr. Somogyi Ferenc, mint a

tudomânyos, iro-

dalmi és mûvészeti Arpâd-pâlyâzatok bîrâlô bizottsâgânak
elnôke, felkérte dr. Nddas Jdnos elnôkôt, hogy

Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô (Bay Village, OH),
Inczédy Kdlmdn (Sommerset, NJ),
Németh Gyula (Yonkers, NY) és
Panajoth Zoltdnné Ldszlô Mdrta

elôzôleg odaîtélt Arpâd-érmét, mint a korâbbi pâlyâzatokon elért kitûntetést, ûnnepélyesen adja ât.

Évfordulôk
Ennek megtorténte utân dr. Somogyi Ferenc bejelentette, hogy a XXVII. Magyar Kongresszus ûnnepélyesen
megemlékezett az amerikai alkotmdny megaikotâsânak
200. évfordulôjârôl, szomorûan idézte a pârizsi békekôtés
(1947. februâr 10.) 40. évfordulôjânak emlékét s nem hagyhatta szô nélkûl azt sem, hogy a Magyar Târsasâg, mint az
Arpdd Akadémia, valamint az Arpdd Szôvetség életre hîvôja,
35 éwel ezelôtt, 1952. november 9-én alakult meg.

SoTnogyz Ferencdr. kihzrdetz czz Arpàd-pdlyàzatok eredményét.

Az Arpdd-pdlydzatok eredmênyének kihirdetése

Az Arpâd-pâlyâzatok birâlô bizottsâgânak javaslatâra
a XXVII. Magyar Kongresszus

ARANY Arpâd-éremmel tùntette ki
I) azokat a magyar dîszîtômûvészeti és âzsiai kutatâsokrôl szôlô szaktanulmânyokat, amelyeknek szerzôje

dr. Érdy Miklôs(West New York, NJ),

2) az 'Emlékezûnk' cîmû szînmûvet, amelyet angol és ma
gyar nyelven dr. Szablya Jdnosné Barta-Kovdcs Ilona
(Bellevue, WA) menyével, Szablydné Painter Marceyval (Columbia, MD) szerzett és adatott elô nagy sikerrel az 1956-os magyar szabadsâgharc 30. évfordulôjân
tôbb helyen is,
3) azt az orvostudomânyi szaktanulmânyt, amelynek szerzôje dr. Szabô Pdl, az Arpâd Akadémia tb. tagja
(Schwanenstadt, Austria),

EZÛST Ârpâd-éremmel tûntette ki
4) az "Elsodort forgâcsok" cîmû versgyûjteményt, amely
nek szerzôje és kiadôja Kovdcsy Jôzsef (Cleveland, OH),
5) a "Kôlcsônadott élet" cîmû elbeszélést, amelynek szer
zôje A belovszky A bel Elfz (Worthington, OH).

Az Ârpâd Akadémia korâbban dîjnyertes tagjai kôzûl
ûjbôl sikerrel pâlyâzott:

Gyïmesî Gyula (ScarhoTough., Ont., Kanada),
Kristôf Sdndor dr. (Toronto, Ont., Kanada),
Naphegyi Imre (Winnipeg, Man., Kanada).
A dîszvacsorât kôvetô mûsor befejezéseként Pdsztor Edszlô

âldomâsmester a fôasztainâl helyet foglalô dîszvendégeket
mutatta be. Dr. Nddas Jdnos einôki zârô szavaiban ûjbôl
kôszônetet mondott ft. dr. Kada Lajos érseknek, akinek fôként a magyar iskolâk szûkségességét, a cigânykérdést, âltalâban a magyarsâg létszâmbeli csôkkenését ajânlotta kûlônôs fïgyelmébe s akit arra kért, hogy a Vatikânban legyen a magyarsâg segîtségére, amîg nem késô. A legteljesebb
elismeréssel nyilatkozott Konnyû Ernô kongresszusi képviselô egyéniségérôl s elért eredményeirôl is. Vele kapcsolatban csupân azt a kérdést vetette fel: bol vannak azok, akik
példâjât kôvetik?

Kôszônetének tolmâcsolâsa végén kijelentette, nekûnk
az a legelsô kôtelességunk, hogy arrôl gondoskodjunk, a ma
gyar nyelv ki ne haljon velûnk az idegenben. Ezért kell kovetelnûnk fajtânk részére is azt a szabadsâgot, amelyet ûjabban a legelmaradottabb afrikai kis tôrzsnek is megadnak.
Legyunk mindnyâjan a magyarsâg kôvetei!

Voinovich V. George clevelandi polgdrmester és Kôrniyû Emô kongressziisi képviselô.

Magyar Bâl

A diszvacsora utân megkezdôdôtt az immâr hagyomânyos, ebben az évben is elejétôl végig rendldviil hangulatos
Magyar Bal. A két ifjûsâgi bâlelnôk, Debreczeni Sonia és
Lux Artûr, a kôzônség magyar és angol ûdvôzlése utân név
szerint szôlîtotta és mutatta be elôbb az elsô, azutân a mâsodbâlozô ifjû hôlgyeket és tâncosaikat.
Elsô bdlozô volt Csiszdr Csilla Leskô Lâszlôval,
Mdrkus Vivienne Abelovszky Attilâval,
Pdlvdgdsi Alberta Graber Rickyvel,
Simonek Zsuzsanna Domonkos Istvânnal,

Szendrey Tûnde Zsula Lajossal.
Mdsodbdlozô volt

Bicôk Boriska Balâssy Tamâssal,
Fekete Krisztina Borhegyi Bâlinttal,
Kûr Mdrta Bernhardt Bélâval,

Magyardy Liza ifj. Kirâly Kârollyal és
Pekô Erika Varga Csabâval.

Az elsô és mâsodbâlozô ifjû hôlgyek tâncosaik karjân vo-

nultak be, majd a bâlt a hagyomânyos csârdâssal és keringôvel nyitottâk meg. Utâna mindenki tâncra perdûlt.

A hajnali 3 ôrâig tar
Hegedeôs Kâlmân és kôzke
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A minden tekintetben igen jôl sikerûlt dîszvacsora és
Magyar Bal dîszvendége ft. dr. Kada Lajos érsek, tiszteletbeli dîszvendége Celeste F. Richard, Ohio âllam kormânyzôja, Voinovich V. George, Cleveland vâros polgârmestere,
Kônnyû Ernô kongresszusi képviselô, Perk J. Ralph, Cleve
land volt polgârmestere és dr. Bonutti Karl egyetemi tanâr
volt. A védnôki tisztséget 444 vidéki és 143 helybeli hâzaspâr
toltôtte be. A Magyar Bal elôkészîtését Debreczeni Soniavsl
és Lux Arturral, a két ifjûsâgi elnôkkel az élen a lelkes bâlbizottsâg nagy hozzâértéssel végezte.

Fôpapi szentmise
1988. november 29-én, advent elsô vasârnapjân délelôtt
149-kor a Bond Court nagyszâllô bâltermében ft. dr. Kada
Lajos érsek, a XXVII. Magyar Kongresszus dîszvendége,
ûnnepélyes fôpapi szentmisét mutatott be, amelyen mintegy 300 hîvô vett részt és jârult szentâldozâshoz. Mint âldozôpap, kôzremûkôdôtt (koncelebrâlt) ft. Gyimesi Gyula, ft.
dr. Miskolczy Kdlmdn piarista és ft. Mustos Istvân piarista.
Az oltârnâl teljesitett szolgâlatot t. Baldssy Géza szerpap,
aki az evangéliumot és a kôzimât is felolvasta. Az olvasmânyt és
a vâlaszos zsoltârt dr. Somogyi Ferenc, a szentleckét Fazakas

Ferenc olvasta fel. Az orgonât helyettesîtô zongorân Horvâth
Lâszlô zongoramûvész jâtszott, a kôzéneket Elek Kdlmdn,
a Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség énekkarânak karnagya vezette. Az "Ave Maria"-t D'Andrey
Gabriella, a "Valis, angelicus"-t Tdlas Ernô operaénekes
adta elô zongorakîsérettel.
A szentbeszédet _/î. dr. Kada Lajos érsek mondta. Azokrôl a feladatokrôl beszélt, amelyeket az ûj egyhâzi év kezdetén minden kereszténynek ûjra vâllalnia kell. Ezek a feladatok a csalâdi és târsadalmi élet megszokott kôrûlményei kôzôtt fôként abban nyilvânulnak, hogy mâsoknak is megmutassâk Krisztust, akit a vilâg keres. Ezen a téren attôl, akit
a kôrûlmények és kûlônleges tehetségek befolyâsos vezetô
âllâsokba helyeztek, természetesen sokkal tôbb vârhatô el,
mint mâstôl. A csalâdi életben azonban mindenkinek egyformân teljesîtenie kell kôtelességét, be kell tôltenie hivatâsât. A szûlôk példâja ugyanis az az iskola, amelyre a ma

mindjobban elkereszténytelemtett és csak anyagiak irânt
érdeklôdô, szeretetnélkûli vilâgban a gyermeknek és a fiatalabb nemzedéknek oly nagy szûksége van. A keresztény
csalâd egyûttal evangelizâlô, hithirdetô kôzôsség is, amely
nélkûl az Egyhâz ma nem lehet meg.
A vilâgi élet kûlônbôzô terûletein — a csalâdban kifejtett apostoli mûkôdésen kiviil — igen sok lehetôség, sôt szûkség van a vilâgi hîvek szorosabb egyuttmûkôdésére az egyhâziak munkâjâban. Az Egyhâzrôl szôlô zsinati hatârozat errôl az egyuttmûkôdésrôl igen hatârozottan rendeikezik. "A
minden keresztény hîvôt érintô apostolsâgon kiviil még kûlônféle môdon is bevonhatôk a vilâgiak — akâr a kôzvet-

lenebb egyûttmûkôdés, akâr a hierarchia apostoli munkâja
tekintetében — azoknak a férfiaknak és nôknek példâjâra,
akik Szent Pâl apostolt segîtették az evangélium hirdetésében, sokat fâradoztak az Urban. Arra is alkalmasak, hogy
a hierarchia felvegye ôket egyes olyan egyhâzi munkakôrôkbe, amelyek lelki célt szolgâlnak" (LG 33).
Mint a vatikâni Szentségek Kongregâciôjânak titkâra,
szoros kapcsolattal rendeikezik a szerpapok testûletével,

amelynek tagjain mindig kûlônôsképpen csodâlkozott. Ôk
ugyanis egyszerre hârom sikon végzik, vâllaljâk feladataikat: 1. a csalâdban, 2. a vilâgban ott, ahol dolgoznak és 3. a
szertartâsokban. Mâr nem vilâgi hlvôk, de a vilâgban élnek.

Egyedûl az Egyesûlt Âllamok terûletén 8,000 ilyen szerpap
mûkôdik és mintegy 2,000 készûl hasonlô munkâra.
A vilâgiak részére sok lehetôséget nyûjtanak mind az
Egyhâz apostoli munkâjâban valô részvételre, mind az egyéni
vallâsi élet elmélyltésére a kûlônbôzô egyhâzi, vallâsos szervezetek és târsasâgok, amelyek fôleg a felebarâti szeretet
gyakorlati tetté vâltâsâban biztositanak szâmunkra lehetô
séget. Egyhâzunk élete hosszû idôkôn keresztûl tûlsâgosan
klerikus volt. A Szentlélek vezetésével azonban egyre jobban
râdôbbentûnk ennek az âllapotnak visszâssâgâra és tarthatatlansâgâra. A mâsodik vatikâni és az oktôberi pûspôki zsinat kinyitotta szemûnket; ûj irânyelveket mutatott az egyûttmûkôdésre; râmutatott a minden keresztény hivôt megilletô

méltôsâgra, a vilâgi hîvek egyetemes papsâgâra és mindnyâjunk meghîvottsâgâra az életszentségre. Egészen ûj tâvlatok, lehetôségek, feladatok és egyûttal felelôsségek nyilnak elôttûnk, amelyek a zsinati tanîtâs szerint (LG 33) fel-

tétlenûl biztosîtjâk, hogy a vilâgi hîvek "erôik szerint és koruk
szûkségleteinek megfelelôen derekasan kivegyék részûket
az Egyhâz ûdvôsségszerzô munkdjâbôl".
Az ûj egyhâzi év kezdetén ûj lehetôségek, feladatok és
felelôsségek vârnak rânk. Maria évében kûlônôsen azt kell
kérnûnk, hogy jârjon kôzbe értûnk, hogy az ôvéhez hasonlô
nagylelkû készséggel és szeretettel vegyûnk részt az Egyhâz
megvâltô mûkôdésében, mint ahogy ô âllt mindig Fia,
Jézus Krisztus mellett életében, munkâjâban és megvâltô
szenvedésében. Ha igazân magyarok akarunk lenni, akkor
valôban keresztényekké kell vâlnunk, ôseink hitét kell kôvetniink és megvallanunk, mert a magyar szellem keresztény
szellem.

Fôpapiszentmise a szdllô nagytermében. Balrôljobbra: ft. dr. Miskolczy Kâlmdn,
Sch.P.,ft. Gyimesi Gyula, t. Baldssy Géza szerpap, ft. dr. Kada Lajos érsek és
ft. MiLStos Istvdn,, Sch.P.

. A fôpapi szentmise a "Boldogasszony Anyânk" âhitatos
eléneklésével fejezôdôtt be. Utâna ft. dr. Kada Lajos érsek
és kîsérete a Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség templomâba sietett, aboi ûjabb fôpapi szentmisét mutatott be az ott egybesereglett magyar hlveknek, akikhez
felemelôen szép szentbeszédet is intézett.

A XXVII. Magyar Kongresszus protestdns valldsû tagjai

részére az érseki szentmisével majdnem egy idôben, 9 ôrai
kezdettel nt. Bertalan Imre (Washington, DC) reformâtus
lelkész, az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesùlet orszâgos
elnôke tartott ûnnepélyes istentiszteletet. Az igehirdetés itt
is advent elsô vasârnapjânak jelentôségérôl, az egyhâzi év
kezdetérôl s ezzel kapcsolatosan a keresztyén és magyar
élet ûj feladatairôl szôlt. Sokan jârultak ûrvacsorâhoz is.
Az istentiszteleten ôsi magyar zsoltârok âhitatos énekei szâlltak az Egek Urâhoz, amelyek fôldi megnyugvâst és ôrôk életet kértek minden szabadon élô magyarnak és teljes szabadsâgot minden elnyomâst szenvedô, rabsâgban élô testvériinknek.

Kolozsy Sdndor szobràszmûvész 3 m magas Pioneer Women'' cimû alkotdsa
az axLSztrdliai Sydneyben.

MEGBESZÉLÊSEK, ELÔADÀSOK
Kôzép-Europa ùjjârendezése
ÉS A MAGYAR EMIGRÀCIÔ
MAGYARORSZAG SZÀMÂRA ELKÉPZELHETÔ
TER VEINK

Ankét

Dr. Somogyi Ferenc.
MEGNYITAS ES MEGEMLEKEZES

Az 1987. november 28-ân, szombaton délelôtt 9 ôrakor

kezdôdô ankétot dr. Somogyi Ferenc, az Arpâd Akadémia fôtitkâra nyitotta meg. Udvôzôlte az ankéton megjelenteket,
akik vâlaszt keresnek arra a nagy kérdésre, hogyan és mit
tudna tenni a magyar emigrâciô Kôzép-Eurôpa ùjjârende
zése érdekében Magyarorszâg szâmâra is elfogadhatô môdon.
Mielôtt azonban az erre vonatkozô megbeszélést az egybegyûltek megkezdenék, szeretné hârom évfordulôra felhîvni
a figyelmet.

Elôszôr is arra hivatkozik, hogy a clevelandi Magyar Tdrsasdg, mint az innsbrucki Magyar Târsasâg egryenes folytatâsa, dr. Nddas Jdnos kezdeményezésére 35 éwel ezelôtt,
1952. november 9-én alakult meg. Ehhez a megâllapîtâshoz
hozzâfûzi, hogy a Magyar Târsasâg azôta sohasem szûnt
meg elszântan kûzdeni az elôbbi cél elérése érdekében.
A

mdsodik évfordulô az 1947. februâr 10-én Pârizsban

alâirt "békeszerzôdés"-sel kapcsolatos. Ez lényegében a tria-

n

noni orszâgcsonldtâst ismételte meg hârom ûjabb magyar
kôzség elcsatolâsâval. Erthetô tehât, hogy 40 év elszânt kûzdelme fôleg a trianoni rendezés igazsâgtalansâgainak lehetô
orvoslâsâra irânyult. Trianon igazsâgtalansâgaihoz ûjabb
igazsâgtalansâgként azonban nemcsak az emlîtett hârom
ûjabb kôzség elcsatolâsa jârult, hanem az a tény is, hogy a
szovjet megszâllô csapatok mindmâig Magyarorszâgon tartôzkodnak, holott a pdrizsi béke hatârozottan kimondta:
Ausztria orosz megszâllâsânak befejezôdése utân bat hônappal Magyarorszâg szovjet katonai megszâllâsa szûkségképpen véget ér.

A harmadik évfordulô az amerikai alkotmâny megalkotâsânak 200. esztendeje. A 'Constitutional Convention' (te
hât az alkotmdnyozô gyûlés) ugyanis 1787. mâjus 25-én kezdôdô tanâcskozâs utân 1787. szeptember 17-én fogadta el

39 kikûldôtt alâirâsâval az Amerikai Egyesûlt Allamok —
ma is érvényben levô — aikotmânyât, amely az egész vilâg
szabadsâgjogainak sokszor utânzott letéteményese lett. Ennek ûljûk az idén 200. évfordulôjât. Mert az életbelépéséhez szûkséges kétharmados tôbbséget New Hampshire, mint
kilencedik âllam, ratifikâlâsa csak 1788. jûnius 21-én biztositotta.

Nem hallgathatjuk el, hogy az ûj alkotmâny megalkotâsât elengedhetetlen szûkség okozta. Az "Articles of Con
fédération" (a 'szôvetség cikkelyei') ugyanis, amelyeket 1776ban hoztak s a tizenhârom âllam ratifikâlâsa utân a

Con

tinental Congress is âtvizsgâlt és 1777. november 15-én elfogadott, s amelyek 1781. mârcius 1-én hatâlyba léptek,
nem biztosîtottak elég hatalmat a kôzponti kormânyzatnak
az egymâssal vetélkedô tagâllamok kôzôtt. Ez fôként a Maryland és Virginia kôzt a Potomac-folyôn tôrténô halâszat és
hajôzâs tekintetében tâmadt ellentétek sorân, 1785. mârciusâban tûnt ki. Az akkori kérdés megoldâsâra kikûldôtt
bizottsâg javaslatâra 1786-ban a marylandi Annapolisban
ôt âllam kikûldôttjei talâlkoztak, akik szûkségesnek lâttâk,
hogy 1787-ben a pennsylvaniai Philadelphia vârosâban mind
a tizenhârom âllam képviselôi alkotmânyozô gyûlésre jôjjenek ôssze.

Az ûj alkotmâny életbelépése (1788. jûnius 21.) utân
hârom éwel, 1791. december 15-én az Amerikai Egyesûlt

Âllamok kongresszusa tîz môdosîtâst ("amendment"-et) fogadott el. Az emberi jogok beiktatâsâval az alkotmâny rendelkezéseit kiegészîtette. Azôta még 17 môdosîtâs (amendment) tette azokat korszerûekké. A 27. 1972. mârcius 22-én a

nemek egyenjogûsâgât mondta ki.
Az amerikai alkotmâny megalkotâsânak 200. évfordulôjân jogos bûszkeséggel hivatkozhatunk a tôrtêneti magyar
alkotmâny fejlôdésére, amelynek elsô âllomâsa kétségtelenûl a 890 kôrùl kôtôtt vérszerzôdés volt. Ezt fogalmaztâk
meg és dolgoztâk ât keresztény môdon Szent Istvân intelmei.
1222-ben az aranybulla — 7 éwel az ûj szabadsâgjogokat
biztosîtô angol Magna Carta utân — nem ûj îrott alkotmânyt adott a magyar nemzetnek, hanem csak îrâsba foglalta, megerôsltette, visszaadta azokat a szabadsâgjogokat,
amelyeket elsô kirâlyunk biztosîtott szâmâra, de ugyanakkor ûjabb fejlôdést ismert el, ûj târsadalmi rend (a kirâlyi
szolgâk) helyzetét szabâlyozta. Nagy Lajos 1351-ben az ôsiségi
tôrvény ûtjân ugyancsak a régi alkotmânyt, az aranybullât môdositotta és gondoskodott annak hatâlyossâgârôl
1848-ig. De az alkotmâny ekkor sem vâltozott, csak a kormânyforma lett mâs, amikor a végrehajtô hatalom felelôs
minisztérium kezébe jutott.

Érdemes kûlôn hangsûlyozni, hogy a vérszerzôdés 897,
az aranybulla 565, az ôsiségi tôrvény 436 éwel elôzte meg

az Egyesûlt Allamok alkotmânyât. Ezek a szâmok, tôrtêneti
tények feltétlenûl igazoljâk Zrinyi Miklôs grôf, a kôltô és
hadvezér megâllapîtâsânak helyességét: "egy nemzetnél sem
vagyunk alâbbvalôk".

Amikor tehât a most kezdôdô ankéton Kôzép-Eurôpa
ûjjârendezése terén a magyar emigrâciô szerepét s a Magyarorszâg szâmâra is elfogadhatô terveket vizsgâljuk, vegyiik
fîgyelembe, hogy még a legmerevebbnek ismert amerikai
alkotmâny is môdosult. Legyunk ônérzetesen tekintettel

arra is, amit az ezeréves magyar alkotmâny fejlôdésérôl
mondtunk. Nyugat-Eurôpa védelme s Kôzép-Eurôpa egyensûlyânak biztositâsa — ezer év tapasztalatâval — kétségtelenûl feljogosît bennûnket, hogy ebbôl a szempontbôl véleményt nyilvânîtsunk.

Mint az ankét felkért elnôke, dr. Somogyi Ferenc a megbeszélés folyamân felmeriilhetô kérdések megvilâgîtâsâra dr.
Nâdas Jdnost, a XXVII. Magyar Kongresszus fôrendezôjét és szâmos magyar szervezet orszâgos elnôkét kéri fel.
Dr. Nâdas Jânos:

HA ROM NEMZETKÔZI JAVA SLA T
ÉS EGY KÔZGAZDASA'GI TERV

Magyar Kongresszusaink megbeszéléseinek fôtârgya évek
ôta idôszerû magyar kérdéseink megvizsgâlâsa volt. Azt kerestûk, milyen tanulsâgokat vonjunk le a mûltbôl és hogyan
munkâlkodjunk a jôvôért. Ennek a kérdésnek mâr csak azért
is foglalkoztatnia kell bennûnket, mert mind a çsonka hazâban, mind erôszakkal elvett tereûleteinken, Szent Istvân
orszâgânak kétharmad részén, egyre rosszabbodnak a kôzâllapotok és ott élô magyar ôslakossâgunk helyzete egyre
elviselhetetlenebbé vâlik.

Mûlt évi Kongresszusunk fôtémâja az volt, hogyan képzeljûk el Kôzép-Eurôpa jôvô teruleti elrendezését, benne
hazânkét, elszakîtott teriileteinkét, sôt azt a széles sâvot,
amelyet a szovjet a mai napig megszâllâs alatt tart és kinevezett embereivel kormânyoz.

mindazokat,

Hivtuk

a

szakembereket és

akiknek Kôzép-Eurôpa jôvôbeli

elrendezésére

érdemleges elgondolâsuk volt és amit elmondtak, a XXVI.
Magyar Talâlkozô krônikâjâban kôzzétettûk.
Arra kértûk elôadôinkat, hogy az idén a mûlt évi hozzâ-

szôlâsok ismeretében kîséreljenek meg, legalâbb is nagy vonâsokban, kidolgozni egy egységes tervet Kôzép-Eurôpa
jôvôbeli elrendezését illetôen és azt terjesszék a szabadfôldi

magyarsâg elé. Természetesen ez a kérdés magâba foglalja
a trianoni és Pârizs-kômyéki igazsâgtalan békerendelkezések felûlvizsgâlatât és azok orvoslâsât. Mint kôztudomâsû,
ezeken a béketârgyalâsokon a gyôzôk egyoldalûan diktâltak
és a magyar delegâciônak még csak szôt sem adtak. A "békekôtések" utân még ma sincs rend a Kârpât-medencében.
Terveinket a Krônikât készitô nyomda meghiûsitotta,
miutân azt oly késôn gyârtotta ki, hogy csak a XXVII.
Kongresszus elôtti hetekben tudtuk azt kikézbesiteni, îgy
mâr nem volt elég idô azt tanulmânyozâs târgyâvâ tenni.

Miutân ûgy lâttuk, hogy a sok jôszândékû terv kôzôtt
jelentôs ellentmondâsok vannak, amelyeknek megvitatâsa
ennek a Kongresszusnak minden idejét igénybe venné, mint
a kérdésnek egyik elindJtôja, azt javaslom, hogy âllâspontunk
meghatârozâsât szûkitsûk le néhâny fontes pontra, amelyeket mindnyâjan vita nélkûl elfogadhatunk.
Ezek a kôvetkezôk lennének:

1.) Magyarorszâg ezer éven keresztiil Kôzép-Eurôpa
civilizâlt orszâgaihoz tartozott és a jôvôben is hozzâjuk kîvân
tartozni.

2.) A Jaltâban hârom gyôztes nagyhatalom âltal lefektetett megâllapodâst hajtsâk végre, ahogy azt mi évek
ôta szorgalmazzuk: a szovjet vonuljon ki az âltala ônkényesen elfoglalt terûletekrôl és utâna a jelenleg megszâllt orszâgok titkos vâlasztâs ûtjân hatârozhassâk meg azt a kormânyformât, amelyben élni Idvânnak és vâlaszthassâk meg vezetôiket.

3.) Hivjanak ôssze eurôpai kongresszust Kôzép-Eurôpa
és Kelet-Eurôpa stâtusânak igazsâgos elrendezésére.

Abban a reményben, hogy a fentieket egyhangûan elfogadjuk

kiindulô kôvetelésûnknek, tanâcskozâsainkat a rész-

letkérdések megbeszélésével folytathatjuk, miutân KôzépEurôpa elrendezésének nemcsak politikai, fôldrajzi és târsadalmi vonatkozâsai vannak, hanem fontos kôzgazdasâgi
problémâi is, amelyeknek szintén elôtérbe kell kerûlniûk.
A szovjet ugyanis az âltala megszâllt orszâgokat nemcsak
egy nagy, az ûgynevezett varsôi âllamszôvetségbe tômôritette,
hanem azokat kôzgazdasâgilag is egymâshoz kapcsolta és
egymâstôl fûggôvé tette politikai elgondolâsainak és érdekeinek megfelelôen. Hazânk mezôgazdasâgât, ipari termelését és gyâriparât példâul ûgy szervezte ât, hogy azok gyârtmânyaik elôâlhtâsânâl mâs orszâgok âltal gyârtott alkatrészek behozatalâra râszoruljanak, tovâbbâ, hogy kivitel és

behozatal szempontjâbôl is kôtve legyenek egymâshoz. Tehât az orszâg ônellâtô termelési rendszerét mâs szocialista
orszâgokkal valô ôsszevegyîtésre kényszeritette. Az OsztrâkMagyar Monarchia idején is elôfordultak ilyen esetek, amelyekbôl megemlîthetjûk az orszâg liszt-ellâtâsât. Magyarorszâgon a vilâg legkivâlôbb bûzâja termett, de annak meg-

ôrlését tôbbnyire osztrâk és cseh malmok végezték fejlettebb
ipari berendezéseik révén, îgy tehât az osztrâkok a gabonât
az olcsôbb nagypiaci âron vették ât, de a megôrôlt lisztet
jôval magasabb âron szâllitottâk vissza hazânkba.
A szovjet az âltala megszâllt orszâgok gazdasâgi ôsszekapcsolâsât, kûlônôsen az ipari termelés terén, oly tôkéletesen végezte, hogy egymâs termelésének felhasznâlâsa
nélkûl kûlôn-kûlôn ôriâsi nehézségekkel âllanânak szemben. A szovjet tômbbôl mârôl holnapra valô elszakadâs
îgy az ipar részbeni leâllâsâra és jelentôs munkanélkûliségre
vezetne.

Hazânknak nem a kôltséges és kûlfôldi anyagot felhasznâlô nehéz gyâriparra van elsôsorban szûksége, hanem mezôgazdasâgi termékeinek értékesebb feldolgozâsâra, konzervgyârakra és îgy tovâbb.

Életbevâgôan fontos lenne,

hogy kitûnô

kôzgazdâink

mielôbb ilyen irânyû terveket dolgozzanak ki, amelyek sze-

rint a magyar fôld minden termékének feldolgozâsa, kivitelének minden haszna sajât hazânkat gazdagitanâ, ami utân
fokozatosan ûjra felépithetnénk és bôvîthetnénk gyâriparunkat.

Kérem, kezdjûk el ilyen irânyû tervek elkészitését.
Ndvori Kornél dr. (Grosse Ile, MI):

DUNAI KONFÔDERÀCIÔ

Mondanivalôimat hârom ismert megfigyeléssel kezdeném: a szabadsâgnak âra van; a tôrôk hôdoltsâg ôta nemzetûnk szabadsâga vagy szolgasâga ôsszekuszâlt nemzeti érde-

kek hatvânya lett; a mâsodik vilâghâborû befejezése ôta elmûlt évtizedek bôségesen adtak alkalmat mindenkinek arra,

hogy a keleti érdekkôrbe valô tartozâs ûjkori kôvetkezményeit kôzvetve vagy kôzvetlenûl érezhesse.
A felsoroltak tudatâban is igen sokan vannak kôzôttûnk,

akik a magyar nemzet szabadsâgânak helyreâlhtâsâban lâtjâk a jôvôt. Mindjârt meg kell mondanunk: a mai napig nem
szûletett emberfia, aki a szabadulâs pillanatât még csak
megkôzelîtôleg is megjôvendôlhetné. Ezért a

nemzet fenn-

maradâsât biztosîtô utak keresése természetesnek mondhatô.
Ez nemcsak dicsérendô feladat, hanem rendkivuli kôteles-
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Ndvori Komél dr. (Grosse Ile, MI) elôaddsa az ankéton. Tôlejobbra
Somogyi Ferenc dr. és Nddas Jdnos dr.

ség is. Talân a nemzekôzi helyzet vagy talân egyéb okok miatt a legeitôkéltebbek megnyilatkozâsaibôl sem tudunk meg
tôbbet, mint szerény keretek kôzôtt mozgô elméleteket. Ezt
zokon alig vehetjûk, hiszen csak a megszâllottak gondolhatnak fegyveres erô bevetésére a magyar szabadsâgért.
A XXVI. Magyar Talâlkozôn tôbbek kôzôtt Tôttôsy
Ernô annak a véleményének adott kifejezést, hogy "minden
Dunai Konfôderâciô és hasonlô elgondolâs csak lâzâlom."
Hozzâ tette: "Ha az orszâg felszabadul, egyetlen ûtunk az
Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsségbe vihet..." Nem penditett meg
ûj hangot, de amit mondott, az olyan vélemény, amit nem
lehet kézlegyintéssel elintézni. Tômôr egyszerûségével meggyôzôdésrôl tanûskodik. Ugyanakkor sôtétségbe vilâ^tô
fâklyât, az Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsség spektrumât tartja

ki. S ha mâr szôba hozta az Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsség
fogalmât, vele âtlépett egy mesgyét, mert a Dunai Konfôde

râciô gondolatânak elvetésével az Eurôpai Egyesûlt Allamok
mellett foglalt âllâst. Ebben nincs egyedûl. Ki tudja? Talân ez
lenne az igazi ût...

Van azonban alapvetô igazsâg mindenféle nemzetûnket
érintô javaslat hâtterében — Magyarorszâg csak ûgy lehet
példâul a Dunai Konfôderâciô vagy a megvalôsulâsra

vârô Eurôpai Egyesûlt Âllamok (és az ennek elôfutâraként
szereplô Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsség) komoly esélyekkel
rendelkezô jelôltje, ha jelenlegi gazdasâgi és erkôlcsi elmaradottsâgâban, stagnâlâsâban ûj erôforrâsokra tâmaszkodva
példa nélkûli erôfeszitéseket tenne a XX. szâzad végén elvârt modernizâlâs, gazdasâg-technikai felkészûltség lehetô
legfelsôbb fokozatainak elérésére.
Higgadt gondolkozâs egyszerûen nem engedheti meg
magânak, hogy csak a nemzet szabadsâgânak az elérése utân
igyekezzék minden mulasztâst pôtolni. Ilyesmire a szédûletes technikai haladâs korszakâban nincs idô.

Az ûjjâszûletés szûkségszerûségének ténye tehât nem le
het semmiféle vita târgya. Egy ilyen felmérhetetlen jelentô-

ségû ûjjâszûletés folyamatât kûlsô tényezôk, nyilt ellenségeskedés hiânyâban meggâtolni vagy kârosan befolyâsolni alig
tudnâk. Ez csupân a kialakulô magyar belviszonyok fûggvénye. Hozzâ tehetjûk, hogy a hedohosodott rendszer pântjait feszegetô helsô erôk, egy fegyvertelen forradalom, egy
gazdasâgi ûjjâszûletés példâtlan eshetôségeinek kôzeléhen,
talân a kiegyezés ôta elôszôr lennének felvértezve ûj, lehetôségekhen gazdag konszolidâciô megteremtésére.
A Marshall-terv ôta szâzadunkhan nem igérkezett olyan
hékeheli konjunktûra, amilyent a vilâgunk két hatalmi pôlusa kôzôtt fennâllô fegyverkezési hajsza lelassulâsa hozhat a
felszahadult tôke mâs irânyû hefektetésével.

Magyarorszâg termelô, dolgozô és intellektuâlis adottsâgokkal felfegyverkezett rétegeinek fel kell készûlniûk erre
a hallatlanul fontos és a Duna menti népek jôvôjét is nagymértékhen hefolyâsolô gazdasâgi fellendûlésre.
Ha a nemzetkôzi gazdasâgi események nagyobb tôkehefektetéseket csak nehezen teljesîthetô kôvetelményekhez kôtnék, még akkor sem lehet, még akkor sem szabad a târsadalmi és gazdasâgi ûjjâszûletésrôl lemondani.

A mai Magyarorszâgon ûj hangokat hallunk. Kiâhrândulâs, aggodalom, lemondâs hangjai mellett kôvetelô hangok ostromoljâk a kivénhedt kereteket. A tûnetek is arrôl

tanûskodnak, hogy elkerûlhetetlen reformok elôtt âll az orszâg. Egyre markânsabbâ vâlik a mûlt gazdasâgi berendezkedésétôl valô eltâvolodâs lâtvânya. Minél racionâlisabb lesz
a vâltozâs, annal biztositottabnak tûnik a holnap magyar
târsadalmânak âtalakulâsa is. Ezt a gazdasâgi fejlemények
liberalizâlô hatâsa szinte automatikusan hozza magâval. Ha
erre épitûnk, az âtalakulâst alapvetô kôvetelménynek vehetjûk.
Nyiivânvalô, hogy szâzadunk végén a vilâgpiacokon nem
lehet versenytârsi szerepben tetszelegni, de ugyanakkor ultramodern és ha kell avantgard termelési môdszerek alkalmazâsa helyett elévûlt môdszerek elévûlt termelési kereteiben
versenyképesnek maradni.
A vilâgpiacokon egyre szembe ôtlôbben a mennyiség és
minôség matematikai egyenletei uralkodnak s miutân a
trianoni Magyarorszâg nyersanyagbôségrôl nem beszélhet,
az orszâg korszerû technolôgiai felkészûltsége lehet az egyetlen hathatôs tényezô, ami biztositanâ azt, hogy ne maradjon
az elmaradottak kôzôtt s ne érdemelje ki a "fejlôdô" târsadalmak nem éppen kitûntetô rangjelzését. Ezt Magyarorszâgnak minden âron el kell kerûlnie. Tehât merész elhatârozâsokra, merész jôvôbe tekintô lépésekre van szùkség.
Nemzeti és nemzetkôzi politikâban, valamint gazdasâgi

fejleményekben jôslatokba bocsâtkozni esztelenség lenne.
Van azonban eg^y biztosra vehetô aktivitâs, amivel szâmolni lehet. Ez a nemzetkôzi tôke viselkedése.

Miôta a kûlônbôzô berendezkedésû târsadalmak elfogadtâk a piac-kapitalizmus fogalmât, azôta mind a magân-,
mind az âllamkapitalizmus tôkéjét szinte âllandôan mozgâsban tartjâk. Még a jelenlegi kôrûlmények kôzôtt sem titok,
hogy a keleti fennhatôsâg alatt élô târsadalmak orszâgait a
nemzetkôzi tôke a harmadik vilâgi népekkel egyetemben
befektetésre alkalmas talajnak vélte.

Ôsszefoglalôul tehât a jelek arra mutatnak, hogyha az
orszâg népe és a hatalom gyakorlôi hajlandôk jelentôségteljes reformpolitikâra és a magyar nemzetben tartalékolt mun-

kaerôk késedelemtôl mentes, korszerû âtképzésére, ûj és îgérettel teljes fejlôdés elôtt târhatjâk ki az orszâg kapuit.
Egy ûj, egy eurôpai Magyarorszâg mâr nemcsak lidérc-

âlomként, hanem megtestesûlô és szomszédaival egyenlô.

avagy azokon esetleg tûltevô egységként léphet majd a Dunamedencei vagy Egyesûlt Eurôpai Allamok kôzôsségében
résztvevô âllamok ranglistâs tagjai kôzé.
Vârjuk a kibontakozâs minden ûjabb jelét.
Balogh Sdndor dr. (Greenbush, NY):

A GAZDASÂGI ÂTALAKULÂS GONDJAI
Sokat îrunk és beszélûnk a kôzép-eurôpai és azon belûl
a magyar politikai kérdésekrôl, az esetleges politikai vâltozâsokrôl. Vannak, akik még tervezgetnek is egy polidkai
vâltozâs esetére.

Sokkal kevesebb gondot forditunk a

gazdasâgi helyzet

elemzésére. Ô, tudjuk, hogy a magyar és âltalâban a kôzépeurôpai âllamgazdasâgok a csôd szélén âllnak. Azt is tud
juk, hogy a csôdnek és a nyomornak az ûgynevezett "szocialista" gazdasâgi rendszer az oka.
A "The Fight" cîmû Pârizsban kiadott, a roman Mïhai
Kome âltal szerkesztett kôrlevél utolsô szâmâban Korne a

"kommunizmus utâni" Remania gazdasâgi helyzetét târgyalja. Sziikségesnek tartom, hogy mi, magyarok is nézzûnk elôre:
kôzgazdâszaink tegyék fel "gondolkodô" sapkâjukat, hogy a
fûggetlen Magyarorszâg és esetleg a fûggetlen Kôzép-Eurôpa
miként kezd ûj gazdasâgi életet.
Azt is figyelembe kell venni, hogy egyes orszâgok sûlyos kûlfôldi kôlcsônôket vettek fel, amelyekkel bârmilyen
jôvôbeni kormânynak szâmolnia kell. Csôd bejelentése nem
megoldâs. Ha a csôdnek még csak a lehetôsége is felmerûlne,
a Nyugaton befolyâsos kôrôk eleve lehetetlenné tennék egy
valôban fûggetlen gazdasâgi és politikai rendszer felépitését.
Szô sem lehet esetleg adomânyok kérésérôl, mint példâul
ûj Marshall-tervrôl és a kôlcsônôk ûjra-târgyalâsârôl, valamint a felelôsség részleges âthâritâsârôl a Szovjetuniôra, valami elképzelésûnknek kell azonban lennie olyan produktîv
és haladô gazdasâgi rendszerrôl, amely képes lesz a kôlcsô
nôk esetleges tôrlesztésére. Ilyen elgondolâs, illetve terv még
talân meg is kônnyîtené Kôzép-Eurôpa politikai felszabadulâsânak és fûggetlenségének elômozdîtâsât.
Kôzôs gazdasâgi terv hangsûlyozâsa ezen klvul talân hâttérbe szoritanâ a tûlzott nemzetiségi gyanakvâst és ellenségeskedést, amely — sajnos — ma még nagyon gyakori kôz-

tûnk. Be kell lâtnunk, hogy nemcsak kulturâlisan, mint az
ezeréves nyugati civilizâciô ôrôkôsei, hanem gazdasâgilag is
egy csônakban ûlûnk, egyûtt kell eveznûnk és tûléinûnk a
jelenlegi vâlsâgot.

Ezért egyelôre az lenne a legfontosabb, hogy egymâs kôzôtt, mâs kôzép-eurôpai kôzgazdâszokkai egyûtt kidolgozzunk egy âltalânos gazdasâgi koncepciôt, amely specializâlôdâson alapulô szoros egyûttmûkôdéssel, a természeti
és egyéb adottsâgok figyelembe vételével, a szabad verseny
és kapitalista termelési môd alapjân, az egész kôzép-eurôpai
térség részére mintegy alaprajzul szolgâina. Meg kell gyôznûnk a vilâgot, hogy egy semleges, ûj Kôzép-Eurôpa gazda
sâgilag életképes lesz. Reâlis kereskedelmi partnere leszûnk
mind a Nyugatnak, mind a Keletnek, ha arrôl sz6 lesz.
Ezzel kapcsolatban még egy felelôsség vâr rânk, illetve
a szabad vilâgban élô kôzép-eurôpai emigrânsokra: az otthoniak teljesen az ûgynevezett "szocialista", illetve "âllamkapitalista" rendszerben nevelkedtek, és bar érzik, hogy az
a rendszer nem életképes, nincs reâlis elképzelésûk és gyakorlati ismeretûk a szabad kapitalista termelési rendszerrôl.

îgy tehât az a feladat is rânk vâr, hogy az otthoniakkal
egyuttmûkôdve, annak idején majd segîtsûk ôket az ûj gaz
dasâgi rendszer megalapozâsâban.
Kétszeresen is rajtunk mûlik, hogy az esetleges felszabadulâs utân otthon kâosz lesz-e vagy azonnal megindul a békés fejlôdés.

Végûl praktikus lépésként el kell dôntenûnk, hogy orszâgaink tovâbbi eladôsodâsa népûnk érdekét szolgâlja-e.
Mint a nemzet egyedùl arra képes képviselôi, elleneznûnk
kellene minden olyan nyugati kôlcsônt, amely nem ipari
beruhâzâsra megy, és kôvetelni a kôlcsônt folyôsitôktôl,
hogy a jôvôben szigorùbban ellenôrizzék a kôlcsôn felhasznâlâsât, kûlônben a nemzet nem érzi felelôsnek magât az
elkôtyavetyélt ôsszegért.

Lôte Lajos {Kochester, NY):

ERDÉLLYEL KAPCSOLATBAN
kivonatosan —

Az elôadô részletesen ismertette mindazokat a terveket,

amelyeket az erdélyi kérdéssel foglalkozô emigrâciôs magyar
szervezetek szôttek Erdély terûletére vonatkozôan KôzépEurôpa ûjjârendezése esetére. Kûlôn foglalkozott az Erdélyi
Bizottsâg elképzelésével is, amelyet részletesen indokolt.
Megâllapîtotta, hogy a vezetésével mûkôdô szervezet 1979

ôta szorosan egyiittmûkôdik az Amerikai Erdélyi Szôvetséggel (Teleki Bêla grôf szervezetével) és az Emberi Jogok Ma
gyar Alapîtvânyâval (amely Hâmos Ldszlô irânyitâsâval fejti
ki tevékenységét), mert azôta az észak-amerikai erdélyi szôvetségek koordinâlô bizottsâgânak az Erdélyi Bizottsâg is
tagja.

Tapasztalatai azt mutatjâk, hogy az Egyesûlt Âllamok
kûlûgyminisztériuma az erdélyi magyarsâg iigyét nem tâmogatja olyan erôvel, amilyen az erdélyi magyarsâg sorsâban javulâst eredményezhetne. Meggyôzôdése szerint a magyarsâgnak ennek ellenére mindent el kell kôvetnie, hogy
az amerikai kûlpolitika irânyîtôi a kisebbségek româniai
helyzetérôl megfelelô tâjékoztatâst kapjanak. Amerika viszonya Româniâval ugyanis komoly gondot okoz. Elérkezett az amerikai românbarât politika felûlvizsgâlâsânak és

sziikségszerû megvâltoztatâsânak ideje. Kôzép-Eurôpa ûjjârendezésének szempontjâbôl erre

feltétlenûl

szûkség van.

Dabas Rezsô dr. (Deux-Montagnes, Q,ué., Kanada):
ÔSI TERULETEINK

VISSZAKÔVETELÉSÉNEK JOGOSSAGA
Arpâd apânk nem vendégként, hanem ôrôklôtt jogon
jôtt a hét vezérrel Kârpât-medencei hazânkba. (1) Gombocz
Zoltdn szerint "a honfoglalâs voltaképpen secundus introitus,
visszahôditâsa annak a fôldnek, amely a hunokkal valô ro-

konsâg révén a magyarokat illeti meg." (2) Amint Attila
Kârpât-medencei honalapîtâsa a szittya elôdôk ôrôkségének
birtokbavételét jelentette, akként Ârpâdé a hun ôrôkség
jogos jussként valô visszafoglalâsa volt a magyarok szâmâra. (3)

A mi nemzedékeinknek jutott az a nehéz feladat, amelynek célja a kettôs Trianonban elrabolt ôsi teriiletek visszaszerzése, éspedig szellemi fegyverekkel. Ennek a szellemi
honszerzésnek egyik jelentôs erôfeszîtése a hazugsâgok elhâritâsâra irânyul. Kôztudott ugyanis, hogy ellenségeink
hazugsâgokkal, ferdîtésekkel és féligazsâgokkal hamisîtjâk
mûltunkat. Hîven kôvetik Voltaire cinikus mondâsât: "Ha-

zudjatok, hazudjatok, valami csak megmarad belôle." Velûk szemben Mindszentyvel valljuk, hogy "a hazugsâg hazugsâg marad, ha milliôk hirdetik is!"

Ilyen tâmadâsok kdzepette a nemzeti szâmûzetés védekezési môdjânak elsô kôvetelményeként elsôsorban sajât kôzônyûnknek, Patô Pâl-os tunyasâgunknak kell ellenâllni.
Ez egyetlen fillérûnkbe sem keriil, mégis sokan, akik anyagiassâguk hâlôjâban vergôdnek, fôként pénzâldozattôl tartanak, gyâvân lapîtanak, nem mernek szint vallani. Câfolhatatlan valôsâg, hogy nemzetûnk ôsi jussânak kôvetelése, illetve annak feladâsa elleni tiltakozâsunk, ônmagunkban
valô tudatosîtâsa a belsô hithez, meggyôzôdésûnkhôz hasonlôan, nem kerûl pénzbe.
Ha valaki a teriileti jogfeladâsnak ellenâll és gondolatban helyesli nemzeti jussunk kôvetelését, Csoôri SdndorraX
elmondhatja magârôl, hogy a nemzet mi vagyunk! De ha
valaki ennél a kezdetleges âllapotnâl tôhhre is képes és a
magyar nemzeti kôzôsség cselekvô, âldozatos tagja is Idvân
lenni, akkor ki kell lépnie zârkôzottsâgâbôl és szôban-îrâsban is hitet kell tennie a balsors âltal hatfelé tépett Kârpâtmedencei magyarsâg ûjraegyesitése mellett.
Emlîtsûk meg azt is, hogy negyvenévi mulasztâs utân,
végre két éwel ezelôtt, 1985. oktôberében a mûvelôdési miniszter rendeletére jôtt létre az egykori budai kirâlyi palotâban elhelyezett Magyarsâgkutatô Intézet, amelynek "fô
feladata a hatârainkon kiviil élô magyarsâg helyzetével valô
foglalkozâs. " (4)
A status que alapjân allô, ôt milliônyi elrabolt magyar
nemzettestvérûnkrôl lemondô gyâszmagyarok okulâsâra idézem a délvidéki pârtsajtô magyar ûjsâgîrôjânak vallomâsât: "Ezért is jô, ha Idvûlrôl, az anyanemzet részérôl is odafigyelnek, hogyan, milyen kôriilmények kôzôtt élûnk. Szinte

jôlesô érzés volt tudomâst szerezni arrôl, ho^ Budapesten
1985. oktôberében Magyarsâgkutatô Intézetet létesîtett a
Magyar Népkôztârsasâg mûvelôdési minisztériuma. " (5)

A részletkérdésekre visszatérve feltûnik, hogy otthoni
kutatôink még csonka-hazai viszonylatban is kùlônbséget
tesznek a hivatalos népszâmiâlâsi és a becslésen alapulô nemzetiségi adatok kôzôtt. Az 1980-as legutôbbi népszâmlâlâs
alapjân Magyarorszâgon 31,000 német, 27,000 délszlâv,
16,000 tôt és 10,000 roman, ôsszesen 84,000 nemzetiségi élt.
A mâsik adat, amelyet tulajdonképpen szintén a Kôzponti Statisztikai Hivatal igyekezett felmérni, az ûn. becsûlt
szdmadat szerint Magyarorszâgon van: 138,000 német, 42,000
délszlâv, 71,000 tôt és 12,000 român lakos, ôsszesen 263,000
nemzetiségi személy. (6)
A nemzetiségek szâma tehât igen alacsony Magyaror
szâgon. De most nem ez a fontos, hanem az a tény, amely
szerint a becsûlt szâmadat hâromszor akkora, mint a hiva
talos. Ha mâr most ezt a kirivô arânyt sajât elrabolt véreink-

re alkalmazzuk, akkor nagyon is helyénvalô pl. a româniai
magyarsâg szâmât hârom milliôra becsûlni.
A megbizhatôsâg kérdésének felvetésénél sajât becslési
tapasztalataimra is hivatkozhatom. Ha megfelelô felkészûltséggel, lelkiismeretesen és a tudomânyos kôvetelményeknek
megfelelôen jârunk el, akkor becslésûnk megbîzhatôsâgâ-

hoz alig fûzôdhetik kétség. Âllîtâsom igazolâsâra itt csak
egy esetet hozok fel.

Akad szâmokkal dobâlôdzô osztrâk, aki az Egyesûlt Allamokban élô "burgenlandiak"-at 300,000-400,000-re duzzasztja fel. A 25 %-os visszavândorlâsra és az amerikai felszîvôdâsra valô tekintettel még a 100,000 is tûlzott szâmnak
lâtszik — âllapitottam meg 1984-ben —, pedig Dujmovits
Walter professzor szerint 1974-re vonatkoztatva az Egyesûlt

Âllamok "burgenlandi" szârmazâsû lakossâga 79,000, Kanadâé pedig 12,000. (7-8)

Azokkal szemben, akik az ellenûk elkôvetett jogsérelmek
orvoslâsât kizârôlag angol nyelvû propagandâval kivânjâk
szolgâlni, kénytelen vagyok leszôgezni, hogy az igazsâgtalansâg hirdetését mindenekelôtt anyanyelvûnkôn kell tudôsîtani és tovâbbadni itteni és ôhazai kôreinkben egyarânt,
mert ha kihalnak a fâklyahordozôk, az idegenek nem veszik

fel a kézbôl kihullott fâklyât. Szellemi harcunkat tehât magyarul és idegen nyelveken kell folytatni.
A magyar lelkiség buzditâsa és a jôvôben kôvetendô ûtmutatâs céljâbôl hivatkozom dr. Lelbach Antahs., aki szerint "a magyar politika csak egy lehet, az a politika, amely
a tôrténeti Magyarorszâg visszaâllîtâsât tûzte ki céljâul." (9)
Befejezésûl hadd idézzem dr. Kovâcs Emôt:
"Nekûnk, szabadfôldôn élô magyaroknak, nemzeti kôte-

lességûnk a békeszerzôdések igazsâgtalansâgai ellen harcolni, mert tôrténeti és népi jogaink vannak."(10)

1. Illésjôzsef: A magyar cârsadalom és âllam szervezete a honfoglalâskor. Buda
pest, 1916., 19. oldal.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sebestyén Lâszlô: Vitairat Kézai Simon védelmében, Budapest, 1975,, 83. old.
Dienes Istvân: A honfoglalô magyarok. Budapest, 1972., 178. old.
Népûjsâg, AIsôlendva-Muraszombat, 1987. jûlius 17.
Barabâs Béla: Népûjsâg, AIsôlendva-Muraszombat, 1987. jûlius 17.
Kôvâgô Lâszlô: Népûjsâg, AIsôlendva-Muraszombat, 1986. december 12.
Dabas Rezsô: "Burgenland" âlarc nélkiil, 1984., 164. old.
BurgenlSndische Gemeinschaft. 1987. jûlius-augusztus.

9. Lelbach Antal: Magyar Élet, Toronto, 1986. mârciusi (22.) szâm.
10. Szittyakûrt 1983. oktôberi szâma.

Stirling Gyôrgy (Fall Church, VA):

KOZÉP-EUR ÔPA ÛJJÂRENDEZÉSE
FÔDERACIÔS ALAPON
Amikor Kôzép-Eurôpa majdani ûjjârendezésének lehetôségeit latolgatjuk, hadd ismertessek egy hetven év elôtti
tervet, amelynek esetleg hasznât vehetjûk a jôvôben.
A kéthavonként megjelenô Histôria cimû tôrténettudomânyi folyôirat idei 4. szâmâban rendkîvul érdekes tanul-

mâny lâtott napvilâgot Âddm Magda tollâbôl. Cime: "Egy
amerikai terv Kôzép-Eurôpârôl — 1918" és az Osztrâk-Magyar Monarchiânak a Pârizs-kôrnyéki békékkel valô szét-

rombolâsârôl szôl, egészen mas megvilâ^tâsban mutatva
be Wilson amerikai einôk akkori szerepét, mint ahogy mi,
magyarok, eddig ismertûk. Mindeddig ugyanis hajlamosak
voltunk arra, hogy Trianonért elsôsorban Wilson elnôkôt,
illetve az etnikai elvet hangsûlyozô 14 pontjât tegyiik felelôssé, mert ezzel jôl hasznâlhatô fegyvert adott a magyar

teruletekre âhîtozô roman, cseh és szerb nacicnalistâknak,

akiknek igényeit kezdettôl fogva jogosnak fogadta el. Ha a
Histôria cikke valôs tényeket târ fol — amiben nincs okunk
kételkedni, hiszen îrôja a Washington! Nemzeti Archivumban és a Wilson Centerben végzett kutatâsaira hivatkozik —,

revideâlnunk kell a Wilson elnôkkel szemben eddig tâplâlt
ellenszenvunket és nem ôt,

hanem elsôsorban

Clemenceau

erôszakossâgât és bosszûtôl fûtôtt beâllitottsâgât kell okolnunk a tôrténtekért. Mig a francia miniszterelnôknél kez
dettôl fogva jô talajra hullottak a Monarchia feldarabolâsân munkâlkodô cseh, roman és szerb emigrânsok érvei, addig — mint kiderûl — Wilson éveken ât nem volt hajlandô
ezeket az emigrânsokat még fogadni sem és nem ismerte el
teriileti kôveteléseiket.

Az 1918. mârciusâban tartott rômai kongresszus utân
îrta naplôjâba Benes: "Semmi kétségiink nem lehet tovâbb,
hogy Wilson nem hîve a Monarchia felszâmolâsânak, ha
nem ônkormânyzatot vagy valamiféle konfôderâciôt klvân
létrehozni fûggetlen âllamok helyett." Rômâban a vilâghâborû e végsô szakaszâban a Monarchia "elnyomott nemzeteinek" képviselôi gyûltek ôssze és jelen voltak Anglia és Fran-

ciaorszâg megbîzottai is. Az Egyesûlt Âllamok nem képviseltette magât. De amikor ôsszeûlt a békekonferencia, hogy
dôntsôn az ûj hatârokrôl, Wilson mâr nem jâtszott dôntô
szerepet, noha az amerikai békedelegâciô az ô kivânsâgâra
megprôbâlt szembeszâllni az utôdâllamok tûlzott teriileti
igényeivel.
Néhâny szô szerinti idézet erejéig kôvessûk most nyomon
a Histôria cikkének gondolatmenetét, hogy lâssuk, miképp

vélekedett Wilson elnôk a Monarchia szerepérôl és népei-

nek szabadsâgârôl. És — ami a legfontosabb — vegyûk szemûgyre azt a tervet, amelyet Wilson elnôk elképzelései szerint
Kôzép-Eurôpa hâborû utâni ûjjârendezésére az amerikai
kiiliigyminisztérium szakértôi kidolgoztak.
A cikk îrôja elôljârôban râmutat arra a két, egymâssal
ellentétes me^télésre, amellyel az elsô vilâghâborû gyôztesei és vesztesei megîtélik Wilson szerepét: "A gyôztesek
Wilsonnak tulajdonitottâk felszabadltâsukat, nemzeti tôrekvéseik megvalôsîtâsât, a vesztesek a Monarchia szétdarabolâsât, az etnogrâfîai elveket fîgyelmen Idvûl hagyô hatâ-

rok létrejôttét. Mint lâtni fogjuk, egyik sem tûkrôzi a tényleges helyzetet. A gyôztesek âllâspontja nem veszi tudomâsul, hogy Wilson 1918. mâjus végéig nem tâmogatta nemzeti mozgalmukat és nem fogadta Washingtonban kilincselô
kûldôtteiket. Masaryk elôtt is cak 1918. jûniusâban nyllt meg
a Fehér Hâz kapuja. A legyôzôttek pedig kizârôlag a pârizsi
békekonferencia alapjân itélik el Wilsont, nem véve fîgyelembe a kôvetkezô tényeket:

1. Az elnôk az Amerikai Egyesûlt Âllamok hadbalépése
utân is lojâlis politikât folytatott Ausztria-Magyarorszâggal
szemben: nem ûzent neki hadat. (Erre csak 1917. decemberében kerûlt sor.)
2. Meg kivdnta ôrizni az Osztrdk-Magyar Monarchia

gazdasdgi és politikai egységét, és az Egyesûlt Âllamok mintâjâra âtalakîtani az adott hatârokon belûl, demokratikus
elveken alapulô ônkormânyzattal rendelkezô nemzetek szô-

vetségévé. (A tervezett fôderâciôn belûl Magyarorszâgnak
igen elôkelô szerep jutott volna.) Nem Wilsonon mûlott,
hogy ezek nem valôsultak meg.
3. Ha Wilson letért az etnikai elvrôl, az Magyarorszdg
javdra tôrtént, mert Szlovdkia a magyar szôvetségi dllam
része lett volna. "

Rendkîvûl érdekes térkép egészlti ki a cikket: a fôderâlis
alapon szervezett Ausztria-Magyarorszâg bat âllambôl âllt
volna: a két névadô orszâgon kivûl a foderâciôhoz tartozott
volna északon Bohémia (a mai Csehszlovâkia Kârpâtokon
tûli része), Poland-Ruthenia, a Kârpâtoktôl északra kb. Galîciât és Bukovinât magâba foglalô terûletsâv, a tôrténelmi
Erdély terûletén Transylvania s végûl délen Jugoszlâvia,
mely Horvâtorszâgot, Dalmâciât és Bosznia egy részét foglalta volna magâba. Figyelemre méltô, hogy ebben a de
mokratikus âllamszôvetségben Magyarorszâg vezetô szerepét
mindkôzûl legnagyobb terûlete és legnépesebb lakossâga
biztositotta volna, nem szôlva kôzponti fôldrajzi fekvésérôl.

Sajâtossâga lett volna a fôderâciônak, hogy mindegyik orszâg megôrizte volna nemzeti jellegét, bar mindenûtt lettek
volna nemzeti kisebbségek.
De folytassuk a wilsoni koncepciô kôvetését a Histôria
eddig szâmunkra ismeretlen adatai alapjân: "A Monarchiât
tehât Wilson nem akarta feloszlatni. Nemcsak azért akarta

egyben tartani azt, mert le akarta vâlasztani Németorszâg-

tôl, hanem gazdasâgi és politikai szempontbôl irracionâlisnak tartotta a sok kis âllam létrejôttét. Tartott attôl (és jog-

gal!), hogy a kis âllamok nem lesznek képesek gazdasâgilag
prosperâlni, helyettesîteni a Monarchiât, ellensûlyozni a

germân veszélyt. (És tegyuk hozzâ: s a szlâv veszélyt!)"
Mint mâr fentebb utaltunk râ, Wilson nem tâmogatta a

kômyezô népcsoportok fûggetlenségi mozgalmait, egyedûl
a lengyelekét ismerte el. A szâmunkra legfâjôbb veszteséget
jelentô Erdély tekintetében sem fogadta el a românok érveit,
amelyekkel teriileti kôveteléseiket alâtâmasztani prôbâltâk.
Ebben szerepe volt Andrew nagykôvet jelentésének is, aki
arrôl szâmolt be az elnôknek, hogy "Erdélyben 60-65% ro

man él, de ebbôl csak a fele vagy negyede kivân egyesûlni
Româniâval. Erdély lakossâgânak csak egy kis tôredéke ûdvôzôlte a roman invâziôt Erdélybe." Még az Egyesûlt Allamokban élô, fôként erdélyi szârmazâsû românok tôbbsége
sem kîvânta Erdély âtcsatolâsât, noha a bukaresti udvar
mindent elkôvetett, hogy âthangolja ôket.
A Monarchia feldaraboldsdt szorgalmazô nacionalista
kôrôkben nagy megdôbbenést keltett George Lloyd angol
miniszterelnôk 1918. januâr 5-én elmondott beszéde, amelyben kijelentette: "Egyetért Wilson elnôkkel abban, hogy
Ausztria-Magyarorszâg szétdarabolâsa nem tartozik hâborûs
céljaik kôzé." Még nagyobb riadalmat okozott ezekben a
kôrôkben annak hîre, hogy Wilson hires 14 pontjdnak 10.
pontja szerint a Monarchia népei ônkormdnyzatot kapndnak. Fûggetlenségtôl, elszakaddsrôl (a 10. pont ban) szô sem
volt. Wilson kûlûgyminisztere, Lansing ezzel a ponttal nem
értett egyet, de az elnôk nem mutatott hajlandôsâgot a vâltoztatâsra.

Ha mindez igy volt, hogyan tôrténhetett mégis, hogy a
békekonferenciân a fôderâlis megoldâs szôba sem kerûlt és
Clemenceauék revânspolitikâja gryôzedelmeskedett?
Szâmos tényezô ôsszejâtszâsa nyomân szorult egyre inkâbb hâttérbe Wilson eredeti terve: 1918. mâjusâban kipattant a Sixtus-levél ûgye és a Monarchia levâlasztâsânak lehetôsége fûstbe ment. Wilson nagy ellenfele, Roosevelt
Théodore a Monarchia felszâmolâsât pârtolta: az 1918. no-

vemberi kongresszusi vâlasztâsokon a republikânusok kerûl-
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Az Osztrdk-Magyar Monarchia

dtalakûdsdnak terve 1918. mdjusdban.

tek tôbbségbe és Wilson elveszitette tâmogatôi jôrészét. A
békekonferencia elsô felén még részt vett ugyan, de mâr betegséggel kûszkôdôtt s alulmaradt a francia és az angol delegâtusokkal folytatott vitâkban. A kômlmények a fuggetlenségi mozgalmaknak kedveztek: Wilson lépésrôl-lépésre engedett eredeti elgondolâsaibôl s végûl kedvét veszitve hazautazott Amerikâba. Az Osztrâk-Magyar Monarchia sorsa
megpecsételôdôtt.

A Histôria tanulmânya sok ûj
vilâghâborû utâni teriilet-rendezés
szînben mutatja Wilson elnôkôt is.
hûségnek azzal, hogy felvillantottuk

részletet târ fol az elsô
kulisszatitkaibôl és mâs
Tartoztunk a tôrténelmi
az érem e mâsik oldalât

is.

Az Amerikdban élô magyaroknak illik ismerniûk azokat

az erôfeszûéseket, amelyeket az Egyesûlt Âllamok 1917/18ban tett az igazsdgos kôzép-eurôpai rendezés érdekében.
A Wilson-féle terv ismerete nemcsak azért hasznos szâ-

munkra, mert teljessé teszi a bennûnket befogadô orszdg

hetven év elôttt béketôrekvéseirôl alkotott, eddig hézagos
képûnket, hanem azért is, mert a terv egyes részleteit felhaszndlhatjuk jôvôbeni ûjjdrendezésrôl szôlô javaslatainkhoz.
Gôrgényi Ldszlô:
KET KONYV

Az elmûlt két év legmaradandôbb

kimagaslô

magyar

eseménye két rendkîviili kônyv megjelenése. Érdemben méltânyolnunk kell ezt a két alkotâst, mert mindkettô nem csupân mûvelôdési tény, hanem egyûttal idôt dllô mûemlék,
ôrôkôs széljegyzet az eurôpai tôrténelem nagy kônyvében.
Minden magyar értelmiséginek lelkiismeretbeli kôtelessége
és hazafias feladata s egyben szellemi szûkséglete, hogy a két
mû tartalmârôl behatô ismereteket szerezzen.
A

Felxndékrôl

Kostya Sdndor "Ôsi fôldûnk, a Felvidék" cîmû munkâja
az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat meglepô ajândéka a magyar
ôntudat oknyomozô irattâra részére (Cleveland, 1987., 352
oldal, 121 fénykép, 15 térkép). Az îrô tômôren, de a
vitathatatlan tôrténelmi tények pôrôlycsapâsaival sorra veszi

a magyar életfolytonossâg jelentôsebb eseményeit hazânknak azon a vidékén, amelyiken a magyar politikai hatalom
és népi jelenlét az elômagyarok honfoglalâsa ôta soha meg
nem szakadt.

E rôvidke kônyvszemlének nem az a célja, hogy a kônyv
tartalmât kivonatolja. Azt minden magyar értelmiséginek

mélységes élményként személyesen kell magâévâ tennie. Csupân vôrôs irônnal alâ szeretné hûzni a mû korszerû szerepét.
Oknyomozô tôrténelmi hivatkozâsokkal meggyôzôen bizonyîtja, hogy a Felvidék magyar, a honfoglalâs korâban semmiféle "morva birodalom" nem létezett ott, Ârpâd lovas
nemzete ném talâlt az Eszaki Kârpâtok lejtôin tôt ôslakossâgot, s hogy a rutének ôsei Korjâtovics Tôdor menekûlt novgorodi herceg kîséretében — a mi Rôbert Kâroly kirâlyunk
kegyes engedelmével — telepedtek meg elôszôr Kârpâtaljân,
s végûl, hog^ a magyar alkotô szellem egészen kûlônôs môdon
meggazda^totta hazânknak ezt a részét és vele az egyetemes
magyarsâg kincseshâzât, amelynek épîtészeti mûemlékei.

nagyszerû templomai, hajdan bûszke vârai, iskolâi, nagy és
kis vârosai valôban virâgzô âllapotban voltak 1920-ig, amikor
a

rombolô csehek dûhvel râtôrtek a

mûvelôdés évszâzados

termékeire és nagyobbâra elpusztîtottâk azokat.
Kostya Sdndor ismételten emlékeztet arra, hogy a ma

gyar szellem mûveltség-alkotô képessége temérdek kôzkincset teremtett a Felvidéken az elsô ezredév alatt és nagyjâban
megvédelmezte tôrôktôl, osztrâktôl. De annak csak tôredéke

létezik manapsâg. Amit a pogâny szultân bordai és a bécsi
csâszâr martalôcai nem tudtak szétzûzni, az istentagadô cse
hek egy emberôltô alatt elloptâk, letagadtâk, elpusztîtottâk
vagy a Felvidéken a tôtoknak, Kârpâtaljân az oroszoknak
"ajândékoztâk". Tôrténelmi és mûvelôdési értékeitôl megfosztva, verejtékével szâzadokon keresztûl szerzett vagyonâbôl karhatalommal kiûldôzve, szegényen és védtelenûl âll a
felvidéki magyar az ellenséges zsarnoki uralommal szemben
idegenként egykor ékes ôsei fôldjén.
A kônyv kûlôn figyelmet szentel Benes Eduardnak, Eurôpa leghirhedtebb gonosztevôjének, a "tôrpe Bismarcknak",
a legtermékenyebb tôrténelemhamisitônak, Mûnchausen
bârô ôta a vilâg legvakmerôbb hazudozôjânak, aki sajât
kezûleg pazarul teremtette a pârizsi "békeértekezlet" orszâgrablâsâboz szûkséges "hiteles" adatokat. Valôban, Benes
egy emberôltôn keresztûl Eurôpa hivatâsos cselszôvôje volt,
aki 1920-ban megcsalta az angol és amerikai âllamférfiakat,
akiket Tardieu-vel egyûtt a hâtuk môgôtt kinevetett.
Eszelôs megâtalkodottsâgâban csak egy ember mûlta
felûl ôt a XX. szâzadban, a csehek dédelgetett "pânszlâv
bâtyuskâja", Sztâlin Jôzsef, az ôrôk idôk leghidegvérûbb
tomeggyilkosa, aki mérhetetlen hatalmâval nagyobb tômegeket tudott sanyargatni, hontalannâ tenni, legyilkolni, és
ôsszehasonllthatatlanul tôbb emberi értéket elpusztîtani,
tôbb nemzetet keresztre fesziteni, és fôldrészûnket hosszabb

ideig a vértanûk cirkuszi porondjâvâ tenni, mint harki mas.
A kônyv kûlônôs gondot fordlt a csehek kôvetkezetes
magyarirtâsâra, a nemzetkôzi szerzôdésekben biztosîtott
nemzeti kisebbségi jogok szégyentelen semmibevevésére, a
nyugati nemzetek szemfényvesztésére. Az ônâllô Szlovâkia

rôvidke életében (1939-1945) a magyargyûlôlet egy napig

sem sziinetelt. Bizonyîtékok hosszû jegyzéke mutatja, hogy
az egykori szlovâk vezetôség a hitleri pârtfogâs orôkkévalôsâgâban bîzott, nem értette meg a dunai nemzetek kôzôs
sorsât a jôvendô tâvlatâban. Ez a mâsodik vilâghâborû utâni

idôk egyik legszomorûbb hagyatéka.
A kônyv egyik felbecsiilhetetlen értéke a Felvidék vârmegyéinek rôvid, képekkel alâtâmasztott bemutatâsa, a nagy
magyar tôrténelmi események és mûvelôdési tények tômôr
felsorolâsa.

ERDELY TÔRTENETEROL

Az Akadémiai Kiadô gondozâsâban megjelent "Erdély
tôrténete" (hàTom kotet, 2,000 oldal) fényképekkel, âbrâkkal,
térképekkel és mâs dîszitô anyaggal pazarul alâtâmasztott

szôvege véglegesen tisztâzza a magyar tôrténelem egyik legizgatôbb és legfontosabb létkérdését.
A mûaikotâs talân nem keltett volna ilyen nagy hullâmverést, ha a kommunista român kormâny nem csapott volna
olyan lârmât miatta. A spanyol bôlcs megâllapitâsa szerint
"egy nép akkor érik nemzetté, amikor ôszintén el tudja fogadni sajât tôrténelmét" ûgy, ahogy valôban van. A românok csillagâszati tâvolsâgra vannak a nemzeti érettségtôl,
mert idônként ûjraîrjâk tôrténelmûket, szépîtgetik, javîtgatnak rajta, ûj kitalâlâsokkal bôvîtik, hazugsâgokkal egészitik ki a hézagokat. A bizânci birodalom ezer év alatt érte
el a politikai romlottsâg mély pontjât; a românok az egyesîtett vajdasâgok idôpontjâtôl (1862-tôl) kezdve egy félszâzad alatt utolérték Bizâncot. Ezt kellôképpen mérlegelni
kell, amikor azt észleljûk, hogy pârtpolitikusok, megyefônôkôk,

csendôrhatôsâgok,

munkâsvezérek

kontârkodnak

a

tudomânyos munka bîrâlatâban. A mû lényegének târgyalâsa helyett a mûbirâlô român politikusok tajtékzô dûhvel
pruszkblnek, gûnynevekkel illetik a régészeti kutatôk és tôrténelemtudôsok szakmunkâjât. Tôrténelmi tények idézete
helyett megelégednek azzal, hogy "fasisztâk, horthystâk,
revîzionistâk" néven emlîtik a szerzôket. Megtanulhattâk
volna, hogy a nyelvôltôgetés gyermekes viselkedés, a hazug
vâdolâs pedig nem vâltoztat a mûlt tényein.

A roman politika âltalânos zûllôttségére jellemzô, hogy
Bukarest râparancsolt az erdélyi magyar munkâsszervezetre, itélje el a tôrténelmi munkât. Mintha a munkâsszervezet

szakértô és hivatott bîrô volna a tôrténelemtudomâny hiteles tényeinek megîtélésében!

A kônyv anyagânak részletes idézését nagyobbâra mellôzve, szeretnénk néhâny megjegyzést tenni az elsô kôtet lényegérôl. Hazai és kûlfôldi kûtfôk (gôrôg, latin, német, orosz
stb.) felhasznâlâsâval a kônyv véglegesen pozdorjâvâ tôri
a roman tôrténetîrôk 18. szâzadban kitalâlt ûn. "dâk-rômai-

român tôrténelmi folytonossâg" gyermekded elméletét. Ha-

bâr ez csak mellékes pont Erdély viszontagsâgos tôrténelmében, rômai és gôrôg birodalmi okmânyok és tôrténelmi jegyzetek felhasznâlâsâval bôségesen bizonyîtja az alâbbiakat:
1. A dâk nép, mint politikai tényezô, nem élte tûl a rô
mai hôdoltsâgot. Egyetlen dâk helységnév, hegy, vôlgy vagy
folyôvîz neve Erdélyben nem vezethetô vissza dâk eredetihez. A
régészet egyetlen telepûlési helyet sem talâlt, aboi dâkok és
rômaiak egyûtt éltek volna. Egyetlen dâk szô sem létezik a
român nyelvben, ellenben albân, ôszlâv és gôrôg szavak tômege utal arra, hogy a român nép a mai Albânia szomszédsâgâban szûletett.

2. A rômaiak nem vittek latin nyelvû telepeseket Erdélybe. A cézârok levéltârânak bôséges anyaga bizonyîtja, hogy
a mâr bajokkal kûszkôdô birodalom csak védelmi fontossâgot tulajdonîtott a meghôditott dâk fôldnek, azt is tévesen,

de gazdasâgpolitikailag és fôleg népesedési szempontbôl
szândékosan elhanyagolta. A két légiô magasabb rangû tisztjei
és a késôbb bevezetett polgâri kôzigazgatâs csûcsvezetôi
latinul beszéltek ugyan, de a katonasâg részben balkâni trâk,
részben pedig szîriai volt. Igy bât még ha maradtak volna
is dâkok Erdélyben, azok a gôrôgûl beszélô trâkokkal és a
sajât nyelviiket beszélô szîriaiakkal jôttek volna némi kapcsolatba. Semmiképpen sem a kevés elôkelô rômaival, aki megvetéssel kezelte a hitszegô dâkokat.
3. Auréliân csâszâr Kr. u. 270-ben teljesen kiûrltette a
tartomâny kôzigazgatâsi személyzetét és katonai âllomânyât,
trâkot és szîriait egyarânt és a Duna déli partjân telepltette
le ôket.

Egyetlen rômai, gôrôg vagy mâs korszerû tôrténetirô nem

emlîti meg a dâkot, mint nemzetet, 106 utân. Egyetlen utalâs sincs "dâk-rômai" néprôl Erdélyben vag7 mâsutt. Szô
sem lehetett dâk-rômai egyûttélésrôl,

annal kevésbé ôssze-

olvadâsrôl. Aki dâk-rômai folytonossâgnrôl beszél, az vagy
nem ismeri a rômai nép jellemét vagy megâtalkodott hazug.
A régészek ezer helyen feltûrkâltâk Erdély fôidjét, kiâstâk
a rômai (106-270), a gôt uralom (270-376), a gepidâk
(376-405), a hun birodalom (420-469) és a mâsodik gepida
kirâlysâg (455-567), az avar hatalom (567-IX. szâzad), az

elszôrt parânyi bolgâr kenézségek (804) és a magyar honfoglalôk (895) falvait, temetkezési helyét, fôldvârait, fegyvereit,
szerszâmait, ékszereit, de sehol sem talâltak dâk, dâk-rômai,

dâk-român vagy român nyomokat! Ezek a perdôntô tények
véglegesen elvâlasztjâk a tôrténelmi tényeket a célzatosan
kitalâlt meséktôl és agyafûrt hazugsâgoktôl.
Néhâny sarkalatos tény ismételten és vilâgosan emelkedik ki a mûbôl:

a) A român nép nem a mai âllamterûleten jôtt létre,
annâl kevésbé Erdélyben.

b) A pâsztorkodô nomâd românsâg, amelyet "vlach"
néven ismer a balkâni népek krônikâja, a Balkân félszigeten sziiletett, lassan vândorolt észak felé és a vegyes bolgârromân câri uralom szétfosziâsa utân a 13. szâzadban érte el

Erdély peremét (1210).
c) A românok elsô politikai szervezkedése a magyar kirâlyok védelme alatt alakult és nôtt. A havaselvi és moldvai
român vajdâk még az erdélyi fejedelmeknek is védencei voltak a tôrôk ellen. A fejedelmek a vajdâk rendelkezésére adtâk Kûkûllô, Csicsô és Fogaras erôs vârait, valahânyszor a
tôrôk elôl menekûlniûk kellett.

d) A românsâg ôzônvizként ômlôtt ât Erdélybe, amikor
a két vajdasâg a 16. szâzad kôzepén végleg a tôrôk vazallusa
lett.

e) A român nyelvû irodalom a hitûjîtâs hatâsâra szâsz
és magyar nyomdâkban, Szebenben, Brassôban és Kolozsvârott szûletett. Szâsz és magyar pénzen nyomtattâk az elsô
român nyelvû kônyvek egész tômegét, amikor otthon az ôszlâv
nyelv volt a vallâs és elôkelôség nyelve.
f) Az elsô român nyelvû gôrôgkeleti pûspôkséget Erdély

ben a katolikus Bâthory Istvân erdélyi fejedelem alapîtotta.
g) A român vajdâk erdélyi fosztogatâsai és néppusztî-

tâsai részben tôrôk parancsra (Rares Péter vajda), részben
pedig az osztrâk csâszâr védnôksége alatt (Vitéz Mihâly vajda)
tôrtént. Abban az idôben szô sem lehetett roman nemzeti

tôrekvésekrôl Erdélyben. A roman politikai ôntudat Erdélyben a Habsburg csâszâri politika katolizâlô eredményeként
csak a 18. szâzad végén jelenik meg elôszôr.
h) S végiil, a roman nép nem volt ûldôzés és elnyomâs
târgya Erdélyben. A parasztsâgnak âltalâban sokkal jobb
dolga volt Erdélyben, mint sajât hazâjâban, Havaselvén és
Moldvâban. Kenézeik vezetése alatt ezért vândorolt be Er-

délybe hatalmas csoportokban.

A kônyvnek — kûlônôsen az elsô 300 oldalon — tôbb
sajnâlatos fogyatékossâga van. A târsszerzôk egyike-mâsika
nem meri leirni a "szent" szôt, igy kôvetkezetesen I. Istvân-

rôl és I. Lâszlôrôl beszélnek. A magyar nemzetnek nem kell
szégyenkeznie a miatt, hogy két szent kirâlya, szent hercege,
két szent hercegnôje, szent pûspôke és tôbb szent életû "boldog" hitvallôja volt.
A szôveg nyelvezete nehézkes, kétértelmû, itt-ott magyar-

talan, ami zavarja az élvezetes olvasâst és szinte kétessé teszi
a kônyv tartalmât. A tôrténész bebizonyîtotta, hogy nem îrô.
A honfoglalâs korâban itt talâlt bolgâr lakossâg szâmâra
vonatkozôan tôbb helyen megjegyzik, hogy "talân sokkal tôbhen voltak". Az Erdélybe szivârgott românokkal kapcsolatban is hasznâljâk ezt az udvariassâgot: felteszik, hogy ta
lân tôbben voltak, mint amennyit a kirâlyi vârak szâmvétele
jelez. Nem tudjuk, mi célt szolgâl ez a lovagias fellépés. Annyi
bizonyos, kôzelebb âll a talâlôs kérdéshez, mint a tôrténetîrâshoz.

HOZZASZOLASOK

Az ankét folyamân ismételten felszôlalt dr. Lelbach Antal,
aki kûlônbôzô javaslatokat is tett. Irâsheli hozzâszôlâst kûldôtt be, illetôleg adott ât dr. Bogndr Kdlmdn (Sarasota, EL)
és dr. Fiedler Kdlmdn (Chicago, IL). Az elôbbi egyetemes

eurôpai szempontok figyelembevételével a szétdarabolt
Kârpât-medencérôl vet fel értékes gondolatokat, amelyeket
az ûjjârendezés sorân feltétlenûl figyelembe kell majd venni, az utôbbi viszont arra a tôrténeti tényre és fôldrajzi
adottsâgra mutât râ, amirôl nem szabad beszélnûnk, de
amelyre Kôzép-Eurôpa ûjjârendezése esetén feltétlenûl tekintettel kell lenni. A tôrténeti tény: 15 milliô magyar kôzûl ma minden harmadik a hivatalos Magyarorszâg hatârain
kivûl él. A fôldrajzi adottsâg pedig: a Kârpât-medence (KôzépEurôpa) hegy- és vizrajza.

Dr. Molndr Gyula (West Lafayette, IN) "Ôntsûnk tiszta
vizet a pohârba" cîmû beadvânya nem azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a magyar emigrâciô mennyiben hivatott Kô
zép-Eurôpa ûjjârendezésének elôkészitésére, hanem inkâbb
azzal, mi lenne, ha a Kârpât-medencében élô nemzetiségek
tôrténeti magatartâsânak alapjân "az eurôpai népek" gondolkoznânak a tényeken és a tizenkettedik ôrâban tennének is
valamit. Személyi javaslata a Kârpât-medencében — elgondolâsa szerint — a kûlônbôzô nemzetiségek egyesûlésébôl keletkezô "Hungâria Egyesûlt Nemzet" âllamfôjének
megvâlasztâsâra vonatkozik. A leginkâbb elfogadhatô megoldâsnak a kôztàrsasdgi dllamformdt tartja, de a népképviseleten alapulô demokratikus kôztârsasâg âllamfôi tisztségének betôltését életfogytiglani idôtartamra szôlônak tekinti. Az âllamfô személyére vonatkozô indokolâst ad. Felûjltanâ a nddori méltôsdgot is.

ERDÉLYI VÉREINK VÉDELMÉBEN
— kivonatosan —

Ballô Istvdn dr. (Fairview Park, OH), mint az Erdélyi
Bizottsâg alelnôke, hârom korâbban megjelent tanulmânyra
hîvta fel a fîgyelmet.

Az elsô tanulmânyt Szdsz Bêla, az Ârpâd Akadémia volt
elnôke tette kôzzé a Ldrmafa cîmû folyôirat 1967/68. évfolyamâban. "Az 1867-es kiegyezés és az umo ErdéllyeV' cîmû
tanulmâny (kûlônôsen VI., "A centralizâciô bîrâlata" cîmû
részében) sok értékes adatot idéz a magyar-român viszony

kialakulâsâra. Szerzôje a megoldâst abban lâtja, hogy "a
nemzeti igényeket optimdlisan és egyenlô mérték alkalmazdsdval" elégitsék ki.

A mâsodik tanulmânyt Kâszoni Kâlmân "Az Apponyi-féle
iskolatôrvény kihatâsa Erdélyben" cimmel ugyancsak a hârmafa elôbbi évfolyamâban kôzôlte és azt mutatta ki, hogy
a roman kôzoktatâsûgy rendezése kôvetkeztében "sajât ôsi
hazâjâban, kisebbségvédelmi szerzôdés ellenére" a magyar
gyermekek 71 %-a nem jârhatott magyar iskoldba. Miért?
Mert a nemzeti igényeket nem optimâlisan és nem egyenlô
mérték alkalmazâsâval elégîtették ki.

A harmadik tanulmâny Pascu Stefan "Marea Adunare
Nazionala de la Alba lulia" cimmel az "Universitatea 'Babes-

Bolyai' Din Cluj" âltal kiadott francia nyelvû kônyvének

angol ôsszefoglalôja (Summary, pp. 421-430), amely tulajdonképpen a Gyulafehérvârott 1918. december 1-én megtartott erdélyi roman nemzetgyûlés tôrténeti elôzményeivel
és lefolyâsâval foglalkozik. Ezen a nemzetgyûlésen a 80
éves Pop Gheorghe elnôkletével — a szerzô szerint — tôbb
mint 100,000 ember vett részt, a magyarok és szâszok kôzùl
is nagyon sokan jelentek meg.

Jellemzô az akkori âllapotokra, hogy az igen sûlyos kôzlekedési nehézségek ellenére a MAV (Magyar y411am Easutak)
ingyen kûlônvonatokat biztositott a gyûlés résztvevôinek, a
roman nemzeti gârdâkat pedig a magyar katonai raktârakbôl fegyverezték fel.
A gyulafehérvâri gyûlés mondta ki "Erdély, a Bânât és
a Részek (Tara Ungureasca) românjainak, valamint azoknak a terûleteknek, amelyeken ezek laknak, Româniâval
tôrténô egyesitését". A javaslatot Goldis Vasile olvasta fel.
A hatârozat kimondâsa utân azonban annak érvényességét

bizonyos feltételekhez kôtôtték. Elôszôr is kimondtâk, hogy
a szôban forgô terûletek mindaddig ideiglenes ônkormânyzatot (autonômiât) kapnak, amig âltalânos szavazâssal megvâlasztott alkotmânyozô gyûlés ôssze nem ûlhet. Sokkal jelentôsebb azonban ennél annak nyomatékos hangsùlyozâsa,

hogy az emUtett terûleteken lakô minden nemzetiség teljes
szabadsâgot és egyenlô jogokat élvez ("full liberty and equal
rights are given to ail the nationalities living on these territories")-

A

tovâbbi hatârozatok a

nevelésûgy,

kôzigazgatâs és

igazsâgszolgâltatâs terén biztosltjâk a nemzetiségek anyanyelvének haszndlatdt, valamint azt a jogukat, hogy a tôr-

vényhozô testiiletnek tagjai lehetnek és az orszâg kormânyzâsâban szâmarânyuknak megfelelôen részt vehetnek. Vallâsi szempontbôl teljes egyenlôséget és szabadsâgot biztosîtanak. A kôzélet minden terén demokratikus rendszer be-

vezetését, a 21. életévtôl kezdôdôen kôzvetlen, egyenlô, titkos és âltalânos szavazati jogot, sajtô-, gyûlekezési és egyesiilési szabadsâgot, gyôkeres fôldbirtokreformot, az ipari
munkâsok részére pedig olyan lehetôségeket igérnek, amilyenek azok szâmâra a legelôrehaladottabb âllamokban
nyîlnak.

A hatârozatok ezen kîviil kilâtâsba helyezik annak biztosîtâsât is, hogy a békekongresszuson az igazsâg és a jog
szempontjâbôl kis és nagy nemzetek kôzt nem lesz kûlônbség, nemzetkôzi kapcsolatok kiépîtése révén pedig a hâborûkat is kikûszôbôlik. Nagy Remania "nemzeti âllam"-ânak
megalapîtâsa azért tôrténik, hogy Erdélyben és a Bânâtban
a roman nemzet érdekei biztosîtâst nyerjenek és annak a
roman nemzet képviseletére a vilâg minden orszâga elôtt
jogosultsâga legyen (428. oldal).
Befejezésûl Erdély és a Bânât românsâgânak nemzetgyûlése kijelentette, hogy a tartomâny egyesûlését Româniâval
"âllandô"-nak tekinti (429. oldal). A gyulafehérvâri hatâ

rozatok "méltô" folytatâsa, illetôleg "jôvâhagyâsa" volt a
még december hô folyamân — tehât a trianoni békeparancs
elôtt — kiadott român kirâlyi dekrétum, amely az egyesîtést
"véglegesitette". Ezt megelôzôen azonban a december 1. utân
kôvetkezô napokban és hetekben a gyulafehérvâri "hatârozatokat" szentesîtette az elôbb emlîtett Pop Gheorghe vezetése alatt âllô és 250 tagot szâmlâlô nagy nemzeti tanâcs (Great
National Council), mint Erdély tôrvényhozô testûlete (Lég
islative Assembly of Transylvania) és Maniu Gyula vezetésével a 15 fôbôl âllô igazgatô tandcs ("Directing Council"),
mint ideiglenes kormâny is. Az igazgatô tandcs feladata volt
az erdélyi tartomâny kormânyzâsa mindaddig, amig a végleges egyesités meg nem tôrténik.

Sajnos, ezek a tôrténelmet formâlô gyulafehérvâri ha
târozatok az elmûlt évtizedek folyamân teljes terjedelmûkben alig kerûltek ismertetésre, pedig Pascu Stefdn — kônyvének 429. oldalân — azt irja, hogy "ez a teljes felelôsséggel hozott dôntés biztosûék volt a kisebbségek jôvôje tekin-

tetében is ("this rule full of responsibility was also a guarantee
for the future of the minorities"). Kétségtelen, hogy a gyulafehérvâri hatârozatok birtokâban a kisebbségi sorsba kerûlt
magyarsâg bizakodâssal nézett jôvôje elé.
A hatârozatok nyilvânossâgra hozatalânak kûlônôs jelentôséget ad, hogy Pascu Stefan a kolozsvâri egyetem tanâra és România egyik legjelentôsebb tôrténésze. Kônyve 1968ban francia nyelven jelent meg.

A hârom tanulmâny kivâlô forrâsanyag és nagyon alkalmas annak bemutatâsâra, hogy az âllitôlagos "magyar elnyomâs" idején milyen volt a românok helyzete Erdélyben
és milyen ma, hetven éwel a gyulafehérvâri hatârozat utân
ugyanott a magyaroké.
A kôzeledô hetvenedik évfordulô alkalmâbôl felhîvjuk

az erdélyi magyarsâg sorsât szivûkôn viselô honfîtârsaink,
valamint a kulônbôzô egyesûletek figyelmét à nagy jelentôségû "gyulafehérvâri hatârozatok"valamint a Lârmafd' -

ban megjelent két tanulmânyra, és kérjûk ôket, kôvessenek
el mindent, hogy ez a hârom forrâs — de kûlônôsen Pascu
Stefan kônyvének vonatkozô része — a magyar és az idegen
nyelvû sajtô, a képviselôk, szenâtorok, az illetékes kormânyszervek stb. elôtt megfelelô formâban ismeretessé vâljék és
az erdélyi magyarsâg jelene és jôvôje a roman nép dltal ônként hozott hatârozatok szellemében biztositott legyen.
Minden tovâbbi nélkûl megâllapithatjuk, hogy a gyula
fehérvâri hatârozatokat a nemzeti kisebbségekre s îgy a magyarsâgra vonatkozôan a român kormânyok sohasem hajtottdk végre, a nemzetiségek s îgy a magyarsâg teljes szabadsdgât s a romdnokkal egyenlôjogait sohasem biztosûottdk.
Vissza tehât a gyulafehérvâri hatârozatokhoz!
(Az eredeti angol nyelvû "Summary"-rôl, valamint a
Lârmafâban megjelent két idôâllô tanulmânyrôl készûlt
fénymâsolatot a Magyar Târsasâg az érdeklôdôknek dîjmentesen, készséggel megkûldi.)

Az ankét befejezôdésekor dr. Somogyi Ferenc, mint a

tanâcskozâs elnôke, kôszônetet mondott az elhangzott elôadâsokért és felszôlalâsokért, majd azt a reményét juttatta

kifejezésre, hogy az ankét nem volt hiâbavalô.

Magyar érdekek képviselete
NEMZETKÔZI FÔRUMOKON
Dr. Chdszâr Ede {Indiana, PA) elôaddsa

Csupân azokkal a nemzetkôzi fôrumokkal ôhajtok foglalkozni, amelyek az emberi jogok, illetve kisebbségi jogok
ûgyeiben illetékesek, és amelyek egyének vagy szervezetek
panaszait és kôzbenjârâsât is figyelembe veszik (ellentétben
azokkal a fôrumokkal, amelyeknél csupân kormânyok emelhetnek panaszt).
Az emberi jogok és a kisebbségi jogok sérelmeit illetô-

leg a legfontosabb és legjobban ismert nemzetkôzi fôrum
az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének (ENSz) Emberi Jogok
Bizottsdga és annak a kisebbségek védelmével megbizott Albizottsâga. Mindkettô az ENSz Gazdasâgi és Târsadalmi
Tanâcsânak hatâskôrébe tartozik. A Bizottsâgnak 43 tagja
van (43 tagâllam), ezeket az ENSz kôzgyûlés vâlasztja meg.
A Bizottsâg évenként egyszeri iilése Genfben bat hétig tart,
éspedig februâr elejétôl mârcius kôzepéig. Az ûléseken a
tanâcskozâsi joggal felruhâzott nemzetkôzi magânszervezetek akkreditâlt képviselôi is felszôlalhatnak vagy irâsbeli
beadvânyt terjeszthetnek elô (mint példâul az International
Fédération of Human Rights beadvânya a româniai ma
gyar kisebbség jogainak nagymértékû és folyamatos megsértését illetôleg). Ahhoz azonban, hogy egy ûgy az ûlés hivatalos târgysorozatâra kerûljôn, valamely tagâllam tâmogatâsa sziikséges.
A Bizottsâg azonban nyilvânos és zârt ûlésein nem csu

pân emberi-jogi sérelmekkel foglalkozik,

hanem

feladata

ûj nemzetkôzi egyezmények elôkészîtése is. îgy példâul egy
kûlôn erre a célra felâllitott munkacsoport 1978 ôta dolgozik a nemzeti, etnikai, vallâsi és nyelvi kisebbségek jogait
biztositô nemzetkôzi nyilatkozat megszôvegezésén. Ebben
a munkâban a magânszervezetek képviselôi is részt vehetnek.

Az Albizottsâg részben a Bizottsâg munkâjânak elôkészîtésével és megkônnyitésével, részben ônâllô feladatokkal foglalkozik. Az egy-egy orszâgban elôfordulô sûlyos és
folyamatos jogsértések ûgyében az Albizottsâghoz kell panaszt benyûjtani megfelelô alâtâmasztâssal. Erre bdrki jogosult. Az Albizottsâgon belûl egy munkacsoport szûri a
panaszokat, majd az Albizottsâg évi ûlésén (augusztus végén és szeptember elején) dôl el, hogy a panaszt elôterjesz-

tik-e a Bizottsâg évi ûlésére, nyilvânos vagy zârt târgyalâsra.
Az Albizottsâg 26 tagja mint egyéni szakértô végzi feladatât, tehât nem kormânyât képviseli — legalâbbis elvileg nem.
Sajnos, a gyakorlatban a "szakértôk" maguk kôzôtt politikai csoportokba verôdve mûkôdnek.
Fûggetlenûl attôl, bogy végûl is egy-egy panasz târgya
lâsra kerûl-e vagy sem, az ENSz Emberi Jogi Kôzpont titkârsâga minden beérkezett levelet iktat; ezekrôl minden év-

ben ôsszesités készûl, amelyet eljuttatnak a tagâllamok kor-

mânyainak. Éppen ezért fontos, hogy a genfi Kôzpont minél
tôbb levelet kapjon (cime a Fûggelékben talâlhatô). Tôbb
szâz, esetleg tôbb ezer levél egy tagâllamot illetôleg bizonyos
hatâst vâlthat ki, ha mâsként nem, kôzvetve. (A Titkârsâg
szerint 1986-ban mintegy negyvenezer levél érkezett be.)

Az ENSz keretén belûl, mint annak kûlônleges szerve,
a "United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization" (az UNESCO) foglalkozik a kôzoktatâsi és

kulturâlis ûgyekkel. îgy az UNESCO illetékes arra is, hogy
a kôzoktatâs és kultûra terén fennâllô, nemzetkôzileg elismert jogok sérelme esetén a nâla tett panaszokat kivizsgâlja.
A panaszok azonban itt is szûrôn mennek keresztûl. A wash-

ingtoni

International Human Rights

Law Group-nak a

Committee for Human Rights in Rumania felkérésére be-

nyûjtott panasza, amely az erdélyi magyar iskolâk kérdésével foglalkozott, sohasem kerûlt târgyalâsra.
Munkaûgyekben a Nemzetkôzi Munkaûgyi Hivatal (ILO)
illetékes. Ez az egyik legrégebben fennâllô nemzetkôzi szervezet. Ennek kôvetkeztében jôl kidolgozott és bevâlt eljârâ-

sai vannak. Mikor példâul Lengyelorszâgban a katonai
diktatûra feloszlatta a Szolidaritâs munkâsszervezetet, az
ILO azonnal vizsgâlatot rendelt el. Arra a nemzetkôzi szerzôdésre hivatkozott, amely a munkâsok szabad szervezkedé-

si jogât biztosîtja. A Szovjetuniô ezen érthetôen felhâborodott és a vizsgâlatot "mâs orszâg beliigyeibe valô beavatkozâs"-nak minôsitette, amit késôbb az Emberi Jogok Bizott-

sâgânak teljes ûlésén is megismételt. Ôriâsi derûltséget keltett. A derûltséget az okozta, hogy elôzôleg épp a szovjet
delegâtus kôvetelte legerélyesebben a chilei katonai diktatûra âltal âllîtôlag elkôvetett jogsértések kivizsgâlâsât.
Meg kell még emlftenûnk hdrom kûldnleges fôrumot.
Az elsô a Faji Megkûlônbôztetés Kikûszôbôlésének Bizottsâga (Committee on the Elimination of Racial Discrimi
nation, rôviden CERD). Az erre a célra létrehozott nemzetkôzi szerzôdés szôvege azonban nemcsak a faji, hanem a
nemzetiségi és nyelvi alapon valô hâtrânyos megkûlônbôztetést is jogsértésnek minôsiti. A szerzôdést alâîrô âllamok
szabâlyos idôkôzônként jelentést kôtelesek tenni a Bizottsâgnak a szerzôdés betartâsârôl. 1987 mârciusâban tôbbek

kôzôtt Csehszlovâkia volt soron. A kormâny âltal a Bizottsâghoz elôzetesen benyûjtott jelentésnek egy mâsolata a New
York-i International League of Human Rights kezébe kerûlt.
Ennek igazgatôja a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânyâhoz fordult felvilâgosîtâsért, és a kapott adatok
alapjân részletes és éles birâlatot nyûjtott be a Bizottsâghoz.

Igy azutân a Bizottsâg ûlésén, nyilvânos târgyalâson, a 18
szakértôbôl âllô tagsâgnak tôbb mint fele kifogâst emelt az
ellen az âllîtâs ellen, hogy Csehszlovâkiâban a nemzetiségek
nem részesûlnének hâtrânyos bânâsmôdban.

A mdsodik kûlônleges fôrum, amelyet meg kell emlitenûnk, a Polgâri és Politikai Jogok Nemzetkôzi Szerzôdése
âltal létrehozott Emberi-Jogi Bizottsâg, a Human Rights
Committee, amelyet nem szabad ôsszetéveszteni a fentebb
târgyalt, 43 tagâllambôl âllô U. N. Commission on Human
Rights-szal). Mint a CERD esetében, az alâîrô âllamok itt is
idôkôzi jelentéseket terjesztenek be. 1987 mârciusâban Magyarorszâgnak is jelentést kellett tennie a szerzôdés egyes

pontjainak betartâsâval kapcsolatban. Érdekes môdon a
kisebbségek bânâsmôdjât illetôleg a Bizottsâg tôbb tagja
arra tett célzâst a magyar jelentés letârgyalâsa folyamân,
hogy bâr Magyarorszâg "keleti szomszédâllamaiban" is hasonlôan kielégltô lenne a helyzet. A célzâs kétségtelenûl
Româniâra és Ukrajnâra vonatkozott (melynek az ENSz-ben

ônâllô tagsâga van); mindkettô jelentését elôzôleg târgyaltâk.

A harmadik kiilônleges fôrum csupân 1987-ben kezdte
meg mûkôdését, ez pedig a Gazdasâgi és Târsadalmi Jogok
Nemzetkôzi Szerzôdése âltal létrehozott Bizottsâg, mely az
alâîrô âllamok idôszaki jelentéseit van hivatva meghallgatni és elbirâlni.

Eurôpai fôrumok
Eurôpai vonatkozâsban legfontosabb a 21 tagnemzetbôl âllô Eurôpa Tanâcs, mégpedig annak Emberi Jogi Bizottsâga és Emberi Jogi Birôsâga. A tagâllamok âltal alâîrt Eurôpai Emberi Jogi Szerzôdés értelmében a kormânyok
egymâs ellen panaszt emelhetnek, bizonyos esetekben pedig
ez a jog a tagâllamokban élô egyéneket is megilleti. Ezen
tûlmenôen az Eurôpa Tanâcs figyelemmel kiséri a nem tag
âllamokban uralkodô emberi-jogi helyzetet is, és az elmûlt
néhâny évben tôbbizben elitélôen nyilatkozott a româniai
kisebbségek helyzetét illetôleg. Az ET 1987 âprilisâban
kûldôttséget menesztett Româniâba a helyzet kivizsgâlâsâra,
mégpedig a român kormâny meghtvâsâra, amely nyilvânvalôan sajât céljainak megfelelôen szerette volna beâllitani
a helyzetet. Szerencsére az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus vezetôsége idejében tâjékoztatta a kûldôttség tagjait
s igy félrevezetésûk nem sikerûlt.
Kevésbé hatâsos ilyen ûgyekben — bâr a jôvôben ez remélhetôleg vâltozik — az Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsség parlamentje. Idônként azonban az elnyomott kisebbségek ûgye
egy-egy hatârozati javaslat formâjâban itt is kedvezô fogadtatâsra talâl (mint példâul 1985-ben Kirâly Kâroly esetében).
Eurôpai vonatkozâsban meg kell emlîtenûnk az ûgynevezett "helsinki utôkonferencid"-^2it is, amelyeken az 1975ben megkôtôtt Helsinki Egyezményt alâîrô eurôpai hatal-

mak (valamint Kanada és az Amerikai Egyesûlt Âllamok)
képviselôi ûlnek ôssze abbôl a célbôl, hogy az egyezményben
vâllalt kôtelezettségek betartâsât ellenôrizzék. A belgrâdi
és madridi utôkonferenciâkat kôvetôen jelenleg épp Bécsben
folyik a legûjabb konferencia. A "helsinki folyamat" (Hel
sinki Process) jelentôsége magyar szempontbôl kettôs. Az
egyik az, hogy a konferenciâk az eurôpai biztonsâg kérdésén
kîviil az emberi jogok kérdésével is behatôan foglalkoznak.

beleértve a nemzeti kisebbségek jogait is. A mâsik az, hogy
a kûlfôldi magyar szervezetek, mint példâul a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya, a kûlonbôzô erdélyi
érdekeltségû szervezetek, a Délvidéki Felszabaditô Tanâcs,
tovâbbâ az észak-amerikai és eurôpai magyar szôvetségek
és szabadsâgharcos szervezetek kivâlô munkât végeznek az
utôkonferenciâkon. Teszik ezt nemcsak azzal, hogy a barâti
âllamok képviselôit megfelelô elôzetes tâjékoztatâssal lât-

jâk el és sûrgetik a magyar (vagy kisebbségi) érdekek védelmét, hanem anyagi âldozatot nem kimélve sajât képviselôiket is elkûldik "diplomâciai munkâra".
Nemzetkôzi magdnszervezetek
(Non-Governmental Organizations: NGO)
Utoljâra, de nem utolsôsorban, meg kell emlîteni a
"nem-kormânyszervezetek"-et is, amelyek szâma tôbb ezerre
rûg. Kôzûlûk mintegy kétszâz akkreditâlva van az ENSzhez, legtôbb a Gazdasâgi és Târsadalmi Tanâcshoz (COSOC),

s azon keresztûl az emberi-jogi fôrumokhoz; mâsok a speciâlis szervezetekhez (ILO, UNESCO stb.), ezenkîvûl esetleg az Eurôpa Tanâcshoz vagy egyéb. nemzetkôzi fôrumhoz.
Az ily môdon elismert

magânszervezeteknek

tanâcskozâsi

és felszôlalâsi joguk van e fôrumoknâl, ezâltal befolyâst tudnak gyakorolni a megfelelô helyeken. Mint mâr emlitettûk,

az International League for Human Rights a

csehszlovâ-

kiai magyar kisebbség érdekéhen, az International Fédéra

tion of Human Rigths pedig az erdélyi magyarsâg érdeké
hen tett az ENSz-nél (mégpedig teljesen sajât kezdeményezésbôl!) lépéseket. A londoni Minority Rights Group ugyancsak az erdélyi magyarsâg helyzetérôl tett kôzzé, mégpedig
nyomtatâsban, angol és francia nyelven, rendkiviili alapossâggal és târgyilagossâggal készûlt hosszahb riportot. Tudnunk kell azt is, hogy a vilâgszerte ismert Amnesty Inter
national példâul annak idején hathatôsan kôzremûkôdôtt
a Csehszlovâkiâban bebôrtônzôtt Duray Miklôs szabadlâbra
helyezésében. A példâkat folytathatnânk.
Kivânatos volna tehât, hogy a szabadfôldi magyar szer
vezetek minél tôbb ilyen "NGO" munkâjâba belekapcsolôdjanak s befolyâsukat ezzel is nôveljék. (A legfontosabb
NGO-k nevét és cimét a cikk szerzôje bârmikor szivesen el-

(mûnkâH^êlc)
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azokroi a nemzetkozi korraaîiyszervi forumolcrol, amelyeknel altaXainos
emberi-jogi vagy kisebbség-jogi serelmek eseten panasz emelheto
Communicadons under ECOSOC Resoiuuon 1503:

Secrctary-Ocnemi of thc Uniced Nations
Human Righis Centre
Unitcd Nations Office
Palais des Nations

1211 Gtneva 10
SWTTZERLAND

Communicadons under the Opdonai Protocol lo the International Covenant on
Civil and Poiidcai Rights:
Human Rights Comininee
c/o Human Rights Centre
Unitcd Nadons Office
Palais des Nadons
1211 Gtneva 10
SWrrZERLAND

Communicadons to UNESCO:

Secrctary-General of the United Nadons EducadonaJ. Sciendfic and Cuitural
Organizadon (UNESCO)
c/o Division of Human Rights and Peace
7, place de Fontcnoy
75700 Paris

Complaints. représentations, or other communicadons to the ILO:
Direcior-General
International Labor Office
1211 Geneva22
SWITZERLAND

IndividuaJ complaints under article 25 of the European Convention on Human
Rights:
Secretary-Gcncral of the Council of Europe
c/o European Commission of Human Rights
67006 Strasbourg
FRANCE

Information conceming human righis directed to the Committee on the Elimina
tion of Racial Discrimination, the Human Rights Committee (wiih resDcci to

stale reports under the Covenant on Civil and Political Rights).i

or addressing général maiters wiih in the UN's compétence:
Human Rights Centre
United Nations Office
Palais des Nations

1211 Geneva 10
SWITZERLAND

juttatja az érdeklôdôknek a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâgân keresztûl. A cikkben târgyalt nemzetkôzi kormânyszervezetek cîmét a Fûggelék-hen kôzôljiik.)

Magyarsâgunk apoteozîsa
Németh Gula (Yonkers, NY) elôaddsa:

VALAMIT A MAI MAGYARSÀG APOTEÔZISÀHOZ
A Szentîrâsbôl olvasom:

"Mielôtt az anyaméhben megalkottalak, mâr ismertelek és mielôtt az anyaméhbôl kijôvél, megszenteltelek: prôfétânak rendeltelek a népek kôzé.

Én mondék: Ah...ah...Uram Isten! Imé, én nem tudok
beszélni: hiszen ifjû vagyok én!

Az Ur pedig monda nékem: ne mondd ezt nékem: ifjû
vagyok én; hanem menj mindazokhoz, akikhez kûldelek téged és beszéld mindazt, amit parancsolok néked.

Ne félj tôlôk, mert én veled vagyok, hogy megszabaditsalak téged!

Mond az Ûr. És kinyûjtd az tJr az ô kezét és megilleté
szâmat és mondâ nékem az Ur: imé, az én igéimet adom a
te szddba! Lâsd, én a mai napon népek fôlé és orszâgok fôlé
rendellek téged, hogy gyomlâlj, irts, pusztîts, romholj; épits
és plântâlj!"

(Jeremiâs kônyve, 5-10. Kâroli Gâspâr Bihliâjâhôl.)

Az apo-theozis (apoteôzis) szôt mâr eleve elkûlônîtem a gloria, symposium, exhortatio, exploratio (dicsôség,
ôsszefoglalâs, magyarâzat, kifejtés) lehetô jelentéseitôl. Gôrôghôl vett és nemzetkôzivé vâlt kifejezés ez az Isten felé
sôvârgâs, az istenséghen valô tartalmi âtfinomodâs jelzésére.
Apo — ért, miatt; theozis — istenesedés, istemtés.

Ne keressûnk benne kemény tôrvényszerûséget! Csak
annyi valôsâgérzést igényel, amennyit az ezôpusi mese: az

egy patakban ivô farkas és bârâny histôriâja. Felûl a farkas,
alul a bârâny. A farkas etikâja szerint azonban ez mégis hibâsl

Goethe Johann Wolfgang (1749-1832) egyik dél-tiroli
gleccserhez tett kirândulâsakor ûgy nyilatkozott, hogy még
a természet eme lélegzet elâllîtô csodâjânâl is megragadôbb
az emberi ARC, amelyet Isten rendelésébôl gondok-bajok
barâzdâi szântanak fel, de ugyancsak az Istentôl kapott kegyelmekkel élô ember igyekszik elsimitani azokat. Ez a kettôs mûkôdés teszi az arcot a léleknek és kultûrâjânak utolérheteden tûneményévé, a kivâlôsâg, az egyéniség, a személyiség kirakatâvâ, jellemének szôtlan hirdetôjének. Ez az
egyén apoteôzisa, Istenfeléforduldsa.
Minden ember kûlôn vilâg.

Mikro-

és

makrokozmosz

egyszerre. UNUS. UNIO. GYÔNGY. Egység és mindenség.
Igazi énjének GÔNCÔL(sark)CSILLAGA. Isten megteremtette a gleccsereket az ember nélkûl is. Az ember arcât kimûvelni segît ugyan, de a viselôre is tetemes teher hârul.
Az embert, ezt a kûlônôsen kedves-faun Kain fajzatot tôbbféle gond, baj, nyavalya, békétlenség és bûn lâtogatja meg.
Ezért nincs is elég ideje hozzâ, hogy észrevegye: nem lâtja
(ismeri) sajât magât, nem lâtja (ismeri) embertârsait sem.
Igy igen sokszor alaposan, kinosan téved! Ebbôl szârmazik
nem lekicsinyelhetô vesztesége és sikertelensége. Lâthatnâ
— mit kûlônben ûgy is sejt —, hogy aki aminek ôrvend,
azt szereti is; aki amit szeretne, azt kônnyen hiszi. Hasonlô
a hasonlônak ôriil. Madarat tollârôl, embert barâtjârôl ismemi fel a legbiztosabban. Az okossâg még tâvol âllhat az

intelligenciâtôl. Ki, mire kivâncsi, az mutatja kinek-minek
értelmiségi fokât. A lekôtôtt és megrôgzôtt (bal-) vélemény
a nem tanithatôsâg, azaz: un-intelligencia melegâgya. Homo
errans. Homo mendax. Homo non sapiens (tehât: insapiens,
nem bôlcs, hanem tudatlan).
Jôl mondja a latin: Homo sum et nihil humanum a me
alienum esse puto (Ember vagyok; semmi emberi nincs tâvol
tôlem).
En és on, mi és a nemzet, nép és vilâg: egyek vagyunk!

Ha észrevesszûk egymâst (minket, mi-magunkat is), méltat-

nak bennûnket. Belépûnk a gondolatok vonzôerejébe, mint
valami vérkeringésbe.

ÉSZREVEVÉSRÔL ESETT IMÉNT A SZÔ: vegyunk
tehât benne méltô részt. Vigyâzni ôhajtunk az arânyokra.
Mâr amennyire korlâtozott képességeink engedélyt kaptak
erre.

A fenségesség és a nevetségesség csak fél lépésnyi tâvolsàgra van egymàstôl. Ez a veszély teszi viszont az életet olyan
bûvôssé, hogy élni élvezet.
*

Valljuk,

*

*

hogy egyik tagtârsunk KÛLDETÉS cîmmel

tudomânyos alapozottsdggal irt kônyvében tôrténelmûnket
beleâlUtotta a teremtô isteni Akarat terveibe. Mûve mintegy
aranyveret a kôdexen. A nemzet ônbecsûlést és alâzatot tanulhat tôle. A szerzôre is vonatkoznak Horatius serai: non

omnis moriar, vitaque pars mei remanebit (nem halok meg
teljesen, életem egy része fennmarad). De jô dolog is Isten
szolgâjânak lenni! (S.F.)
*

♦

*

Egy mâsik tagtârsunk Kelet-Turkesztânban (Ddsungâriâban, Siang-Kiangban, Ujguriâban, Igurban) jârt. Vissza-

jôtt azzal a nagyszerû hirrel, hogy ott, Belsô-Âzsiâban még
mindig élénken ragyog a magyarsâg csalâdi bôlcsôjének
tudata. Neveket hozott, emlékeket, hanglemezeket. Megajândékozott bennûnk vagy 7 milliô testvér létezésének ismeretével.

A vilâghîrû pazyriki 'szkûa istennô' kezében egy pillanatra megremegett a szldta-magyarok életfâja, dil-bad-tuhpdnt végû viragos âgaival. (E.M.)
*

*

*

Megint mâsik tagtârsunkat az az ôrôm érte, hogy az

Amerikai Egyesûlt Âllamok részérôl Sanghajban akkreditâlt professzorsâgra a helyi kinai kultûrhatôsâgok rendes
tanârként hîvtâk meg. Az itteni Harvard egyetem hîrnevével vetekedô Fundam egyetemre szôlô kinevezéssel tudomâ
nyos intézetek létrehozâsâra és mûkôdésbe inditâsâra vonat-

kozô megbizatâs is pârosul. Ilyen feladat ônmagâért beszél.
A tôbb mint egy milliârd lakôval rendelkezô Kinâba eljut-

hat a magyar kultûra hîre, ismerete, méltânyolâsa. Ide valôban kûldetés kell. (L.A.)
*

*

*

Az ûjsâgîrâs talân a leghâlâtlanabb elhivatottsâg azok
kôzt, amelyeket a mûzsâk homlokcsôkja ihlet. Pedig a zsurnalisztika, amely a tôrténelmet és a politikât vallja szûleinek, szervesen egybefonôdik mindennapi fennmaradâsunk
élethalâlharcâval. Ember legyen a talpân, mester és mûvész; tudôs és gyôgyîtô, aki védettjeinek ilyen gladiâtora,
spadassinja vagy lovagja akar lennil Milyen hâtrâny, hogy
anyanyelvunk minden arany-elefântcsont fînomsâga ellenére

sem vilâgnyelv! îgy a 'Sors bona, nihil aliud' igazsâgânak
kegyetlen demi-urgusa (szelleme, félistensége) sem tâvolîtja
el a béklyôt. Pedig a mas nyelven valô fogalmazâs kûlônôsen agyafurt, furfangosan csiszolt és âtejtôen egyszerû, ugyanakkor sîkos nyelvhasznâlatot vâma. A nagy vilâglapok is
ôrvendenének olyan cikkirôknak, mint amilyenekkel mi
bûszkélkedhetûnk. (S.Gy.)
*

*

*

Az amerikai-magyar irodalom utân érdeklôdôk nem
nélkûlôzhetik egyik tagtârsunk mûvét, amelyet éppen ebben a târgykôrben jelentetett meg angol és magyar nyelven.
Ez a munka is beszél ônmagâért. Exegi monumentum meum.

Ilyen kônyvre mindig szûkség van. E nélkûl minden mâs
ide vonatkozô kônyv hiânyos, hibâs és ûres. Mert ez ugyanakkor hézagpôtlô, kézikônyv és kegyeletes hôdolat a szellemi
erôk irânt. (K.L.)
Egy festômûvész hâzaspâr tagtârsaink szinbe teremtették

szivuk szépségeit. Âhitatos vâgyat oltottak belénk és szerte
a nagyvilâgba. Még az Egyesûlt Allamok elnôkét és feleségét
is bevontâk az ôrôk szép emberkôzelségbe hozâsâval. Exegi
monumentum aere perennius. Ercnél maradandôbb emlékl

(M.É., M.I.)
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Az anyag és forma mûvésze sem hiânyzik kôreinkbôl.
Egyik tagtârsunk szobraival elérte az anyag szellemmé alakîtâsânak gyônyôrét, melyet Thubalkain bibliai ôsidejétôl
kezdve kutat a mûvészi lélek. (K.Cs.)
#

*

*

Megilletôdôtt szîwel kôszôntjûk azt a hârom tagtârsun-

kat, akik a nemzetkôzi tudomânyos fôrumokon is pâlyadîjakat nyertek, jutalmakat szereztek és magas elismeréseket
vîvtak ki. Akik mûveiket behatôan ismerik, azokat nem lepné
meg a Nobel-dîj eshetôsége sem. Amit kûlônben szîvbôllélekbôl kivânunk! (G. A., J.Sz., P.K.)
*

*

*

A magyar zenemûvészet egyik nôvelôje ugyancsak itt
van sorainkban. Tagtârsunk szonâtâi élnek, kantâtâi hirdetik és dalai ôrzik megihletett aimait. Szellemének gyôngyeit
ôrômmel fûzzûk ôssze apoteôzisunk foglalatâba. (H.L.)
*

*

*

Minden nép kultûrâjânak és civilizâltsâgânak fokâra
jellemzô konyhamûvészete. Egyik honfitârsunk személyében a 'savoir de vivre' magyar és nemzetkôzi jôhîrneve talâlt méltô mûvészére és mûvelôjére. Ezt koszorûzta meg a
Fehér Hâz elismerô meghivâsa is az elnôki beiktatâs ûnnepe
alkalmâbôl. Fennkôlt ipar tudomânyât mûveli tudâsânak
mûvésze. E mellett a magyar tôrténelmet is âpolja, a magyar
néprajzot is tâmogatja. (Sz.L.)
Az elôbbiek utân csak hô imâval fordulhatunk az Egek
Urâhoz:

Lelket leheltél a porba, amelybôl vétettûnk. Magôg és
Nimrôd fiaitôl kezdve gyûjtôtted és nevelted utôdaikat csalâddâ! Hagytad ôket, hogy sâtort verjenek az Ararât lejtôin
(Urartu, Alarôd, Kâldea és Togarmâs), Tagora tâbormezein.
Ha keveselted ôket, hozzâjuk adtad a szubartu és a vanni-ak, a kartvalik és grûzok, a medo-szkîta kassuk, szarmatâk
és sauromatâk fîaibôl és leânyaibôl azokat, akiket a Te szent
akaratod ekként vezérelt. Hânyszor és hânyszor szôlt a lakodalmas zene vagy a gyâszkûrt? Aztân fîaid Hunor és Magor
vezetésével a csodaszarvas ûldôzésekor râtalâltak Dula (gyula)
alân kirâly leânyaira és ezekkel hivtâk életre mai nemzetûnket.
A magyar turulmadâr vezetésével kihivtad ôket Szkîtia

mocsaraibôl és a halâsz-vadâsz népet nyâjak, ménesek, csordâk és kondâk gazdâivâ tetted. Katonâkkâ kellett lenniûk.
Regôsei (igricei) a darvaktôl, énekesei a rigôktôl tanultâk
el a szép szôt. Ha vére megfogyott, rokoni népek vérével tôltôtted fel ûjra. Elôdeik hunok és avarok lettek. Szldta iras
jegyezte fel és magyar zene bongta jôkedvûket és âldta bôségûket, âtkozta rosszkedvûket, inségiiket. Kurgânok, sztrâ-

vâk, eszpandiâtok (lenyûzott lôbôrôkkel dîszitett tôlgyek, lôfôk) ôrzik nyomaikat.
Irgalmad megelégelte mâr, hogy bûneink miatt keserû
vérûnk az égig fecskendezzék: a hadak ûtjân kivontad népe-

det Dzsungâriâbôl, Evilâtbôl, Juguriâbôl, Meôtiszbôl, Lebédiâbôl és Etelkôzbôl. Turulmadarad fészket rakott Verecke

sziklâin, mi pedig sâtrat vertûnk bô vîzeid rétjén. Ârpâd
sâtraibôl évszâzadok mûltân templomok,

vârak,

palotâk,

kûriâk, iskolâk és csalâdi tûzhelyek lettek. Szolgâd, Attila,
az Isten ostora népébôl antemurale christianitatis (a kereszténység védelmezôje) lett. Pannonia sacra dldott fôldjên,
ahol mâr lerakattad Ukkon, Numi-Tarem, Ding^ir-Damasek
neveidet, csak a sumer Isten-t tartattad meg. Jô szolgâd,
Géza nagyfejedelem és Szent Istvân kirâly segîtette egyszûlôtt Fiadat, Jézust az apostoli archiregnum Hungariae alap-

kôvévé tenni. Bibliâs szent neve megifjîtotta vérûnket. Ûjra
élûnk. Tôbben mint valaha! Mert a baj, vész minket erôsttett. A mi orszâgunk nem egyes hatalmaknak ârulâsért odadobott konca, mert mi a tôrténelem tintâjâval, fiaink vérével irtuk le élni akarâsunk hatârozott igéjét rég is, legutôbb
is (1956).
Pannonia ôsi fôldje népûnk fészke. Milliônyi

magyar szûlôfôldje. Kôztûk Mindszenty Szent Jôzsefé is. Zalaegerszegi plébânidja, veszprémi pûspôksége és esztergomi
érseksége is. Szent Istvân népének szilârd bizodalma, amelyen
Megvâltônk keresztfâjânak ôreként âll s ebben a minôségében Patrona Hungariae oltalmazza.
*

*

*

Emlékezûnk, fohâszkodunk, mûltakba merengiink, jôvônkre készûlûnkl Azsia ôrôkségeként nemcsak magunkat s

ôldôklô nyilainkat hoztuk. Velûnk jôtt Eurôpâba Belsô-Âzsia
és Kaukâzus (Montes Ugrici) minden âlma, imâja, regéje is.
A hâborût, barantât, népvândorlâst nemcsak mi

talâltuk

ki egyedûl. Hozzâjârultunk Eurôpa lelkiségének kibontakozâsâhoz is! Ami kincset âllitôlag elraboltunk tôle, védô harcainkkal, kultûrkincsek âtadâsâval bôségesen visszaszolgâltattuk.

Gondol-e a nagyvilâg arra, hogy kardcsony bava (az elaphoboulion) az ôsi steppe és mocsârvilâg szarvasvadâszatainak
ûnnepélyes befejezése volt? Artemisia-Szkita nyelvén: karadzs

szarvas (a vadat ûzô, kitanîtott rârô: kerecseny). Az ôsmagyar kardcs arany. A perzsa karza szûzen szûlés, szûzi
nâsz. Karadzs a vadâszatok végén tartott nagy, âldozatos
iinnepség a sol invictus tiszteletére (an nap), a szûzen szûlt
istenfiûsâg emlékezetére! Karza+sun szûzenszûlt Nap, az
Ur Jézus, az ôrôk Isten, (szkîta nyelven: Apaj) Atydnk kûldôtte, Megvdltônk szent keresztje.
*

*

*

SI DEUS NOBISCUM, QUIS CONTRA NOS? (Ha Isten
velûnk, ki ellenûnk?)

A megmamdàs feltétele
KÛLFÔLDÔN ÉS AZ ÔHAZÂBAN
Dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada) eZôadasa

Az elôadô tôrténeti tényekkel és vallâsbôlcseleti megâllapîtâsokkal igazolta, hogy a vilâgtôrténelem tanûsâga szerint a megmaradâs feltétele a nemzetalkotô emberi fajtâk,

orszâgépitô népek azonos istenhite, az ôrôk életrôl vallott
egységes meggyôzôdése. Bizonyitékokat sorolt fel, amelyekkel tételét alâtâmasztotta. Magyarsâgunk szempontjâbôl
a megmaradâs feltételének hiânyât a vallâsos meggyôzôdés
eltérô voltâban mutatta ki. Ezt a hiânyt — meggyôzôdése
szerint — kûlfôldôn is, otthon is csak nemzeti vallds tanai-

val lehet kikûszôbôlni. Erre viszont megvan az ôstôrténeti
alapunk, amelyre épithetûnk.
Volosin Lili a magyarsâg felekezeti megoszlâsâra hivta
fel a figyelmet. Tudomâsa szerint 100-nâl tôbb egyhâzkôzség mûkôdôtt egyedûl az Amerikai Egyesûlt Allamok
terûletén, ezek kôzûl azonban 52 maris megszûnt.
Dr. Miskolczy Kdlmdn azt hangsûlyozta, hogy a zsidôsâg hivatâsa — prôfétâi ûtjân — az igaz Isten hitének fenntartâsa volt. Ezt a hitet késôbb âtadta mâs népeknek is.

Magyarorszâg ûtja az elsô bécsî dontésig
Dr. Czettler Antal (Bruggs, Svâjc):
A MAGYAR KÛLPOLITIKA

AZ 1938-AS EURÔPAI VALSA'G IDEJÉN
Az Anschluss hatâsa a magyar kôzvéleményre és a politikai
vezetô rétegekre

Lukdcs Jdnos, a magyar szârmazâsû amerikai tôrténész
az 1938-as évet "The Last European War" cîmû kônyvében

"Hitlers' Year"-nek, Hitler évének nevezi.(l) E megjelôlés
nagyon talâlô, hiszen 1938 mârciusâtôl kezdve a német Fûhrer
kûlpolitikai lépései adtak ûj arcot Eurôpânak. Mârcius elején — két héttel az Anschluss elôtt — még fennâllt a gyôztes hatalmak âltal Versailles-ben teremtett biztonsâgi rendszer. Oktôberben, a mùncheni konferencia utân mâr ûj,
bizonytalan, cseppfolyôs âllapotban levô Eurôpa kôrvonalai kezdenek kibontakozni. A fejlôdés menetét és iramât
Berlinben szabtâk meg. A két nyugati demokrâcia: Anglia
és Franciaorszâg, de még az addig oly dinamikus fasiszta

Olaszorszâg is passzîv szemlélôje lett az eseményeknek. Ugyszintén a Szovjetuniô is, amely belsô vâlsâgok, (kirakatperek, a
Vôrôs Hadsereg tisztikarânak megtizedelése stb.) kôvetkeztében megrendûlt ormôtlan kolosszus képét nyûjtotta.
Milyen âllâspontot foglalt el ezekben a vâlsâgos hônapokban a Trianonban megcsonkîtott Magyarorszâg? Két
évtizeden keresztûl a revîziô szûkségessége hatotta ât a târsadalom széles rétegeit, elsôsorban az ifjûsâgot. Az Anschluss
mindenki szâmâra nyilvânvalôvâ tette: a megerôsôdott Német
Birodalom néhâny hônapon belûl felveti a Csehszlovâkiâban élô hârom és félmilliô szudétanémet ônrendelkezési jogânak kérdését. Mit tesz Magyarorszâg a Csehszlovâkiâhoz
csatolt egy milliô magyar érdekében? Kôveteli-e a magyar

kormâny az ônrendelkezési jogot az 1918-ban népszavazâs
nélkiil Csehszlovâkiâhoz csatolt két- és félmilliô szlovâk és
500,000 rutén részére?

Sajnâlattal kell megâllapitanunk, hogy hazai tôrténetirâsunk évtizedeken keresztûl ragaszkodott a "Hitler hû csat-

lôsa" sémâjâhoz s csak az utôbbi években tapasztalhatô ârnyakabb, a német-magyar kapcsolatok ambivalens jellegét
tûkrôzô, nagyobb târgyilagossâgra tôrekvô mûvek kiadâsa.
Ausztria eltûnését a térképrôl a magyar kôzvélemény
tûlnyomô része megdôbbenéssel fogadta. Egy kis âllamot,
amelyhez a magyarsâgot évszâzados szâlak fûzték, bekebelezett egy erôs, dinamikus nagyhatalom, amelynek tâvlati
tervei ismeretlenek, "vezérének" elképzelései kôdôsek, homâlyosak voltak. S ezen tûlmenôen a

Német Birodalomban

uralkodô totâlis, népi ("vôlkisch") ideolôgia élesen szemben
âllt a magyar târsadalmi és politikai renddel, amelyet minden — mai szemmel nézve — tûlzô konzervatimizmusa elle-

nére az angolszâsz politikai tradiciôkhoz kôzel allô "checks
and balances" rendszere jellemzett.
A magyar politikai vezetô kôrôk minden félelmûk ellenére igyekeztek jô arcot vâgni a lâtszôlag irreverzâbilis tényhez. "Ausztriânak Németorszâggal tôrténô egyesûlése rânk

nézve nem jelent mâst, csak azt, hogy egy régi jô barâtunk, akit
• a békeszerzôdések lehetetlen helyzetbe sodortak, egyesûlt
egy mâsik jô barâtunkkal, egy hûséges fegyvertârsunkkal...
Ennyi az egész, egyéb a mi szempontunkbôl nem tôrtént".
Ezekkel a szavakkal igyekezett Horthy kormânyzô râdiôszôzatâban az aggôdô kôzvéleményt megnyugtatni.(2) Ha ârnyaltabban is, de hasonlô értelemben nyilatkozott Kànya kûlûgy-

miniszter is a Felsôhâz kûlûgyi bizottsâgânak ûlésén.(3) Grôf
Bethlen Istvdn a Pesti Naplô 1938. âprilis 13-i szâmâban irt
vezércikkében hangsûlyozta ugyan a Németorszâg és Magyarorszâg kôzôtt fennâllô ideolôgiai kûlônbségeket, de leszôgezte,

hogy

Csehszlovâkiâval

szemben

érdekazonossâg

âll fenn a magyarsâg és hatalmas ûj szomszédja kôzôtt.(4)
A magyar kûlpolitika dilemmâja

A magyar kûlpolitika 1938

tavaszân és nyarân két al-

ternatîva elôtt âllott. Megegyezni a kisantanttal és lemon-

dani a terûleti revîziô kôzeli megvalôsîtâsânak lehetôségérôl
vagy részt venni Hitler Csehszlovâkia elleni akciôjâban s ezâltal tâmogatni egy olyan âllamot, amelyik hosszû tâvon
nagyobb veszélyt jelent a magyarsâgra nézve, mint a kisantant, s elvesziteni Anglia jôindulatât. Hogyan igyekezett
Horthy és az ôt tâmogatô Bethlen Istvdn kôré tômôrûlô

liberâlis-konzervatîv vezetô réteg ezt a dilemmât megoldani?
Mindenekelôtt végrehajtottâk a politikai ôrségvâltâst.
1938 mâjusâban a kormânyzô menesztette a németekkel
és a szélsô jobboldallal szemben tûlsâgosan engedékeny
Darânyi-kormânyt. Dardnyi Kâlmdn utôdja Imrédy Béla
lett, a Nemzeti Bank elnôke, aki akkor még a londoni City
bizalmât élvezte. Imrédy szigorû intézkedéseket foganatosîtott az ezeréves magyar âllam fûggetlenségét fenyegetô nyi-

las pârtokkal szemben. Helyzetét megkônnyîtette, hogy az
eucharisztikus kongresszus és a Szent Istvân év eseményei
erôsîtették a nemzet tôrténelmi tudatât.(5)

1938 nyarân a magyar kûlpolitika irânyîtôi akciôba léptek, hogy a kibontakozô csehszlovâk vâlsâg felkészûletlenûl
és diplomâciai elszigeteltségben ne érje az orszâgot. Egyrészt
folytattâk a Magyarorszâg fegyverkezési egyenjogûsâgânak
elismerése érdekében a kisantant âllamaival még 1937 ôszén
kezdett târgyalâsokat, mâsrészt igeyekeztek mélyiteni az
Olaszorszâghoz és Lengyelorszâghoz fûzôdô kapcsolatokat.
Még az Anschluss elôtt, Horthy kormânyzô és Kdnya
lengyelorszâgi lâtogatâsa idején, Beck és Kdnya kûlûgyminiszter megâllapodott abban, hogy ôsszehangoljâk Csehszlovâkiâval szemben kôvetendô politikâjukat. Sajnâlatos
môdon, ezekrôl a târgyalâsokrôl alig maradt hâtra feljegyzés. A kormânyzô "Ein Leben fur Ungarn" cîmû emlékirata
utal ugyan erre a megâllapodâsra,(6) de Beck lengyel kûlûgyminiszter "Mon dernier rapport" cîmû értékes emlékira-

tâban ezeket a târgyalâsokat meg sem emlîti. Ez azért is
sajnâlatos, mert a magyar-lengyel kapcsolatok 1938 nyarân
és ôszén kulcsszerepet jâtszottak a kôzép-eurôpai politikai
mezônyben. A târgyilagossâg kedvéért meg kell emiiteni,
hogy a két barâti âllam kôzôtt nem âllt fenn mindig érdekazonossâg. Mîg Kdnya Kdlmdn és a magyar kûlpolitika irâ
nyîtôi — mivel nem ismerték a Tiso Jozef âltal vezetett Szlovâk Néppârt kôrében uraikodô hangulatot — abban az il-

lûziôban ringattâk magukat, hogy a szlovâk politikai vezetô
réteg a Magyarorszâggal létesîtendô uniôra tôrekszik, Beck
lengyel kûlûgyminiszter 1938 tavaszân heteken keresztûl
târgyalâsokat folytatott a Szlovâk Néppârt Sidor Karol vezette szârnyâval egy lengyel-szlovâk âllamszôvetség létrehozâsa érdekében.(7) A lengyelek csak Kârpâtalja Magyarorszâghoz tôrténô visszatérését tâmogattâk feltétel

nélkûl.

A késôbbi események folyamân a lengyel âllâspont môdosult: A Felvidéki Magyar Part vezetôjével, grôf Esterhâzy Jdno5sal 1938 jûniusâban folytatott târgyalâsai sorân Beck
tâmogatni lâtszott egy magyar-szlovâk perszonâluniô gondolatât.(8)
1938 jûliusâban Imrêdy minisztereinôk és Kdnya kiil-

ûgyminiszter Rômâba utazott, hogy a hagyomânyos olaszmagyar barâtsâg szellemében egybehangoljâk a Csehszlovâkiâval szemben kôvetendô kûlpolitikât. A Mussolimval és
Ciano kûlûgyminiszterrel folytatott târgyalâsok nem sok
gyakorlati eredménnyel jârtak. Az olaszok "elvileg" ugyan
tâmogattâk Magyarorszâg Csehszlovâkiâval szemben fennâllô teriileti igényeit, de nem voltak hajlandôk Magyaror
szâg hatârait jugosziâv vagy roman tâmadâs esetére garantâlni.(9) Ilyen tâmadâs a kisantant-szerzôdés katonai zâradékai alapjân vârhatô volt.
Az utôkor szemében az 1938-ban folytatott magyar kûlpolitika sokszor bizonytalannak, homâlyosnak lâtszik. E homâlyossâg oka a magyar politikai vezetô réteg Németorszâgtôl valô félelmére vezethetô vissza. A magyar "classe politica"
dilemmâjâra senki nem mutatott râ olyan élesen, mint
Eckhardt Tibor, aki 1938 nyarân Montgomery John F.
amerikai kôvettel folytatott beszélgetése sorân nyiltan kijelentette, hogy Magyarorszâg egy Csehszlovâkia ellen indîtandô német katonai akciô sorân semleges marad. E vârhatô
semlegességet Eckhardt az alâbbi érvekkel tâmasztotta alâ:
— Ha a magyar honvédség — akkor még nagyon gyenge
és felkészûletlen âllapotban — részt vesz a Csehszlovâkia elleni katonai akciôban, România és Jugoszlâvia a kisantantszerzôdésbôl folyô kôtelezettségei alapjân hadba szâll Ma
gyarorszâg ellen.

— Magyarorszâg jôvô fejlôdése érdekében nem âllhat
a Német Birodalom oldalâra, hiszen az eljôvendô hâborû
vesztese csak a Német Birodalom lehet.

— Ha azonban a csehszlovâk kôztârsasâg lassû fejlôdés
kôvetkeztében esik szét alkotôelemeire, Szlovâkia fôldrajzi
helyzete folytân szorosabbra fûzi Magyarorszâghoz fûzôdô
kapcsolatait és a nyugati hatalmakra tâmaszkodô Lengyelorszâg mindent elkôvet a kôzôs lengyel-magyar hatâr helyreâllîtâsa érdekében. Eckhardt szerint Magyarorszâg hosszû
tâvon tôbbet nyer, ha nem csatlakozik az agresszorokhoz
és békebont6khoz.(10)
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A kormânyzôipar németOTSzdgi lâtogatdsa és utôhatdsai
Nagyon fagyos légkôrben zajlott le a kormânyzôi par,
valamint Imrédy és Kdnya tôbb hônappal elôbb tervezett
lâtogatâsa 1938 augusztusâban. Rossz entrée-nak bizonyult
a bledi egyezmény nyilvânossâgra hozatala. 1938, augusztus 23-ân ugyanis a kisantant-âllamok bledi konferenciâja
elismerte Magyarorszâg fegyverkezési egyenjogûsâgât. E
megâllapodâs akkor lépett volna életbe, ha Csehszlovâkia
a magyar kisebbség részére ugyanazokat a jogokat biztosîtotta volna, mint amelyeket a cseh kormâny a szudétanémet
part vezérének, Henlein Konradn^^ helyezett kilâtâsba.
Hitler, Gôring és Ribbentrop kûlûgyminiszter ingerûlten
fogadta e megâllapodâs hlrét. Kûlônôsen feszûlt légkôr
uralkodott Kdnya és Ribbentrop kûlûgyminisztereknek a
helgolandi ôbôlben, a Patria gôzôs fedélzetén folytatott târgyalâsai sorân, de éles szôvâltâsra keriilt sor Hitler és Horthy
kormânyzô kôzôtt is.(l 1)
A német-magyat târgyalâsok lényegben azért voltak eredménytelenek, mivel a magyar kormâny nem volt hajlandô
katonai segîtséget kilâtâsba helyezni a Hitler âltal Csehszlo
vâkia ellen tervezett tâmadâshoz. Horthy, Kdnya és Imrédy
a magyar honvédség felkészûletlenségére hivatkozott, tovâbbâ arra a félelmûkre, hogy România és Jugoszlâvia hâtbatâmadja Magyarorszâgot, ha az utôbbi hâborûba keveredik cseh szôvetségesukkel.(12) Természetesen a magyar
âllamférfiak nem vallottâk be a legfôbb okot, ami visszatartotta ôket attôl, hogy Németorszâg oldalân elkôtelezzék
magukat: Meg voltak gyôzôdve arrôl, hogy Németorszâg
a hâborût elveszlti és a magyar kormâny semmilyen kôrûlmények kôzôtt nem volt hajlandô hadba lépni olyan koaliciô ellen, amelynek Anglia is tagja lett volna. A kormânyzô
ugyan egy alkalommal Hitlerrel folytatott târgyalâsa sorân
kifejezésre juttatta, hogy Angliât legyôzhetetlennek tartja.
Ezzel a kijelentésével, amelyik kivâltotta az éles szôvâltâst
a német "Fûhrer"-rel, német konzervativ kôrôk kérésének
tett a kormânyzô eleget, akik vissza akartâk tartani Hitlert
a szerintûk Németorszâgra nézve végzetes lépéstôl, ûjabb
hâborû kirobhantâsâtôl.(13)
Az 1938 augusztusi târgyalâsok utôhatâsaként a magyar-német viszony feszûltté vâlt. Ez a feszûltség a mâsodik

vilâghâborû végéig jellemezte a német-magyar kapcsolatokat.
Amikor Chamberlain 1938. szeptember 15-i berchtesgadeni lâtogatâsa utân ûj kôzép-eurôpai rendezés kôrvonalai kezdtek kibontakozni, Hitler szeptember 20-ra magâhoz
kérette Imrédyt és Kânyât. Nyiltan arra kérte a magyar
âllamférfiakat, robbantsanak ki valamilyen incidenst a csehmagyar hatâron, hogy a két nap mûlva esedékes ûjabb angol-német târgyalâson Chamberlain elé tarthassa: A csehszlovâk âllam a békét âllandôan veszélyeztetô tényezô Eurôpâban. A magyar âllamférfiak az ismert okokra hivatkoztak s ûjra megtagadtâk a katonai egyuttmûkôdést.(14)
A MûncheniEgyezmény és a "Kiegészitô Nyilatkozat"
Az Imrédyvel és

Kânyâval folytatott, szâmukra ered-

ménytelen târgyalâsok sorân a németek "leîrtâk" Magyarorszâgot. Ugyanakkor Anglia és Franciaorszâg sem mutatott

hajlandôsâgot arra, hogy a Csehszlovâkiâval szemben tâmasztott magyar vagy akâr lengyel kôveteléseket tâmogassâk.
Lord Halifax angol kûlûgyminiszter ugyan eleget tett Barcza
Gyôrgy magyar kôvet kérésének és 1938. szeptember 29-én
tâviratban szôlitotta fel Chamberlain miniszterelnôkôt, hogy
a mûncheni konferenciân vessék fel a Csehszlovâkiâban élô

magyar és lengyel kisebbség kérdését, mivel azonban ebben

az idôpontban a szudétanémetek Németorszâghoz csatolâsârôl szôlô négyhatalmi megâllapodâs mâr létrejôtt, mind
Chamberlain, mind Daladier francia miniszterelnôk elzârkôzott a kérdés felvetése elôl.(15)

A magyar és lengyel igényeket csak Mussolini olasz kormânyfô volt hajlandô tâmogatni. A "Duce" kezdeményezé-

sére kerûlt be a mûncheni egyezmény fûggelékébe az alâbbi
"kiegészitô nyilatkozat":

"A négy nagyhatalom kormânyfôi kijelentik, hogy a csehszlovâkiai magyar és lengyel kisebbség kérdése, amennyiben
azt a kôvetkezô hârom hônapon belûl az érdekelt kormânyok kôzôtti megâllapodâs ûtjân nem rendezik, az a négy
nagyhatalom ielenlevô kormânyfôi ûjabb ôsszejôvetelének
târgya lesz".(16)

A mûncheni egyezmény legnagyobh fogyatékossâga az
volt, hogy Chamberlain és Daladier kizârôlag a szudéta-

kérdésre fordîtotta minden erôfeszîtését. îgy az utôkor szemében a szinte az a sémâvâ merevedett kép alakult ki, hogy

Anglia és Franciaorszâg meghajolt az ultima ratiôval, a hâborûval fenyegetôdzô Német Birodalom elôtt,(17) s tudomâsul vette a Beck lengyel kûlûgyminiszter âltal teremtett

fait accompli-t. Beck ugyanis 24 ôrâs ultimâtummal szerezte vissza Lengyelorszâg részére Teschent és az Olza-vidéket.
Ugyanakkor tiltakoztak az ellen, amiért az erôtlen Magyarorszâg, amelynek kormânyai 1938 ôszéig âllandôan a békés
revîziô sziikségességét hangoztattâk, szimbolikusan felvonultatott néhâny hadosztâlyt a cseh hatâron. Ez a felvonulâs
is defenzîv jellegû volt. Csehszlovâkia ugyanis 1938. szeptember 23-ân âltalânos mozgôsitâst rendait el. Mivel Benes

elnôk tudta, hogy a szudétanémet terûleteket a nagyhatalmi
nyomâsnak engedve kénytelen Németorszâg részére âtadni, a haderô jelentôs részét fenyegetô môdon a magyar ha
târon vonultatta fel.(18)

A komâromi tdrgyaldsok és a négyhatalmi konferencia meghiûsulâsa

Miutân a szudétanémet kérdés a mûncheni egyezmény,
a lengyel kisebbség kérdése Beck ultimâtuma kôvetkeztében megoldâst nyert, a magyar kormâny oktôber 2 an jegy-

zékben szôlitotta fel a csehszlovâk kormânyt a csehszlovâkmagyar vita kétoldalû târgyalâsok ûtjân tôrténô rendezésére. Tôbbszôrôs jegyzékvâltâs utân kezdôdtek meg 1938.
oktôber 9-én Komâromban a magyar-csehszlovâk târgya
lâsok. Néhâny nappai a târgyalâsok megkezdése elôtt a Szlovâk Néppârt zsolnai gyûlése kinyilatkoztatta: Szlovâkia sem
Magyarorszâghoz, sem Lengyelorszâghoz nem ôhajt csatlakozni, hanem széles kôrû autonômiâval felruhâzva a cseh
szlovâk âllam keretén belûl kîvân maradni. A komâromi

târgyalâsokon a magyar kûldôttséget Kdnya Kdlmdn és grôf
Teleki Pdl kultuszminiszter, a nemzetiségi kérdés vilâgszerte
elismert szakértôje, a csehszlovâk delegâciôt Tiso Jozef, a
késôbbi szlovâk âllamelnôk vezette. Miutân a szlovâkok —

kezdeti engedmények utân — a negyedik târgyalâsi napon
lâtszôlag hajthatatlan magatartâst tanûsîtottak (Ipolysâg
és egy jelentéktelen terûletsâv visszaadâsa kivételével csak
autonômiât kîvântak a csallôkôzi magyarsâg részére bizto-

sîtani), a magyar kûldôttség Imrédy miniszterelnôk utasîtâsâra oktôber 13-ân megszakitotta a târgyalâsokat. A ma
rendelkezésûnkre âllô dokumentumok alapjân tudjuk, hogy
a târgyalâsok megszakîtâsâval Imrédy sûlyos kôvetkezményekkel jârô hibât kôvetett el. A szlovâkok makacssâga csak
taktikai jellegû volt. Az autonômmâ vâlt Kârpâtalja miniszterelnôke, Brody Andrej ûtban volt Komârom felé, hogy
felajânlja Ruszinszkô csatlakozâsât Magyarorszâghoz. Ez
azt jelentette volna, hogy mâr 1938 oktôberében minden
idegen segîtség nélkûl helyre âllt volna a kôzôs lengyel-magyar hatâr.(19)
A komâromi târgyalâsok megszakadâsa utân a magyar
kormâny 1938. oktôber 15-én a mûncheni egyezmény zârônyilatkozata értelmében a négy nagyhatalom kormânyâhoz
fordult ûjabb konferencia ôsszehîvâsa érdekében. A kiiliigyminisztérium kabinetfônôke, grôf Csdky Istvân ebbôl a célbôl Rômâba utazott. Miissolini és Ciano egy észak-olasz vârosba akartâk az értekezletet ôsszehîvni, német nyomâsra
azonban a magyar kormâny elâllt a négyhatalmi konferen
cia tervétôl s kétoldalû jegyzékvâltâsok ûtjân ûjra megkezdôdtek a csehszlovâk-magyar târgyalâsok.
A négyhatalmi konferencia elejtésének tervét az utôkor

az akkori magyar kormânyzat szemére veti. Kétségtelen: a
kormânyzô megbizâsâbôl Hitlert meglâtogatô volt minisz
terelnôk, Dardnyi Kdlmdn, — Imrédyvel egyetértésben —
engedett a német nyomâsnak, holott helyesebb lett volna,
ha a csehszlovâk-magyar hatârvita rendezéséért mind a négy
nagyhatalom vâllalja a felelôsséget. E kérdés megîtélésénél
azonban nem szabad figyelmen luvul hagyni: Anglia és
Franciaorszâg a Mûnchent kôvetô hetekben meglehetôs érdektelenséggel szemlélte a kôzép-eurôpai fejleményeket s
amint majd lâtjuk, nemzetkôzi jogi szempontbôl nem emeltek kifogâst az ellen, hogy a dôntés csak a két tengelyhatalom kôzremûkôdésével jôtt létre.
A német-olasz dôntôbirôsdg és a bScsi dôntés
A komâromi târgyalâsok megszakadâsa utân a magyar
kormâny elszigetelt helyzetbe keriilt. A Szlovâk Néppârt ok
tôber 5-i zsolnai hatârozata, valamint a magyarbarât ruszin
miniszterelnôknek, Brody Andrejne\i a csehszlovâk hatô-

sâgok âltal foganatosîtott letartôztatâsa(20) ôta nyilvânvalôvâ vâlt, hogy a magyar kormâny maximâlis programja,
az integrâlis terûleti revîziô, megvalôsîthatatlan. Az olaszok
tâmogattâk ugyan az etnikai revîziô gondolatât, vagyis a
Felvidék magyarlakta déli részének a visszacsatolâsât. Ezt
még Jugoszlâvia is hajlandô volt elfogadni. Lengyelorszâg
kivételével azonban valamennyi hatalom — mindenekelôtt
România és Németorszâg — ellenezte Kârpâtalja visszatérését a magyar âllam kebelébe.(21)

A terûleti revîziô legveszélyesebb ellenfele ebben az idôben a Német Birodalom volt. Az OKW (Oberkommando
der Wehrmacht) 1938. oktôber 6-i feljegyzésében a Mûnchen
ôta német csatlôssâ vâlt csehszlovâk âllam tovâbbi gyengl-

tése ellen foglalt âllâst s leszôgezte: a Német Birodalom szempontjâbôl nem klvânatos a lengyel-magyar hatâr helyreâllîtâsa.(22) De — bâr végsô sorban a csehszlovâk âllam
likvidâlâsâra tôrekedett — maga Hitler is ellenezte a magyar
igények messzemenô kielégîtését. Dardnyi Kdlmdn oktôber
14-i berchtesgadeni lâtogatâsa alkalmâbôl éles szavakkal
îtélte el a kormânyzô vezette magyar kûldôttség passzivitâsât az augusztusi târgyalâsok idején. Mindamellett hajlandônak mutatkozott a magyar néprajzi kôvetelések bizonyos
mérvû tâmogatâsâra. Kôzvetîteni azonban nem akart. Mind
Hitler, mind Ribbentrop kôzvetlen magyar-csehszlovâk târgyalâsoktôl vârta a hatârvita rendezését.(23)
Mivel a magyar-csehszlovâk jegyzékvâltâsok nem vezettek eredményre, az olasz kormâny magâhoz ragadta a kezdeményezést és javaslatot tett a hatârkérdés német-olasz
dôntô bizottsâg ûtjân tôrténô rendezésére. Ribbentrop, aki
eleinte vonakodott a dôntôbîrâskodâsban valô részvételtôl,
1938. oktôber 25-én Ciano meghîvâsâra Rômâba utazott
s erôs olasz nyomâs hatâsâra beleegyezését adta a német-olasz

dôntôbîrôsâg ôsszehivâsâhoz.(24) Miutân mind a csehszlo
vâk, mind a magryar kormâny hivatalos jegyzékben kérte
fel a két tengelyhatalmat a dôntôhîrôi szerep elvâllalâsâra,
1938. november 2-ân, Bécsben, sor kerûlt a magyar és cseh
szlovâk kûldôttség jelenlétében az elsô bécsi dôntésre.
A bécsi Belvedere-kastélyban hozott német-olasz dôntôblrôsâgi hatârozat értelmében 12.103 négyzetkilométernyi
terûlet tért vissza Magyarorszâghoz 1,030,000, tûlnyomô
tôbbségben magyar lakossal. A târgyalâsok sorân Ribben-

trop német kûlûgyminiszter inkâbb a csehszlovâk âllâspontot tâmogatta. Kassa, Munkâcs és Ungvâr visszatérése az

olasz diplomâciânak és elsôsorban Ciano kûlûgyminiszter
erélyes fellépésének volt kôszônhetô.(25)
Ertékelés

A bécsi dôntés — annak ellenére, hogy az /mrédy-kormâny német nyomâsra lemondott az integrâlis revîziôrôl és
elfogadta az etnikai elvet — a magyar diplomâcia sikerét
jelentette. Erôszak alkalmazâsa nélkûl sikerûlt a komâromi
târgyalâsok sorân elôterjesztett magyar kôvetelések jelentôs
részét érvényesîteni. Amint mâr emlitettûk, a hâborû utâni

irodalom szemére veti az akkori magyar âllamférfiaknak,
hogy nem a mûncheni egyezményt alâîrô négy nagyhatalomhoz, csak a két tengelyhatalomhoz fordultak. Ez igaz,
de nem szabad fîgyelmen kîvûl hagyni: az angol és francia
kormâny megértéssel, sôt helyesléssel vette tudomâsul, hogy
a tengelyhatalmak magukra vâllaltâk a dôntés ôdiumât.
Barcza Gyôrgy londoni kôvet kérdésére vâlaszolva mind

Halifax kûlûg^yminiszter, mind Sir Cadogan Alexander kûlûgyi âllamtitkâr a dôntést a nemzetkôzi jog kôvetelményeinek megfelelô hatârozatként értékelte. Anglia és Franciaorszâg de facto elismerte az ûj hatârt s budapesti konzulâtusaik illetékességét kiterjesztették a Felvidék visszatért terûleteire.(26) Pozitiv angol âllâsfoglalâst tûkrôz Horthy kormânyzô és Chamberlain 1938 oktôberi levélvâltâsa, valamint Halifax 1938. oktôber 24-i nyilatkozata a lordok hâzâban.(27) Bethlen Istvânnak, akit 1938-tôl kezdve az

ellenzék vezérének tekintettek, s aki elgondolâsaival, tépelôdéseivel, a jôvôrôl vallott felfogâsâval a magyar "classe
politica" reprezentânsânak szâmitott, az volt a meggyôzôdése: mivel Magyarorszâg Trianonban elvesztett terûleteinek egy részét 1938 és 1941 kôzôtt a nemzetkôzi jog szabâlyai
szerint kifogâstalan môdon szerezte vissza, a gyôztes hatalmak e terûletnyereségeket tiszteletben tartottâk volna, ha
hazânk 1941-ben nem sodrôdik bele Németorszâg oldalân

a Szôvetséges Âllamok elleni hâborûba.(28) Bethlen érvelésének helyességét sem bizonyltani, sem câfolni nem âll
môdunkban. Mi csak az eredményeket, helyesebben a kôvetkezményeket lâtjuk.

Magyarorszâg a mâsodik vilâghâborû szâmunkra katasztrôfâlis befejezése kôvetkeztében Trianonnâl is sûlyosabb helyzetbe keriilt. Mîg a két vilâghâborû kôzôtt a Magyarorszâgot bekerîtô kisantant-szerzôdés a viszonylag gyenge Franciaorszâgra tâmaszkodott, a mâsodik Trianont egy hatalmas birodalom, a Szovjetuniô garantâlja, amelynek
leg-

fôbb kûlpolitikai axiômâja a mâsodik vilâghâborû utân
kialakult hatârok sérthetetlensége és megvâltoztathatatlansâga. A tôrténelem azonban nem ismer sem determinâlt
folyamatokat, sem végleges, ôrok idôkre szôlô konstellâciôkat. A

tôrténelem menetét halandô szemûnkkel

természe-

tesen nem lâthatjuk elôre, de elképzelhetô, hogy a Dunamedence népei adott tôrténelmi helyzetben ûjra megtalâljâk az egymâshoz vezetô utat. Az ûjjârendezés mikéntjét
nem lâtjuk elôre, de tartôs csak akkor lesz, ha az érintett
nemzetek megszivlelik a nagy szudétanémet emigrâns âllamférfi, Jaksch Wenzel szavait: A szilârd nemzetkôzi ûjjâren
dezés tartôs alapjâul "csak a gyengék természetes jogainak
tiszteletben tartdsa és az erôs nemzetek ônmérséklete tekinthetô".
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and Indictment. Kiadta az Ungarisches Institut "Studia Hungarica" sorozatâban
Bolza llona grôfnô, Miinchen, 1985, 14-15. old.

Magyar pedagogusok taniigyî mûhelye
Ankét

Dr. Ludânyi Andrdsné Nâdas Julianna (Ada, OH) elnôkletével november 27-én, pénteken délelôtt fél lO-kor a

magyar pedagogusok tanûgyi mûhelye kezdôdôtt. Elôszôr
a magyar nyelv oktatdsânak môdszereit, a tankônyvek hasznâlatânak,

tanmenet alkalmazâsânak és a

zôk igénybevételének aprôlékos,

tanîtâsi

eszkô-

szakszerû kérdései kerûl-

tek szôba. A bevezetôt — nagy felkészûltséggel és szakértelemmel — az ankét vezetôje, dr. Ludânyi Andrdsné Nâdas
Julianna mondta. A mâsodik târgykôr a magyar tôrténelem,
fôldrajz, néprajz oktatdsânak môdszereit foglalta magâban.
Ezt a részt Bogârdy Imre vezette be hosszû évek tapasztalatainak igen gondos figyelembevételével és nagy lelkesedéssel. A harmadik târgykôr az indianai Knightstown vârosâban tervezett Arany Jânos kollégium létesitésének és mûkô-
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A magyar pedagôgusok tanûgyi mûhelye. Kôzépen dr. Luddnyiné Nddas Panni

fôrendezô, tôle balra Pintémé dr. Pereszlényi Mdria és a tanûgyi mûhely
kôzremûkôdôinek egy része.

désének kérdése volt, amelyet Faiistné Agoston Ilona (Tallahassee, FL) magyar kôzépiskolai oklevéllel rendelkezô tanâr,
a magyar és angol nyelvû kôzépiskola létesîtésének kezdeményezôje ismertetett. Elôadta, hog^ az indianai Knightstownban eladâsra kerult egy tantermekkel, sportcsarnokkal, bentlakâsi lehetôséggel ellâtott, némi javîtâst igénylô
iskola, amelyet amerikai férje szîvesen megvenne magyar
kôzépiskola létesîtésének céljâra. Az iskola elindîtâsâhoz 50
nôvendék szûkséges. Az iskola voltaképpen angol nyelvû kô
zépiskola lenne, amelynek keretében a magyar jellegû târgyakat (a magyar nyelvet, irodalmat és tôrténelmet) magyar
nyelven tanitanâk. Szâmîtâsa szerint a tandîj és a bentlakâs
egyuttes kôltsége havi 400.00 $ kôrûl mozogna. Az iskola
az otthoni (magyarorszâgi) befolyâstôl fûggetlenûl a szabad-

fôldi magyarsâg intézménye lenne. Jôllehet a tervet az Egyesûlt Âllamok magyar lapjai tûzetesen ismertették, az iskola

megnyitâsâhoz szûkséges létszâm a Magyar Kongresszus
idôpontjâig nem jôtt ôssze. (A tovâbbiak folyamân a megfelelô érdeklôdés hiânya miatt Faustné Agoston Ilona a

magyar iskola létesîtésének tervérôl lemondott.)

Az egyes csoportok megbeszélései sok gyakorlati szempontot vilâgîtottak meg s az ebédszûnet utân is folytatôdtak.
Minden felszôlalô észrevételeit nem is tudjuk felsorolni, csak
azokat emlitjûk meg név szerint kûlôn is, akik elméleti vagy
gyakorlati môdszereik tûzetesebb ismertetésével a tanûgyi
mûhely céljât kûlônôsebben elômozdîtottâk. Ezek — a hârom bevezetô elôadôn kivûl — Dômôtôrffy Zsoltné, Madzsar
Gyôrgyné, dr. Mihâly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada),
Pap Gyula (New Brunswick, NJ), Peller Miklôsné Falk Ildikô
(Westlake, OH), Pintémé dr. Pereszlényi Mârta (Columbus,
OH), Thurner Kldra és mâsok voltak. A tanûgyi mûhely
eredményesnek és a magyar oktatâs szempontjâbôl igen
hasznosnak bizonyult.

A magyar ifjûsàg kulturàlîs nevelése
Ankét

November 27-én, pénteken délutân "a magyar ifjûsâg
kulturdlis nevelése" cimmel kezdôdôtt ankét, amelyen az
elôadôk és felszôlalôk hârom kérdésre kerestek vâlaszt: 1. Ki

felelôs a magyar ifjûsâg kulturâlis neveléséért? 2. Milyen
nyelven tanitsunk: magyarul vagy angolul? 3. Felvegyiik-e a
kapcsolatot az otthoni magyar ifjûsâggal?
Az ankétot Bôcsay Kldra rendezte és vezette be. Szeretettel kôszôntôtte a megjelenteket, kôztûk elsôsorban ft. dr.
Kada Lajos érseket, aki az ankétot kûlônôs érdeklôdésével
tûntette ki s ezzel annak jelentôségét is fokozta.
Bôcsay Kldra:

A cm KETTOSSÉGE
Megbeszélésûnk cime két kûlôn részre bonthatô. Elsô
része a magyar ifjûsdg, mâsodik része a kulturdlis nevelés.
Talân célszerû annak meghatârozâsa, mit jelent az egyik s
mit jelent a mâsik. A magyar ifjûsdg kôrébe tartozik minden
magyarul beszélô fiatal. A kulturdlis nevelés ezzel szemben
egy nemzet szellemi mûveltségének (nyelvének, irodalmânak, tudomânyânak és mûvészetének) ismertetése és meg-
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A magyar ifjûsàg kulturdlis nevelésével kapcsolatos ankéton balrôljobbra:
Jôkay Kàroly {Chicago, IL), Bôcsay Klâra ésJôkayJudit {Chicago, IL).

szerettetése. Nem szabad szem elôl tévesztenûnk, hogy a
magyar kultûra egyes elemeit — fôleg a tudomânyt és a mûvészetet — azokkal is lehet ismertetni, azoknak is lehet tanîtani, akik nem magyarok vagy akik mâr nem beszélnek

magyarul. Az utôbbi nem jelent magyar kulturâlis nevelést,
csupân a (magyar) nemzeti szellem kincseinek mâs nyelven
tôrténô ismertetését vagy tanîtâsât. Nem vitâs, hogy a jelenlegi helyzetben és a jovô vârhatô kôrûlményei kôzôtt ez egyre
fontosabb szerepet jâtszik.
Miért fontes, hogy errôl a târgykôrrôl egyâltalân beszél-

jûnk? A feltett kérdésre vâlaszt abban talâlunk, hogy egyre
kevesebben lesznek olyanok, akik a magyar kulturâlis értékeket ât tudjâk adni. Ez az elôregedés természetes kôvetkez-

ménye. És egyre kevesebben vagyunk, leszûnk olyanok is,
akik az emhtett szellemi értékeket ât tudjuk venni. A beolvadâs tehât mind gyorsabban és gyorsabban szâmolja fel

ifjûsâgunkat. Lassan kifutunk az idôbôl. Az elôregedés és a
beolvadâs veszélye egyformân fenyeget bennûnket. Tiz-hûsz
év mûlva mind az elôregedô, mind a beolvadô csoportbôl egyre
kevesebb marad. A kulturâlis nevelést tehât most kell szor-

galmazni, amîg van elég, aki a magyarsâg szellemi kincseit
âtadja, és van elég olyan is, aki azokat âtvegye.
A felkért elôadôk a kulturâlis nevelés szûkségességét és
az ezzel egyûttjârô problémâkat ismertetik, fôként azonban
azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy kiknek a feladata a ma
gyar nyelv, irodalom, tudomâny és mûvészet ismertetésének

tanîtâsa, âtadâsa az itt felnôvô magyar ifjûsâg szâmâra.
Gulden Jûlia jelenleg a Republican National Committe
Liaison (ôsszekôtô) osztâlyân mûkôdik, cserkésztiszt, s mint
ilyen, azok kôzé tartozik, akik a magyar kulturâlis nevelés
fontossâgât szivûgyuknek tekintik. Jôkay Kdroly a University

of Illinois-on elôadô, a politikai tudomânyok doktori fokozatânak megszerzésére készûl. Jôkay Jutka az Indiana University
hallgatôja, âllamtudomânyi tanulmânyokat végez és francia nyelvet tanul, a jôvô év szeptemberében megy Franciaorszâgba. Dr. Némethy Gyôrgyné Kesserû Judit a Magyar

Cserkészszôvetség vezetôképzésének irânyîtôja, a Cornell egyetemen ad elô s mint ilyen, abban az elônyôs helyzetben van,
hogy mind a magyar, mind az angol nyelvû ifjûsâggal behatôan foglalkozik.

GuldenJûlia (Washington, DC):

A SZÛLÔK ÉS A CSERKÈSZET SZEREPE

Azt a gondolatot, amelyet ki szeretnék fejezni, talân grôf
Széchenyi Istvdn fogalmazta meg legtôkéletesebben, amikor
azt mondta: "nyelvében él a nemzet". Szavai tôbb mint szâz
éwel késôbb is dôntô jelentôségûek. Meggyôzôdésem, hogy
a magyar cserkészet azért olyan erôs még ma, negyven éwel
a tômeges menekûlés utân, idegenben is, mert cserkészmun-

kânk keretében a magyar beszéd, iras, olvasâs még mindig
elengedhetetlen kôvetelmény. Azok, akik valamennyi idôt,
ha csak keveset is, a cserkészetben tôlthettek, tényleg hâlâsak lehetnek.

Félreértések elkerûlése céljâbôl azonban szeretném hangsûlyozni, hogy bârmilyen értékes nevelô intézmény is a cser
készet, magyar érzéseink elsôsorban gyermekkorunban, az
otthonban fejlôdnek ki. Szûleinknek kôszônhetjûk, hogy
elvittek bennûnket a cserkész gyûlésekre, tâborozâsokra, kirândulâsokra és a hétvégi magyar iskolâba. A cserkészmunka csak akkor sikeres, ba a gyermekek az otthon szerzett alapok birtokâban jârnak a gyûlésekre.
Sok szûlô nem érti meg, hogy a cserkészet a heti egy gyûlésen nem pôtolhatja azt, amire a szûlôk egész héten ât nem
tôrekszenek. Senki se vârja el cserkészvezetôinktôl, hogy a
gyermekeket megtanîtsâk magyarul. Ha mâr megvan a ma
gyar tudâs, a cserkészet a kulcs, amellyel megnyîlik elôttûnk

a magyar kulturâlis vilâg. Mint kiscserkészek, megtanuljuk
az elsô, egyszerû népdalokat. Részt veszûnk a betlehemezésen, a locsolâson. Anyâk napjâra betanuljuk 'és elszavaljuk
Petôfi Sândor "Anyâm tyûkja" cimû versét. Nemsokâra
Tompa Mihâly "A gôlyâhoz" vagy Arany Jânos "Vôrôs Rébék"
cîmû kôlteményeivel lépûnk fel. Aztân eljutunk abba a korba, amikor mâr vezetôképzô tâborba kerûlûnk. Készûlùnk
a felvételi vizsgâra. Magyar folyôk, hegyek, vârosok és kirâlyok nevét, versek cîmeit, harcok szînhelyét és évszâmait tanuljuk. Néhâny évi ôrsvezetés utân eljôn az az idô is, hogy
a Sik Sândor cserkészpark fenyveseiben levô tantermekben
intenzîv magyarsâgismereti elôadâsokon vegyunk részt. A
magyarsâgismereti tâborban a 16-18 éves vezetôket magyar
tôrténelembôl vagy fôld- és néprajzbôl magyar érettségire
készîtik elô s a tâborozâs végére legalâbb 26 tételbôl vizsgâznak.

Ezutân kôvetkezik még a Corvina-tâbor, amely a magyar

kultûra értékelését nyûjtja. Utoljâra hagytam a regôs-csoportot, amelynek ôsszejôvetelein nemcsak tâncolni tanulnak a cserkészek, hanem rengeteg magyar hagyomânyt is
âpolnak: himes tojâs festését, hîmzést, faragâst, égetést,
népviselet varrâsât gyakoroljâk. A regôsôk a magyar népi
kultûra hivatâsos ôreivé vâlnak.

Amikor elôadâsomra készûltem, Cser Ldszlô jezsuita
kôlteménye jutott eszembe, amelynek cime: "Zsoltdr a ma

gyar nyelvrôl". Befejezésûl ennek szôvegét szeretném idézni:
Hâlât mondok Neked szûlônyelvemért;
szûlônyelvem is szûlt, mint szûleim.
Dadogtam rajta: apa, anya, testvér,
szô, név, ige, ôrôm, bânat, vér.
Vérpiros, lila, mosoly, csipkerôzsa,
réti pipitér, fény, ârny, faliôra.
Mindenszô, szm, ige, amit ajkamra adtâl,
él magâban is, de hozzâm beszél.
Szél sûvit, esô csepeg, rôpûl a madâr,
a neved is, Isten, szîven talâl.

Jobb îzû a falat, ha magyarul âldjuk,
Isten, ha Fenséged magyarul imâdjuk.

Hâlât mondok szûlônyelvemért Neked.
Sîrom nem lesz magyar fôldôn,
de a magyar Szô majd eltemet.

Jôkay Kdroly (Chicago, IL):

A MAGYAR MÛVELTSÉGRE VALÔ NEVELÉS
Az

ankét mindhârom kérdésére kûlôn szeretnék vâla-

szolni.

Az elsô kérdés: ki felelôs a magyar mûveltségre valô nevelésért? A vâlasz egyszerû. Ha a nevelés elsôsorban a szûlô
feladata, akkor a magyar mûveltségre valô nevelés is elsô
sorban a szûlô kôtelessége. Nem vitâs, bogy a gyermek a
szûleitôl kapja meg mûveltségének alapjât, a nyelvet s azzal
egyûtt a magyar mûveltséggel kapcsolatos alapvetô tudnivalôkat. Késôbb is a szûlô mutât példât neki, ébreszti fel ben
ne a magyar kultûra termékei irânt valô érdeklôdést. O kedvelteti meg vele a magyar zenét, mûvészetet. Amikor bemutatja magyarsâgunk tôrténetét, mâr arra is megtanitja, bogy
az âltalânos nyugati mûveltségen belûl bogyan érdeklôdjék
a gyermek a sajâtos magyar kultûra irânt. Ezzel egy idôben
arra is felbivja figyelmét, bogy a magyar zeneszerzôk, zenészek, mûvészek, îrôk stb. milyen ôriâsi szerepet jâtszanak az
eurôpai kultûra kialakîtâsâban. Amikor azonban a gyermek
kikerûl a vilâgba, egyetemi polgâr lesz, egyszerre magâra
marad. Teljesen tôle fûgg, bogy tovâbbra is mûveli-e ma
gyar tudâsât. Az egyetemen, sajnos, legtôbbszôr nincs olyan
szinvonalas program, amelyiken tanulmânyait folytatbatnâ. A
bâzassâgkôtés kûlôn veszéllyel jâr. Aki szôrvânyban él vagy
szôrvânyba kerûl, csakis olvasâssal, ritkâbb esetekben tâborokon, talâlkozôkon tudja magyar tudâsât fejleszteni. A legfôbb nebézség persze abban mutatkozik, bogy az angol tudâs messze tûlbaladta a magyar tudâst. Ha azt akarom, bogy
a bétkôznapok folyamân magyarul is megmaradjak angol
tudâsom szinvonalân, akkor ezért kinlôdnom kell.

A mdsodik kérdés: milyen nyelven tanîtsunk? Feleletûnk
erre is csak az lebet, bogy a megoldâs kizârôlag a szûlôktôl
fûgg. A magyar nyelv basznâlata természetes, de az angol
nyelvé sem lebet kizârt. Fôleg Furôpâban két-bârom nyelvû
csalâd is akad. Az ilyen itt is elôfordulbat. A gyermeknek

azonban elôbb-utôbb ebbôl a szempontbôl is dôntenie kell.
Mâs szabâlyt nem lehet szâmâra felâllîtani, csak azt, hogy
ahogy tud és ahol tud, ûgy és ott tegyen szert magyar mûveltségre.
A harmadik kérdés: létesîtsûnk-e kapcsolatot otthoni

fîatalokkal? Talân erre a kérdésre adhatô legnehezebben
kielégîtô vâlasz. Mert nagyon meg kell vâlogatnunk, hogy kivel
és milyen kôriilmények kôzt épitjûk a hidat, amely az otthoni
fiatalsâggal ôsszekôt bennûnket. Mindenesetre az ilyen kapcsolat révén mindkét fél sokat tanulhat. Az otthoniak példâul megtudhatjâk, hogy kik a székelyek és hogy milyen a
nyugati gondolkozâs, a nyugatiak viszont megismerik a jelenlegi magyar valôsâgot, amelyre magyar jôvôt épithetnek.
JôkayJudit (Chicago, IL):
MAJDNEM UGYANAZ

Az ankéton felvetett hârom kérdésre majdnem ugyanaz
a vâlaszom, mint az elôttem szôlôé. Az alapot szerintem a sziilôk adjâk s erre épîtenek a gyermekek.
A szûlô kôtelessége, hogy gyermekét cserkészetbe, templomba, magyar ûnnepélyekre vigye, magyar népi tâncra tamtsa és magyar iskolâba jârassa. Ezen kiviil minden lehetôséget meg kell ragadnia, hogy gyermeke âltalânos mûveltségét fokozza, mert ha mûvelt ember lesz belôle, akkor a
kultûra mindig érdekli. Nemcsak a magyar kultûra, de mâs

kultûra is. .Érdeklôdése azonban a magyar kultûra irânt min
dig fokozottabb lesz. Ez az érdeklôdése az egyetemen is megmarad. Az elôadâsok hallgatâsa kôzben âllandôan ôsszeha-

sonlîtâst tesz az alap kultûra és a magyar mûveltség adott-

sâgai kôzt. Ôsszehasonlîtâsânak eredményérôl angol nyelven irhat is és îrâsâban kidomborîthatja magyar mûveltségének elônyeit. Beiratkozhatik az egyetem magyar nyelwel
és kultûrâval foglalkozô tanfolyamaira. Mûzeumi kiâllîtâsokon bôvîtheti magyar ismereteit.
A nyelvhasznâlatra vonatkozôan azt kell mondanunk,
ha a gyermek jôl tud magyarul, akkor kônyvekbôl tôbbet
és kônnyebben tanulhat a magyarokrôl; ha viszont az angolban erôsebb, de megvan magyar kulturâlis hâttere, akkor
a vilâgnyelv elônyeit kihasznâlhatja amerikai életében a ma-

gyar érdekek szolgâlatâban. A szûlô azonban gyermekével
dllandôan csak magyarul beszéljen.
A hazai kapcsolatok létesîtésének fôleg azok lâtjâk elônyét, akik otthon akarnak példâul orvosi képesîtést szerezni,
lâtogatâsokat tenni vagy bizonyos néprajzi gyûjtéseket vagy
tanulmânyokat folytatni. Ilyenkor ûgyelniink kell arra, hogy
érdeklôdésûnk a szaktudâs megszerzésén tûl ne terjedjen.
A mâr meglevô csalâdi és barâti kapcsolatokat persze tovâbbra
is tartanunk kell, mert azoknak felbecsûlhetetlenûl sok hasznât vehetjûk, fôként ha magyar kulturâlis téren haladni akarunk.

Dr. Némethyné KesserûJudit (Ithaca, NY)

MIT NYÛJT A CSERKÉSZET?
Idegen nyelv tamtâsa esetén az itteni egyetemeken azt

mondjuk hallgatôinknak, hogy a nyelv elsajâtîtâsa mellett
az azt beszélô népnek (vagy népeknek) kultûrâjâval is kapcsolatba hozzuk ôket. Vagyis azâltal, hogy bevezetjûk ôket
egy idegen nyelvbe, kulturâlis szemszôgbôl is bemutatjuk

nekik azt a népet (illetôleg azokat a népeket), amelynek
(illetôleg amelyeknek) nyelvével megismertetjûk ôket. Rôgtôn hozzâtesszûk azonban, hogy kétféle kultûra van. A kisbetûvel irt kultûra a nép mindennapi szokâsait, ételeit, életmôdjât, lakâsviszonyait, iskolai rendszerét foglalja magâban.
A nagybetûvel irt Kultûra ezzel szemben a nép kimagaslô
irodalmi, zenei, képzômûvészeti alkotâsait jelenti tekintet
nélkûl arra, hogy ezek az alkotâsok névtelen szerzôktôl szârmaznak-e (a népi kultûra esetén) vagy ismert szerzôktôl,
mûvészektôl.

Ha azt kérdezzûk, ki felelôs a magyar ifjûsâg kulturâlis
neveléséért, természetesen a cserkészetet is fel kell sorolnunk,

mert a cserkészet magyar ifjûsâgi nevelô intézmény. A tulajdonképpeni kérdés tehât, hogyan végzi el a cserkészet
feladatât?

A kultûrâval kapcsolatban a cserkészet mindkét kultûra
szintjén âllit fel kôvetelményeket. A cserkészet szempontjâbôl a kultûrânak mindkét fajtâja fontos. A magyar kultûrâra valô rânevelés azonban fokozatos. Ez benne van a neve-

lési rendszerben. A kicsi korban fôleg a kisbetûs kultûra ele-

meivel foglalkozunk s ezek lassan vegyûlnek a nagybetûs
Kultûra kincseinek megismertetésével.
A cserkész prôbarendszeren keresztûl a magyar kulturâlis nevelés a

kôvetkezô fokozatokat alkalmazza:

5-6 éves

korâtôl kezdôdôen a gyermeket megismerteti a mese, ének,
néprajz és a magyar fôldrajzi mondâk vilâgâval, a karâcsonyi és hûsvéti népszokâsokkal, Magyarorszâg térképével. A
10. évtôl kezdôdôen a cserkész bevezetést kap a hun-magyar
mondakôrbe, megtanulja nemzeti imâdsâgainkat s Magyar
orszâg tâjegységeit. Megismeri csalâdja eredetét, szûlei és
nagyszûlei szûlôhelyét, a nemzeti ûnnepeket s a magyar tôrténelem kimagaslô egyéniségeit. Ezzel egyidejûleg a nagybetûve îrt Kultûra teriiletén is jârtassâgra tesz szert: magyar
novellâkat, elbeszéléseket olvas, balladâkat és népi tâncokat
tanul, megismeri a népviseleteket. 14 éves kora utân a cser
kész ôrsvezetôi tanfolyamot végez, amlyen mâr az iras és olvasâs is kôtelezô. 16 éves kora utân magyarsdgismereti tâboTok fejlesztik a cserkészek magyar kultûrâjât. Ezek mâr
magyar élményt és komoly târgyi tudâst kôlcsônôznek. Kûlôn ki kell emelnûnk a regôs tâborokat, amelyek egy-egy
magyar vidék târgyi alkotâsaival, hiedelemvilâgâval, szokâ-

saival, tâncaival, dalaival, épitkezésével, viseletével foglalkoznak.

A magyarsâgismereti tâborokkal kapcsolatban kell megemlîteni az ûn. magyar vagy cserkész érettségit, amelyet gondos elôkészîtés utân hârom tantârgybôl, nevezetesen a ma
gyar irodalomtôrténetbôl, a magyar tôrténelembôl és a ma
gyar nép- és fôldrajzbôl kell minden cserkésznek letennie,
aki cserkésztiszt akar lenni. Cserkész segédtiszt sem lehet mâs,
csak aki legalâbb egy érettségi tantârgybôl sikeres vizsgât tesz.
18. életévének betôltése utân a cserkész a

Corxnna-t.khor

lakôja lesz, aboi a magyar mûveltség nagy értékeivel, az irodalom, zene és képzômûvészet kimagaslô alkotâsaival foglalkozik. Ezen a tâboron részletes megbeszélés, szellemi eszmecsere folyik. " Kedvcsindlô, ablaknyitogatô" tâbor ez,
amelynek célja szellemi élményadds és ezzel az érdeklôdés
felcsigâzâsa. Mivel a magyar mûveltség anyaga hatalmas,
nem âtfogô tudâsra tôreksziink, inkâbb szemelvényességre.
Kiragadunk egy-egy mûvet, amelyet alaposan elemzûnk.
Rajta keresztûl azt szeretnénk elérni, hogy példâul a "Hunyadi
Ldszlô" meghallgatâsa utân a cserkész akarjon operâba jâr-

ni. Élénkebbé vâlik a tôrténelem is. Erkel Ferenc nevét most
mâr nemcsak azért kell megtanulni, mert ô szerezte a ma
gyar himnusz zenéjét. A "Templom utca 10" elemzése kôzben annak mondanivalôjât a cserkész ôsszeveti sajât gyermekkora emlékeivel. Szabô Lôrincre, mint ismerôsre gondol
s a Tûcsôkzene-sovozdLt személyesen hozzâ szôl.
Mi a

tâbor munkaterve? Talân elsôsorban az elemzés.

A tâbor minden tagja kap legfeljebb 30 vers-szôveget: Ady-

tôl, Kosztolânyitôl, Babitstôl, Tôth Ârpâdtôl, Kânyâditôl,
Illyéstôl. Az elemzés célja pedig semmi mas, mint annak elérése, hogy a versek szôvegét az elemzô ne azért szeresse meg,
mert magyar irta, hanem azért, mert a vers szép. Igy lesz az

elemzô bûszke magyarsâgâra. Râjôn, hogy a vers szerzôje
esztétikai szépséget fejez ki. Természetesen ugyanez a célja
a novella-elemzésnek is. Madâch Imrének Az ember tragé-

diâja nemcsak olvasâs és elemzés târgya, hanem tôrténelmi
és bôlcseleti vonatkozâsok magyarâzata is, értelmezése szempontjâbôl is kûlônleges feladat. (Elemzése ma mâr ûn. videoszalag vetitése ûtjân tôrténik.)
Hasonlô eljârâssal boncoljuk a festômûvészet (Munkâcsy,
Szinyei Merse, Mednyânszky, Domjân) s a képzômûvészet
mâs âgainak (a szobrâszatnak és az épîtészetnek) alkotâsait,
példâul a budai vâr szobrait stb. is. A Corvina-tâbor kûlôn
foglalkozik Mâtyâs kirâly korâval, a corvinâkkal s âltalâban
a kôdex-irodalommal. Néha Irôi mûhely alakul, ahol rôvid

fogalmazâsi fajtâkon kivûl az érzelem vagy a hely leirâsâra
is sor kerûl. Ez gyakran egybekapcsolôdik nyelvtani vagy
helyesirâsi szabâlyok magyarâzatâval.
Zenei téren Liszt, Bartôk, Kodâly, a modernek mûvei
szerepelnek; kôrus és szindarab, szavalôkôrus keriil sorra.

Esténként zenemûvek hallgatâsa, hangversenyek, operâk,
videôk, tâbortûzek zârjâk a napirendet. Néha egy-egy sajâtos târgykôr (Németh Lâszlô valamelyik drâmâja vagy
példâul a vallâsos kôltészet) szakîtja meg a sorrendet.
Âltalâban csak a XI-XX. szâzad alkotâsairôl esik szô,
de sohasem az idôbeliségen, hanem egy-egy mû szépségén
van a hangsûly. Kiilôn kellene beszélnûnk a môdszerrôl is,

amely a Corvina-tâborokban alkalmazâst nyer. A részletek
mellôzésével csupân arra szeretnénk hivatkozni, hogy ma
mâr a legtôbb csapatban a Corvina-tâborok môdszerét hasz-

nosîtjâk és mindig gyakorlatias elhatârozâs kivâltâsâra irânyulnak. Olyanra, mint amilyen az egyik képzômûvészeti
elôadâs utân hangzott el az egyik jelenlevô részérôl: "Megmondom a mamâmnak, hogy most mâr vigyen el a mûzeumba".

Az ifjûsâgi ankét ûlésén egy ideig részt vett ft. dr. Kada

Lajos érsek is {t. Baldssy Géza szerpap kîséretével), aki a
hallottak felett — rôvid feiszôlalâsâban — legteljesebb elismerését nyilvânîtotta, majd arra buzdîtotta a jelenlevô if-

jakat, hogy magyarsâgukat, nyelvûket, mûveltségiiket akkor
is ôrizzék meg a szûleiket befogadô orszâgokban, ha azokat
mâr teljes joggal szûlôhazâjuknak tekinthetik is.
Az elôadâsokat egyébként szâmos felszôlalâs kôvette. A

felszôlalôk kôzûl kûlôn emlitést érdemel Jôkay Lajos (Chicago,
IL) dr. Somogyi Ferenc és Somogyi F. Lél (Chardon, OH).
Az utôbbi, mint a Hungarian Insights szerkesztôje, a magyar
nyelvtudâs jelentôségét és elengedhetetlen fontossâgât az
angol nyelven tôrténô, magyar szellemû megnyilatkozâs, iras
fontossâgâval egyenlô értékûnek minôsitette. Felszôlalt még
Csiszdr Csilla, Ldzâr Andrdsnê, dr. Mihdly Ferenc (Toronto,
Ont., Kanada) hosszabb elôadâs keretében, tovâbbâ nt.
Bertalan Imre (Washington, DC), az Amerikai Magyar Reformâtusok Egyesûletének elnôke és Sdndor Andrds (Somerset,
NJ), a Magyar Iskola Bizottsâg elnôke is.

Bôcsay Kldra tanâcskozâsi elnôk befejezô szavaival arra
mutatott râ, hogy az elôadâsok és felszôlalâsok szerint van-

nak ugyan bizonyos problémâk, ezeket azonban meg lehet
oldani. Csupân a kivitelezésen mûlik a gyakorlati siker mértéke és minôsége. Hâlâs kôszônetének kifejezésével egyidejûleg mindazoknak, akik a magyar ifjûsâg magyar kulturâlis
nevelését szivukôn viselik, tovâbbi jô munkât kîvânt.

ni.

BESZÂMOLÔ ÉS ZÂRÔNYILATKOZAT
Dr. Nddas Jdnos:

Beszàmolô
A XXVII. Magyar Kongresszus alkalmâbôl — ezûttal is —
sok ûdvôzlô levelet és szâmos tâviratot kaptunk. Ezek kôzûl
elsô helyen kûlôn kell megemlîtenûnk Reagan Ronald einôk
sorait, amelyeket 1987. november 24-én az Amerikai Magya-

rok Orszdgos Szôvetségénék Intézô Bizottsâgâhoz, Igazgatôsâgâhoz intézett.
THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

November 24, 1987
Warmest greetings to the Executive Board and the Board
of Directors of the National Fédération of American Hun-

garians as you assemble for your joint meeting. It is aiways a
pleasure to greet a group of such staunch patriots.
We Americans are confident that freedom is on the march,

and no one has been more supportive of my Administration's
efforts in advancing the cause of freedom than your Fédé
ration. You not only share with ail Americans a commun

love of liberty, but as Hungarian Americans you bave an
especially acute sense of how precious freedom is and of the
sacrifices required to preserve it. Many of you know from

firsthand experience the oppressive nature of Soviet tyranny.

Many of you have relatives still living under communist rule.
It is no surprise then that Hungarian Americans have long
been so éloquent in giving voice to the cause of liberty.
You have my deep gratitude for your continued support.
The world will never forget 1956 and the incredible courage

displayed by Hungarians in fîghting Soviet tyranny. And
the world will never truly be at peace until ail who suffer
under totalitarianism are free. I join you in prayer that that
God bless you.

day may corne soon.

R
A Magyar Kongresszus részérôl az Egyesûlt Âllamok elnôkét kiilôn tâviratban ûdvôzôltiik.

Ez

a

tâvirat magyar

eredetiben igy szôlt:
Az ohiôi Clevelandben 1987.

november 27

és 28 kôzt

megtartott XXVII. Magyar Kongresszus nevében és meg-

bîzâsâbôl

tisztelettel kôszôntjûk.

Gorbacsewel

tôrténô

decemberi

Egyben

kérjûk,

csûcstalâlkozô

hogy a
folyamân

ne feledkezzék el a vasfûggôny môgôtt szenvedô milliôkrôl
sem. Szorgalmazza a jaltai egyezmény helyesen értelmezett
végrehajtâsât, amelyre — mint az egyezmény egyik alâirôja —

az Amerikai Egyesûlt Âllamok is elkôtelezte magât.
Az egyezmény alâîrâsânak 40. évfordulôjân, 1945. februâr
5-én kelt nyilatkozatâban ezt Elnôk Ûr is volt szîves hangsûlyozni. Erre vonatkozôan a clevelandi nemzetiségi mozgalom 23 nemzetiségi tagja mâr két éwel ezelôtt, a genfi
csûcstalâlkozô elôtt, emlékiratban fordult Elnôk Ûrhoz.

Fogadja, Elnôk Ûr, kérésûnk megismétlésével legôszintébb nagyrabecsûlésûnk ôszinte kifejezését.
Dr. Nddas Jdnos

a XX VIL Magyar Kongresszus elnôke
Tâviratunkra a Fehér Hâztôl a kôvetkezô vâlasz érkezett;

"This is in response ta your recent telegram ta Président

Reagan on behalf of the 27th Hungarian Congress of Hun
garians living outside of Hungary. Your zvords of support and
expression of concern about the proper exécution of the Yalta
Agreement were certainly appreciated.
Although the spécifia content of Président Reagan's
discussions with Général Secretary Gorbachev remain confidential, we can assure you that the Soviet leadership is aware

of U. S. GovernmenVs concem over the plight of captive
nations.

Sincerely,
Martin A. Wenick, Director,
Office ofEastem European

and Yugoslav Affairs

A Magyar Kongresszuson elhangzott elôadâsok figyelembevételével az elnôkhôz a kôvetkezô felirat elkiildését hatâroztuk el:

This past November, the 1987 Annual Hungarian
Congress, the 27th such annuel congress held in the United
States by Hungarians from around the free world, again has
identified the need to rectify the injustices of Yalta as its
greatest priority. We again turn to you, Mr. Président, and
ask that in this year of 1988, you not ignore the fate of mil
lions of people in Europe, but forcefully address the issues
of the Yalta Agreement in your future dealings with Mr.
Gorbachev. We ask that you make this a priority on your
agenda so that the legacy of your presidency includes reestablishing the right to self-determination and freedom

for the peoples of Central and Eastern Europe.
As you are well aware. Vice Président Bush concluded,

back in 1984 in bis speech in Vienna, that the problems of
the West are due to the fact that the three world powers
who were signatories on the Yalta Agreement 40 years ago
did not follow through on the provisions of that agreement
and make sure that its provisions were enforced.
According to the Yalta Agreement, those countries that
had lost the war were to have free élections held, and the

parties winning the élections with the majority of the votes
would take power within those countries. The Vice Président
also correctly stated, the Yalta Agreement had no secret
provisions to it. There was no spécial agreement that would
allow any of the signatory countries to continue to occupy a
country that had lost the war. This includes Hungary, which
however, is still under occupation by the Soviets.
Mr. Président, you also concluded later, on February 5,

1985 in a press release that the major cause of Europe's
problems is that the Yalta Agreement divided Europe into
two spheres of influence.

You yourself, Mr. Président, announced that the barriers
established by Yalta can never be allowed to remain the
barriers between tyranny and freedom. You categorically
stated that it is America's intention that these barriers be
dismantled.

Back in October, 1985, in conjunction with the resolu
tion of the IV. World Congress of Hungarians in the Free
World, the Hungarians, along with 23 other nationality
groups and their leaders with the coopération and encourage
ment of Cleveland mayor and currently senate candidate
George V. Vonovich, issued a joint mémorandum to you
asking you to discuss the Yalta question at the Summit Con
férence with Mr. Gorhachev that was scheduled for that time.

For this, unfortunately, there was no occasion, possibly because of Mr. Gorbachev's opposition to the idea.

We ask you now, Mr. Président, that in any upcoming
discussions with Mr. Gorhachev, you not forget your statements and promises in relation to Yalta, and that you take
the necessary actions in putting this on the agenda for discus-

We realize, as you stated, that while a majority of Europe's
people, including those of Hungary, are illegally under Soviet
occupation, there can he no talk of long-term peace in Europe.
The freedom of peoples locked behind an Iron Curtain drawn

across Europe cannot be a matter of compromise with the
Soviets. For the people forcibly held behind the Iron Curtain

and denied their freedom, your actions are their only recourse,

since America can speak from a position of power and in
fluence. Your administration has fought for self-détermina
tion in South America and in Africa, pressing to guarantee
the rights of the people to freedom. Can we deny the same
freedom of self-determination and democracy from the
European people who have thousands of years of culture
and contribution to Western Civilization?

May God be with you in your work. We hope your vision
of freedom does not end with your administration.
Sincerely yours,
Dr. JohnB. Nâdas,
Président of Hungarian Congress
(A felirat elkûldése 1988. februdr 12-én megtôrtént.)

Sugdr Dênes grôf (Vadûz, Liechtenstein) a Magyar Târsasâghoz intézett levelében ôszinte elismeréssel nyilatkozott
a Magyar Kongresszusok tevékenységérôl, kôzôlte, hogy befejezte egyiptomi-magyar és baszk-magyar ôsszebasonlitô
magyar nyelvtanât, jelenleg magyar-francia és francia-magyar nyelvtani szôtâron dolgozik, amely tôbb mint ezer
nyelvtani kifejezésre ad magyarâzatot, majd arra tett javaslatot, irjunk ki pâlyâzatot ûj magyar nyelvtan megîrâsâra.

Indokolâsként arra bivatkozott, bogy a legelsô magyar
nyelvtanok német vagy latin nyelvûek voltak s az ûj magyar
nyelvtanok azôta se mâsok, mint a magyar nyelvnek a német

vagy latin nyelv kereteibe gyômôszôlései. Ûgy teszûnk, mintba Michelangelo batalmas freskôit 40x60 centiméteres képkeretbe akarnânk beleszoritani. Elfeledkezûnk példâul arrôl, bogy a német négy môdot ismer, a latin ôtôt, a magyar
pedig bûsznâl tôbbet. Nyelvtankônyveink errôl ugyanûgy
megfeledkeznek, mint gazdag igeragozâsunkrôl, az ikerszavak képzésérôl vagy a kicsinyitôképzésrôl. Itt az ideje, bogy
a magyar nép szâmâra olyan magyar nyelvtant irjunk, amelynek alapja nem a német vagy a latin, banem a magyar és a
vele rokon tôbbi turâni nyelv.

A javaslat alapjân a Magyar Târsasâg ilyen ûj magyar
nyelvtan megîrâsâra pâlyâzatot birdet, amelynek batâridejét
1989. augusztus 20-ra tûzi ki, a pâlyamû elsô dljât 300 $ban, a mâsodik dljât 200 $-ban, barmadik dîjât pedig 100

$-ban âllapîtja meg. A pâlyamûveket az Ârpâd Akadémia
részérôl kikûldôtt szakbizottsâg vizsgâlja feliil. Az elsô dîjjal
jutalmazott pâlyamûvet — esetleges âtdolgozâs utân — a
Magyar Târsasâg ki is adja.

Érdekes, bosszû levelet kaptunk Csoknyai Péter Ausztriâban élô bonfitârsunktôl, aki részletesen ismertette velûnk

az Ausztriâboz csatolt nyugat-magyarorszâgi terûlet, az ûn.
Burgenland magyar ôslakossâgânak legkûlônbôzôbb adottsâgait, magatartâsât és tôrekvéseit. Végûl kôzôlte velûnk,
liogy ft. dr. Galambos Ireneus plébânos vezetésével Felsôôrôtt (Oberwart kôzségben) Magyar Intézet alakult, amely
nek az a célja, bogy elsôsorban a Nyugaton kûlônbôzô tu-

domânyos kutatâsokat végzô egyének figyelmét felkeltsék
a helyi magyar kérdések irânt. Az Intézet vezetôsége 28 tôrténelmi vonatkozâsû és kûlôn 22 magyar nyelvészeti vagy
néprajzi feladatot jelôlt ki feldolgozâsra. Ezekhez kiegészitésként olyan 9 feladat is jârult, amelynek megoldâsât az
ausztriai helyi hatôsâgok vârjâk a magyarsâgtôl. A szôban
forgô feladatokat csak a nyugati értelmiség, elsôsorban az
egyetemeken tanulô ifjûsâg oldbatnâ meg. A Magyar In
tézet semmi mâs ellenszolgâltatâst nem kîvân, mint a nyugat-magyarorszâgi vonatkozâsû târgykôr szakszerû feldolgozâsât jelentô tanulmâny egy-egy eredeti példânyânak,
esetieg magyar forditâsânak az alsôôri magyar nyelvû kônyvtâr részére tôrténô odaadjândékozâsât. A kônyvtâr a német
nyelvû anyagon kîvûl jelenleg mintegy 20,000 magyar nyelvû
mûvel rendelkezik. A Nyugaton megjelent magyar mûvek
szâmât 1945 elôtt megjelent mûvekkel egyûtt nôvelni szeretnék. Ezért a vezetôségnek az a kérése, bogy akinek ilyen
(akâr tudomânyos, akâr szépirodalmi) mû birtokâban van,
kûldje azt el adomânyként a kôvetkezô cimre: Ungariscbe
Bibliotbek, Rom. Katb. Pfarramt, A-7501 Unterwart,
Austria, Europa.

A Magyar Intézet munkâjât nagy mértékben tâmogatja

a mûlt év derekân létrejôtt Ôrségi Magyar Mûvésztelep,
amelynek elsô szeminâriumân az egész orszâg terûletérôl kb.
100 szakember jelent meg.

A kûlônbôzô tudomâny- és mûvészeti âgakban szâmos
olyan tôrténelmi, szociolôgiai, fôld- és néprajzi, gazdasâgi,
mûvészettôrténeti, badtôrténeti, képzômûvészeti, zenei, vallâsi
stb. kérdés merûl fel, amelynek megoldâsa nemcsak az egykori Nyugat-Magyarorszâg, a mai Burgenland jelentôségét
bangsûlyoznâ a magyar népsziget felé, banem az egyetemes
magyarsâg, sût az egész mûvelt vilâg felé is.
Az az érzésûnk, bogy szervezeteink a burgenlandi ma
gyarsâg vezetôinek kéréseit teljes egészûkben magukévâ teszik s azok teljesîtését mindenképpen szorgalmazzâk.

Nem bagybatjuk szô nélkûl Vajay Szabolcs 726 oldal
terjedelmû, batalmas és rendldvul értékes mûvét sem, amely
"A Jobannita Rend lovagjai 1854-1987" magyar és "Ordinis

Sancti Johannis in Hungaria Thésaurus ac corpus" latin
cîmmel, magyar nyelven 1987-ben jelent meg. Ez a mû
bennûnket azért érdekel, mert az Arpâd Akadémiânak 7
tagjât név szerint is megemliti. Szzlassy Sândor mint "az Ar
pâd Akadémia aranyérmes kitûntetettje, kônyv- és levéltârtudomânyi osztâlyânak elnôke", Tamâska Endre, Vdcz

Elemér, Vitéz Ferenc és Vladdr Pdl mint "az Ârpâd Akadémia
tagja", Wass Albert pedig mint "az Ârpâd Akadémia tagja
és irodalmi osztâlyânak elnôke" szerepel benne. A mû meg

emliti még Czanik Géza nevét is, akit az Arpâd Akadémia
XXII. évi rendes kôzgyûlése vett fel a rendes tagok sorâba.

Zâronyilatkozat
Az 1987. november 27-én, 28-ân és 29-én az obiôi Cleve-

land vârosâban megrendezett XXVII. Magyar Kongresszus
elsôsorban azzal a kérdéssel foglalkozott, bogy a magyar
nemzeti emigrâciô bogyan tudnâ elôkésziteni Kôzép-Eurôpa
ûjjârendezését. E tekintetben az a nézete alakult ki, bogy a
vasfûggôny môgôtt élô nemzetek semmiképpen sem lebetnek alku târgyai. A tôrténeti Magyarorszâg nevében s képviseletében teljes erôvel kéri, sot kôveteli minden vasfûg
gôny môgôtt élô nép teljes szabadsdgdt, fôként a jaltai egyez-

mény helyesen értelmezett mielôbbi végrehajtdsdt, kûlônôsen Magyarorszdgfûggetlenségének visszadllûdsdt.
A Magyar Kongresszus ismételten râmutatott arra, bogy
a nagybatalmak nemzetkôzi szerzôdések alâirâsâval vâllal-

tâk a jaltai batârozatok végrebajtâsât, amely nélkûl a szôban forgô terûleteken tartôs békérôl még tdrgyalni sem lehet. Éppen ezért a Magyar Kongresszus felkéri a szabad fôldôn élô magyar emigrâciôt, vezetôi ûtjân mielôbb forduljon befogadô bazâjânak kormânyâboz, bogy ebben a kérdésben intézzen megkeresést az Amerikai Egyesûlt Allamok és Nagy-Britannia kormânyâboz.
A Magyar Kongresszus tdviratban kérte az Amerikai
Egyesûlt Allamok elnôkét, hogy minden rendelkezésére dllô

eszkôzzel siettesse az orosz megszdllô erôknek Magyarorszdgrôl tôrténô visszavondsdt, a megszdllt terûletek ôsmagyar
lakossdga részére a legteljesebb ônkormdnyzati jog biztosi-

tdsdt és a jelenleg folyamatban levô népirtâs haladéktalan
megszûntetését.

A szabad vilâgon szétszôrt magyarsâg jôvôjének biztosîtâsa érdekében ûj magyar iskolâk

létesîtése,

tanfolyamok

inditâsa szûkséges. A tervezett magyar-angol nyelvû kôzépiskolâra (Knightstown, Indiana, USA) vonatkozô kezdeményezést a Magyar Kongresszus feltétlenûl tdmogatta, bâr
annak gyakorlati megvalôsitâsât elsôsorban az ifjûsâgi szervezetek feladatânak tekintette. A maga részérôl mindent elkôvetett, hogy 1989 ôszén az ûj magyar-angol nyelvû kôzépiskola
legalâbb 50 tanulôval megkezdhesse âldâsos mûkodését.
Az utdnpôtlds biztosîtdsdt a Magyar Kongresszus a sza
bad fôldôn élô magyarsâg egyik legfontosabb feladatânak
tekinti, ezért okvetlenûl szûkségesnek tartja ifjûsdgunk ôntudatos magyar nevelését, megfelelô tâjékoztatâsât és szerephez juttatâsât.
Az ifjûsâg magyar ôntudatânak megôrzésével és az utânpôtlâs feladatainak vâllalâsâval, végûl megfelelô tovâbbképsésének szùkségességével négy kûlônbôzô megbeszélés foglalkozott. Ezek nagy jelentôségét a Magyar Kongresszus
kûlônôsképpen hangsûlyozta, de az elôkészîtés feladatainak
megoldâsa tekintetében a magyar nyelv kizârôlagossâga helyett azzal pârhuzamosan a befogadô orszâg nyelvének hasznâlatât is elkerûlhetetlennek talâlta.

A Magyar Kongresszus ôrômmel âllapîtja meg, hogy
elôadâsain, vitâin a fiatalabb magyar nemzedék tagjai a
szokottnâl nagyobb érdeklôdésrôl tettek tanûsâgot. A târgyalâsok, valamint az akadémiai, orvosi, mérnôki, ôstôrténeti kûlôn szakelôadâsok folyamân ugyanûgy kizârôlag a
magyar nyelvet hasznâltâk, mint ahogy a Magyar Kongreszszus keretében megtartott pârhuzamos szervezeti, egyesûleti
megbeszélések.
A Magyar

Kongresszus rendezôsége hâlâs kôszônetet
mond minden kôzremûkôdôjének, megjelent tagjânak, tâmogatôjânak, fôként azoknak, akik mâs vilâgrészekrôl vagy
orszâgokbôl, âllamokbôl, vârosokbôl jôttek és igy jelenlétûkkel komoly anyagi âldozatot is vâllaltak.
A rendezôség kûlôn kôszônetet mond a hirkôzlô szervek
vezetôinek és munkatârsainak, akik ezûttal is messzemenô,
megértô môdon és teljes ônzetlenséggel szolgâltâk magyarsâgunk életbe vâgôan fontos érdekeit.

Kelt az ohiôi Cleveland vârosâban, az Ûr 1987. évének
december 21. napjân.
Dr. Nâdas Jânos
a Magyar Kongresszus

Rendezô Bizottsâgânak elnôke

Kôrlevél
A "Zârônyilatkozat" szôvegét az alâbbi kôrlevéllel a ma
gyar egyesûletek vezetôinek kûlôn is megkûldtûk:
Kedves Barâtaink!

Csatoltan megkûldôm ez év novemberében tartott XXVII.
Magyar Kongresszusunk "Zârônyilatkozat"-ât azzal a kérés-

sel, hogy mint a szabadfôldi magyarsâg vezetôi, lépjetek mielôbb akciôba hazânknak az orosz megszâllâs alôl valô felszabadîtâsa érdekében.

A kiadott nyilatkozatok szerint jôvô év (1988) tavaszân

Reagan, az USA elnôke és Gorbacsev szovjet vezetô ûjabb
talâlkozôra jôn ôssze, hogy az egész vilâgra kihatô megegyezést és "békét" kôssenek egymâssal.

Mint ismeretes, Bush USA alelnôkûnk még 1984-ben,
Bécsben tartott beszédében hangoztatta, hogy minden bajnak az az oka, hogy a hârom nagyhatalom vezetôje âltal
40 éwel ezelôtt alâîrt jaltai megdllapodâst kezdettôl fogva
nem hajtottdk végre. A jaltai megâllapodâs rendelkezése
szerint ui. a hâborût vesztett orszâgokban szabad vâlasztâst
kellett volna tartani és a tôbbséget nyert pârtnak kellett volna az orszâg irânyîtâsât âtvennie. Bush alelnôk arra is râmutatott, hogy a jaltai megâllapodâsnak nincs titkos zâradéka.

Sehol nincs és nem volt szô arrôl, hogy a részûnkre vesztett
hâborût kôvetô hékeszerzôdések szerint hârmely orszâg megszâllhatja Magyarorszâgot.
Ezt a megâllapitâst késôhh elnôkûnk, Reagan is megerôsîtette 1985. fehruâr 5-én kiadott sajtônyilatkozatâhan és
hangsûlyozta, hogy Eurôpa hajainak az a legfôhh oka, hogy
Eurôpât Jaltâhan két érdekkôrre osztottâk. Kijelentette,
hogy az a hatâr, amelyet Jalta jelképez, sohasem tehetô tôrvényessé, mert ez a szahadsâgot az elnyomâstôl elvâlasztô

vonal. "Nem habozok kimondani, hogy mi ezt a hatârt meg
akarjuk szûntetni ". ( 1 )
Magyar Târsasâgunk 1985 oktôberében a Clevelandben
élô 23 nemzetiségi vezetôvel kôzôs memorandumban kérte
elnôkûnktôl îgérete bevâltâsât(2) az akkori Reagan-Gorbacsev talâlkozô elôtt.

Sajnâlatosképpen az igéret csak îgéret maradt és a jaltai
szerzôdés végrehajtâsânak kérdése — minden bizonnyal
Gorbacsev ellenkezésére — nem kerûlt a két âllamfô megbeszéléseinek târgysorozatâra. A kiizdelmet azonban nem
adhatjuk fel.
Kedves Barâtaim, ezért arra kérlek Benneteket, hogy —
az idô rôvidségére valô tekintettel — kûldjetek haladéktalanul angol nyelvû beadvânyokat szervezeteitek nevében
Reagan elnôkûnkhôz kifejtve, hogy tôle vârjâtok, mint târgyalô féltôl, hogy érvényt szerezzen a jaltai hatârozatnak,
amely egyformân kôti az azt alâîrô mindhârom nagyhatalmat.
Kérlek Benneteket tovâbbâ, hogy ugyanezekre az indokokra valô hivatkozâssal Tatcher angol miniszterelnôkhôz is
intézzetek hasonlô értelmû beadvânyokat.
J6 lenne, ha kifejtenétek, hogy Eurôpa békéjérôl mindaddig szô sem lehet, amîg népeinek jô része, beleértve hazânkat, tôrvénytelen orosz megszâllâs alatt, gyarmati sorban él, valamint hogy a târgyalâsok sorân a vasfûggôny môgôtti népek szabadsdga nem lehet alku tdrgya akkor, amikor
még az afrikai népek ûjonnan keletkezett kis âllamainak is
megadtâk szabadsâgukat, fûggetlenségiiket és âllamisâgukat.
Ismétlem, a beadvânyok elkûldése a nagyhatalmi értekezlet kôzeli idôpontja miatt nagyon sûrgôs, tekintettel arra,
hogy Reagan és Gorbacsev helyszîni târgyalâsa és megegyezése a kormânyaik kôzôtt valô elôzetes megâllapodâs alapjân
tôrténik majd meg, mint ahogy ez a diplomâciai életben
szokâsos.

Hâlâs lennék, ha beadvânyaitok egy mâsolati példânyât
elkiildenétek részemre, hogy mi az itteni orszâgos szervezeteink nevéhen Reagan elnôkûnkhôz kûldendô ûjabb memorandumainkhan és sûrgetéseinkben a

Ti

beadvânyaitokra

is hivatkozhassunk. Beadvânyaitok lehetnek rôvidek is; ha
nem tudtok jôl angolul, befogadô hazâtok nyelvén is.
Biztos vagyok abban, hogy ebben a hazânk jôvô sorsât
és mindnyâjunkat egyformân érintô nagyon fontos kérdés-

ben egymâssal ôsszefogva, egységesen lépûnk fel. Tôrténelmi felelôsségûnk is erre kôtelez.
Szeretettel kôszôntelek Benneteket:

Dr. Nâdas Jânos,
a Magyar Târsasâg elnôke,
a Szabadvilâgi Magyar Vilâgkongresszus

Âllandô Titkârsâgânak
vezetôje, fôtitkâr

1.) Reagan elnôk nyilatkozatânak teljes szôvegét és annak
magyar fordîtâsât lâsd "A XXV. Magyar Talâlkozô krônikâja"
203-205. oldalân.

2.) Lâsd ugyanott a 200-203. oldalon.

"AMITAZ ERÔ ÉS HATALOM ELVESZ, AZT AZ IDÔ ÉS

KEDVEZÔ SZERENCSE ISMÉT VISSZAHOZHATJA, DE
AMIRÔLA NEMZET ÔNMAGA LEMONDOTT, ANNAK
VISSZASZERZÈSE MINDIG NEHÉZ ÉS KÉTSÉGES. "

{DEAK FERENC)

IV.

AZ ÀRPÀD AKADÉMIA
XXII. ÊVKÔNYVE
A kûlfôldi magyar tudôsok, îrôk és mûvészek Ârpâd
Akadémiâjânak (The Ârpâd Academy of Hungarian Scientists, Writers, and Artists Abroad) XXII. évi rendes kôzgyûlése, majd azt kôvetôen székfoglalô elôadâsainak sorozata
1987. november 29-én, vasârnap délelôtt 10 ôrakor kezdôdôtt. A jelentôs szâmban megjelent akadémiai tagokat és
vendégeket Nddas Jdnos elnôk ûdvôzôlte. Miutân megâllapîtotta a kôzgyûlés hatârozatképességét, az ûlést megnyitotta.
Bevezetôként az alâbbiakat mondta:

Nddas Jdnos-.

Megemlékezés
FT. IRANYI LASZLO PUSPÔK HALÀLÂROL

EIszorulô szîwel kôzlôm az Ârpâd Akadémia XXII. kôzgyûlésével, hogy ft. Irdnyi Ldszlô pûspôk, az Ârpâd Akadémia
ôrôkôs disztagja, 1987. mârcius 6-ân Eurôpâban, a németorszâgi Kôln vârosâban — egyetemes kûlfôldi magyarsâgunk
legnagyobb veszteségére — vâratlanul elhunyt. Halâlârôl
"A XXVI. Magyar Talâlkozô krônikâjâ"-ban és a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban gyâszjelentést adtunk ki. Az elnôkség és az Igazgatô Tanâcs azon a szentmisén is testûletileg részt vett, ' amelyet ft. Orley S. Richdrd plébânos kezdeményezésére ft. Pilla Anthony clevelandi megyés pûspôk
jelenlétével és a clevelandi egyhâzmegye magyar papjainak
kôzremûkôdésével ft. Mustos Istvdn piarista igazgatô a clelandi székesegyhâzban 1987. mârcius 22-én, vasârnap délutân 2 ôrakor mutatott be. A hlvôk sokasâga elôtt az elhunyt
fôpapi és magyar tevékenységét ft. Mustos Istvdn magyar
nyelvû szentbeszédben méltatta. Ft. Pilla Anthony megyés
pûspôk angol zârôszavai minden jelenlevô magyart, fôként

az Ârpâd Akadémia tagjait, méltân tôltôtték el jôlesô érzéssel.
Ft. Irdnyi Ldszlô pûspôk életrajzi adatait "Az Ârpâd

Akadémia tagjainak tevékenysége" dmû kiadvânyunk (Cleveland, 1982) 147. oldalân és gyâszjelentésûnkben megtalâlhatjuk. Talân csak azt emlîtem még meg, hogy II. Jânos
Pâl papa 1984 elején nevezte ki Castel Mediano cîmzetes
pûspôkévé és Washington, DC székhellyel ugyanakkor bîzta
meg a kûlfôldôn élô katolikus magyarok fôpâsztori tenni-

valôinak ellâtâsâval.

Az Arpâd Akadémia dîsztagsâgâra

1986. augusztus 17-én, a clevelandi Magyarorszâgi Szent
Margit rômai katolikus magyar egyhâzkôzségben tett lâtogatâsa idején kértûk fel. A felkérést azonnal elfogadta. Fôtitkârunk erre vonatkozô jelentését a XXI. évi rendes kôzgyûlés (1986. november 30) egyhangû lelkesedéssel jôvâbagyôlag tudomâsul vette, ft. Irânyi Ldszlô piispôk pedig megvâlasztâsât hâlâs kdszônettel és kitiintetésként kûlôn felszô-

lalâs keretében ugyancsak elfogadta.
Ft. Irdnyi Ldszlô pûspôk dîsztagunk tudomânyos, irodalmi és kôzéleti mûkôdésének méltatâsâra most nem térek

ki, csak azt âllapîtom meg, hogy vâratlanul bekôvetkezett

halâla mind az egyetemes magyarsâg, mind az Ârpâd Aka
démia szempontjâbôl igen sûlyos veszteséget jelent. Hiszen
egész életén ât a keresztény és magyar nemzeti ôsszefogâs
rendûletlen hîve, fâradtsâgot nem ismerô munkâsa volt, a
szâmkivetésben pedig a magyar tôrténeti kûldetés és hivatâs
lelkes apostolaként mûkôdôtt.

Példâjât mindenkor kôvetjûk, âldoçt emlékét kegyelettel ôrizzûk!

Részvétûnk jeléûl percnyi felâllâssal gondoljunk râ.
Nyugodjék békében s az ôrôk Vilâgossâg fényeskedjék neki!
Somogyi Ferenc:

Fôtîtkârî jelentés
Létszdm

Az Ârpâd Akadémia jelenlegi létszâma 357. A mûlt évi
354 tag kôzûl 10 elhunyt, a 344 élô tag létszâma viszont 13
ûj taggal nôvekedett.
Ûlések

Az Igazgatô Tanâcs a fenntartô Magyar Târsasâg vâ-

lasztmânyâval egyûtt ôt izben ûlt ossze, hogy az idôszerû
kérdéseket megbeszélje s véleményét kifejezésre juttassa. Az
elnôkség tagjai âllandôan egyûttmûkôdtek.
Elhunyt:

Csepi Béla szkv. csendôr ezredes, îrô. 1980 ôta irodalmi
fôosztâlyunk rendes tagja (89 éves korâban).
Gâll Ferenc iest6mû.vész. 1969 ôta mûvészeti fôosztâlyunk

rendes tagja (75 éves korâban).
Et. Gâspâr Mdrton nyugalmazott windsori plébânos, tôrténész. 1970 ôta tudomânyos fôosztâlyunk rendes tagja (75
éves korâban).

Dr. Halâcsy Endre egyetemi tanâr, mérnôk. 1975 ôta
tudomânyos fôosztâlyunk rendes tagja, 1979 ôta a mérnôktudomânyi osztâly elnôke (80 éves korâban).
Et. Hets Auréliân bencés, tôrténész. 1983 ôta tudomâ
nyos fôosztâlyunk rendes tagja (74 éves korâban).

Homonnay Elemér okl. magyar kôzépiskolai tanâr, elektromémôk. 1968 ôta tudomânyos fôosztâlyunk rendes tagja
(77 éves korâban).
Et. dr. Irânyi Lâszlô piarista, pûspôk, 1979 ôta tudo
mânyos fôosztâlyunk rendes tagja, hittudomânyi osztâlyunk
elnôke s 1986 ôta az Arpâd Akadémia dîsztagja (64 éves ko
râban).
Machdn Tibomé Birô Anna elôadômûvész,

a

Magyar

Nemzeti Szmhâz volt tagja, 1985 ôta mûvészeti fôosztâlyunk
rendes tagja.
Et. Nimrôd Ferenc rômai katolikus âldozôpap, tanâr.
1984 ôta tudomânyos fôosztâlyunk rendes tagja.
Dr. Vietorisz Jôzsef mérnôk, magyar egyetemi tanâr.
1974 ôta tudomânyos fôosztâlyunk rendes tagja (87 éves ko
râban).

A kôzgyûlés utân, de az évkônyv kiadâsa elôtt hunyt el:
Dr. Szluha Istvdn szaklrô. 1982 ôta irodalmi fôosztâlyunk
levelezô tagja (85 éves korâban).
Dr. Vareska Gyôrgy anatômus, laboratôriumi kutatô
fôorvos és igazgatô, a Magyar Cserkészszôvetség Nagytanâcsânak tagja. 1974 ôta tudomânyos fôosztâlyunk rendes tagja
(69 éves korâban).

Dr. Varsdnyi Gyula egyetemi tudomânyos kutatô, nemzetkôzi jogi szakîrô. 1976 ôta tudomânyos fôosztâlyunk ren
des tagja (76 éves korâban).

A jelenlevôk az emlitettek irânt valô kegyeletûket rôvid,
néma felâllâssal rôttâk le.

Nyugodjanak csendes békében s az ôrôk Vilâgossâg fényeskedjék nekik!

Egyéni mûkôdés
(A tudomânyos fokozatok és târsadalmi rangok feltûntetését
mellôzzûk.)

Alpâr Jdnos (Amarillo, TX) tizenkét ûjabb szaktanulmânnyal bôvltette korâbbi gazdag tudomânyos szakirodalmi
tevékenységét. Texas âllami ônâllôsâgânak 150. évfordulôjâra angolra forditotta Bogâti Péter két magyar kônyvét. Az
'American Médical
Award"-dal

Association' "Physician's

tûntette ki.

Récognition

Részt vett és elôadâst tartott az

'American Society of Cataract and Refractive Surgery'
orlandôi (FL) szimpôziumân, amelyen pâratlan sikert aratott.

Bachmann Tibor (Media, PA) Liszt Ferenc mûvészi pâlyâjânak jelentôségérôl és mûvészetérôl tôbb nagyszabâsû
elôadâst tartott. A "Béla Bartok Society of America" elnôkévé vâlasztotta.

Balogh Sdndor (East Greenbush, NY) a politikai tudomânyok doktora lett, szâmos tudomânyos szaktanulmânyt
îrt és tôbb elôadâst tartott.

Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, FL) cikkeket, no-

vellâkat irt, négy akvarelljével sarasotai kiâilîtâson szerepelt,
két diszoklevelet tervezett, szerkesztette a 'Floridai Bajtârsi
Hiradô' 5. évfolyamât, két idôszaki folyôirat âllandô 'kûlsô'
munkatârsa volt. Csendôrnapot szervezett és két târsâval
egyûtt megalapitotta az MHBK floridai csoportjât. Az MHBK
kôzponti vezetôje a jubileumi érdemkereszt I. fokozatâval
tûntette ki.

Baranski M. Tibor (Tokyo, Japân) a buffalôi egyetemen
jogtudomânyi doktori oklevelet szerzett (a pekingi egyete

men mâr 1984-ben jogtudomânyi képesitést kapott). Spanogle
John A. Jr-ral egyûtt îrt "Chinese Commercial Dispute Re-

solution Methods: The State Commercial and Industrial
Administration Bureau" cimû 39 oldalas szaktanulmânyât

'The American Journal of Comparative Law' XXXV. év-

folyama kôzôlte. Oktôber ôta a Komatsu and Partners japân ûgyvédi irodâban, Tokyôban mûkôdik.

Batizy Gusztdv (Akron, OH) a Northeast Ghio Collège
of Medicine dékânjâtôl

kiilônleges

elismerést

kapott,

az

American Psychiatrie Association pedig egész életére szôlô
tagsâgi joggal ruhâzta fel.

Bânâtfi Jdnos (Santa Clara, CA) régi francia gyarmati
stîlusban étkészletet, valamint kis zârt belsô udvarra ('patio'ra) valô nagyobb figurâlis kerâmia-vâzâkat készîtett.

Bdrdny-Schlauch Erzsébet (Fairview Park, OH), mint
a zenemûvészet doktora, tôbb hangversenyen szôlôszâmokat
adott elô. 1975 ôta az ohiôi Rocky River Koch-zeneiskolâjâban 1987 februârjâig, a Collège of Wooster tanâraként
pedig 1975-tôl mindmâig tanît és vizsgâztat.

Biharné Vattay Berta (Los Polverines, Argentîna) tizenegy kiâllîtâson vett részt. Ezek kôzûl az egyiken a mâsodik
dîjat nyerte el. Szmes levelezôlapjânak linôleum-metszetét
a papa is megkôszônte. Egy 38x51, két 10x10 és hârom le-

velezôlap nagysâgû linôleum-metszetet, valamint 3 olajfestményt készîtett.

Biringer Pdl (Toronto, Ont., Kanada) tôbb tanulmânyt
irt, Canterbury egyetemének "Erskin Fellow"-ja lett, Christchurch (New Zealand) és Xi'am (Kina) egyetemén elôadâsokat tartott, Tokyôban (Japân) nemzetkôzi konferenciân
vett részt s azon kétszer elôadô s egyik tanâcskozâsi elnôk
volt, a "National Science and Engineering Research Council"
2 bizottsâgânak tagjaként mûkôdôtt, kitûntetésben részesûlt.

Bodndr Gdbor (Garfîeld, NJ) "Scouting in Hungary"
cimmel angol nyelven kônyvet adott ki. A 'Vezetôk Lapja', a
Katolikus Magyarok Vasârnapja, az Amerikai Magyarsâg,
az Ausztrâliai Magyar Elet és mâs kûlfôldi magyar sajtôtermék tôbb tanulmânyât kôzôlte. Az MHBK kôzponti vezetôje
a jubileumi érdemkereszt I. fokozatâval tûntette ki.
Bodolai Zoltdn (Marsfield, NSW., Ausztrâlia) a sydneyi
âllami râdiô magyar mûsorânak

âllandô

munkatârsaként

Bihar Berta 50x60cm-esolajfestménye, a "Mesekép".

mûkôdôtt, az ausztrâliai VII. Magyar Talâlkozôn az elemi és
kôzépiskolai magyar oktatâs szâmâra tanmenet- és tankônyvrendszert mutatott be, tôbb szakelôadâst tartott. Az MHBK

kôzponti vezetôje jubileumi emlékkereszttel tûntette ki.
Bognâr Kdlmdn (Sarasota, FL) tôbb cikket îrt fôleg a
Katolikus Magyarok Vasârnapjâban, a pittsburghi Magyarsâgban, valamint a Magyar Szârnyakban Veres Péterrôl,
Mindszenty Jôzsef biborosrôl és repûlési visszaemlékezéseirôl.

Borbds Kâroly (Toronto,

Ont.,

Kanada)

az

MHBK

torontôi csoportjânak vezetôjeként fejtett ki értékes mun-

kâssâgot fôként a szervezet megalakulâsânak 40. évfordulôja
alkalmâbôl. Szâmos cikket is kôzôlt. Az MHBK kôzponti
vezetôje a jubileumi érdemkereszt I. fokozatâval tûntette ki.
Burgydn Aladdr (Cleveland, OH) tôbb tanulmânyt irt
és elôadâsokat tartott.

Buzdné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) négy ûj zenemûvet szerzett: I. Scherzo Capriccio és Adagio zongorâra.

2. Orgonadarab, 3. Epizôd (klarinetszôlô zongorâval) és 4.
'Dal a Mûzsâhoz' cîmmel (az utôbbit sajât versére). Studiô-

jâban éneket, zongorât, orgonât tanîtott. Ônâllô hangverzenyt rendezett. 'Ave Maria' cîmû kompozîciôjât a papa kûlôn megkôszônte. Ft. Alberto Cosme do Amaral fatimai
piispôk clevelandi lâtogatâsa alkalmâval a Szent Imre rômai
katolikus magyar egyhâzkôzség templomâban a fôpapi szentmisén Kiss Jânos mûvét énekelte. A Karib-tengeren a 'Festivale' hajô mûsorân "Wind" cîmû sajât szerzeményét adta elô.

Chdszâr Ede (Indiana, PA), mint az egyetem kisebbségjogi kutatâsainak igazgatôja, folytatta korâbban megkezdett munkâjât, magyar és angol nyelven tudomânyos cikkeket kôzôlt, a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya
nevében nemzeti és

nemzetkôzi

fôrumokon

emlékiratokat

nyûjtott be. Mint a Magyar Cserkész Szôvetség tb. elnôke,
a vezetôképzô tâborban és mâsutt elôadâsokat tartott (meglâtogatta a genfi cserkész vilâgirodât).

Csemohorszky

Vilmos (Neuburg-Donau,

Németors-zâg)

"A két vilâghâborû kôzôtti Magyarorszâg szellemi életének
gazdasâgri, târsadalmi és politikai erôtere" cimmel tanul-

mânyt îrt a Svâjci Magyar Irodalmi és Képzômûvészeti Kôr
(SMIKK) "Erôvonalak" cîmû kôtetébe. Cikkeit a "Nemzetôr"
kôzôlte.

Czettler Antal (Brugg, Svâjc) német nyelven szâmos ma
gyar tôrténelmi vonatkozâsû értekezésével jârult hozzâ a
magyar ûgyek helyes megvilâgîtâsâhoz. Legutôbb az 'Eurôpai
Szabad Magyar Kongresszus' elnôkévé vâlasztotta.

Dabas Rezsô (Deux-Montagnes, Qué., Kanada) tanulmânyai és cikkei tôbb amerikai és kanadai magyar hetilap
hasâbjain jelentek meg. Az avarok és ôsmagyarok ausztriai
szâllâshelyeivel kapcsolatosan tervezett mûvéhez folytatta
kutatâsait.

D'Andrey Gabriella (Silver Spring, MD) tôbb portrét,
tâjképet festett, az Egyesûlt Allamokban szâmos kiâllîtâson
vett részt. Mint operaénekes, tôbb hangversenyen lépett fel
sikerrel. Az âltala Maryland-ben ûjonnan megalapitott âllami
operahâzat (Rockville, MD) fôigazgatôként (général manager-ként) vezeti. Az âllam kormânyzôja kulturâlis és mûvészi teljesîtményeiért dîszoklevéllel tûntette ki.

Dâniel Katinka (Santa Barbara, CA) tîz éwel ezelôtt el-

hunyt férje, Dâniel Ernô zongoramûvész, egyetemi tanâr
életérôl és zenemûvészeti tevékenységérôl szôlô, tôbb kôtetes
mûvén dolgozott.

Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) a 'Californiai
Magyarsâg' belsô munkatârsaként szellemes novellâkat, verseket és tanulmânyokat îrt.
Demecs Dezsô (Fine Bluff, AR) a Idnai filozôfia târsulat
ôtôdik nemzetkôzi konferenciâjân "A Problem of Modernization" cimû tanulmânyât mutatta be. Kôrnyezetvédelmi
tanulmânyâval 97,000 $-os szerzôdés megkôtését érte el.
Dengl Miklôs (Youngstown, OH) szâmos cikket îrt, a Ka-

tolikus Magyarok Vasâmapjânak fôszerkesztôjeként mûkôdôtt, értékes kônyvek nyomdai elôâllitâsât irânyîtotta.
Dezsêry Andrds (Adelaide, S.A., Ausztrâlia) megîrta
ônéletrajzât, amellyel a dél-ausztrâliai kormâny ôsztôndijât

is elnyerte. A 'Magyar Élet'-ben Endrey Antal ûjsâgîrôi tevékenységét ismertette folytatâsokban. Legûjabb kiadvânya
a "Harc az egérrel", amelyet hârom magyar grafikus illusztrâciôi diszitenek.

Décsy Gyula (Bloomington, IN) két nyelvészeti szakkônyvet és négy ugyancsak nyelvészeti szakcikket, hârom kônyv-

ismertetést és négy jelentést (véleményadâst) îrt. Mint vendégelôadô, a zâgrâbi egyetem bôlcsészeti karân egész hônapot
tôltôtt. Kûlôn meghivâs alapjân a Ijubljanai egyetem âltalânos nyelvészeti intézetét s az ûjvidéki egyetem magyar tanszékét is meglâtogatta. Patô Imre tanszékvezetôvel megbeszéléseket folytatott. Tôbb szerémségi magyar faluban jârt.
Belgrâdban és Szendrôn a kôzépkori magyar erôditményrendszert tekintette meg.

Domjân Ârpàd (North Hollywood, CA) hatalmas kôztéri szobor alkotâsân dolgozik, amelyen a magyar tudâs és
magyar siker lesz lâthatô.

Domokos Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada) "Szînmûvek" cîmmel 216 oldalon, korlâtolt példânyszâmban kiadta 'Kâvéhâz', 'Bolondgomba', 'Ha nem szûlettem volna is

magyarnak', 'Nincs ût vissza', 'Az ajândék', 'Âlomkergetôk'
és 'Ego sum via' cimû szînjâtékait.
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Részlet Domjdn Ârpdd mûtermébôl.

Domonkos Mikô Mâria (Toronto, Ont., Kanada) nagyszabâsû târsadalmi regényén dolgozik, amelynek hâtterét
az 1947. évi politikai és gazdasâgi viszonyok adjâk.
Dreisziger Ndndor (Kingston, Ont., Kanada) szâmos
tôrténelmi szaktanulmânyât kôzôlte s a 'Hungarian Studies
Review' târsszerkesztôjeként mûkôdôtt.

Dominits Ldszlô (Tallageda, AL), mint a Tallageda
egyetem nyelvésztanâra, 23 évi mûkôdés utân nyugalomba
vonult. Tiszteletére bankettet rendeztek s azon diszoklevelet

és plakettet nyûjtottak ât neki, mivel az ifjûsâg helyes irânyû és
eredményes nevelésével hozzâjârult intézete jô hirnevének
fokozâsâhoz. Jelenleg mûforditâssal foglalkozik.

Egeghy Péter (Northridge, CA) 62 éves korâban ônâllôsîtotta magât. Portrékat, lovakat fest és tôbb hirdetô vâllalat tanâcsadôja.
Endrey Antal (Melbourne,

Vie.,

Ausztralia) 'Nemzeti

Ûjsâg' cîmû havonta kétszer megjelenô magyar lapjât immâr
negyedik éve sikeresen szerkeszti és adja ki. Szâmos cikket
és tanulmânyt irt. A melbournei Hungarian Institute kiadâ-

sâban megjelenô Hungarian Observer hasâbjain megjelent
More about ' War Criminals' cîmû tanulmânya vilâgszerte
âltalânos figyelmet keltett.

Erdey Sdndor (Mûnchen, Németorszâg) arany Ârpâdéremmel kitûntetett "A recskei tâbor rabjai" dmû kônyvének mâsodik, bôvitett kiadâsât készîtette sajtô alâ. E mellett —
feleségével egyiitt — harmadik éve egy Mindszenty-dokumentâciôs video-szalag elkészîtésén dolgozik.

Eszenyi Lâszlô (Bethesda, MD) ôtévi kutatô munka eredményeként "A trianoni nemzedék" cîmmel mintegy 500 oldalas kônyv kiadâsât rendezte sajtô alâ.

Érdy Miklôs (West New York, NJ) Keleten és TâvolKeleten tett utazâsokat. Kutatâsokat végzett és Észak-Amerikâban (6), Nyugat-Eurôpâban (2) és Magyarorszâgon (4)
szakelôadâst tartott.

Falk Viktor (Westlake, OH) fôként a cserkészet terén
és a clevelandi Magyar Iskolâban fejtett ki értékes munkâssâgot.

Fazakas Ferenc (Mt. View, CA) Erdéllyel és a vilâgôszszeeskûvôkkel kapcsolatban tôbb tanulmânyt és cikket kôzôlt. Az "Erdély tôrténete" cîmû mû behatô tanulmânyozâsâval foglaikozott.

Fdy Istvdn (Welland, Ont., Kanada) tollâbôl 42 îrâs jelent meg a Kanadai Magyarsâg, 14 az ausztrâliai Magyar
Elet, 7 a torontôi Krônika hasâbjain, tôbb az Erôs Vârban
és a Nemzetôrben. Szâmos elôadâsa is elhangzott ûnnepélyeken és a sydneyi râdiôban.
Fejér Imre (Toronto, Ont., Kanada), aki 1980-ban az
idôs korûak ideg-, elme- és belgyôgyâszati kérdéseinek megoldâsâra 'Pszichogeriâtriai Târsasâg' néven az egész vilâgra
szôlô orvosi szakegyesûletet, 1985-ben orvosi-papi bizottsâgot
alapîtott, a chicagôi 4. vilâgkongresszuson, mint a Târsasâg
elsô elnôke, dîszes plakettet kapott, a kanadai Toronto vârosâban elismerésûl a vâroshâza kicsinyîtett mâsât adtâk
neki ât, a pâpa âldâsât pedig Carter bîboros érsek tolmâcsolta.

Fejér Pdl (Haralyi) (Bloomfield Hills, MI) negyedik szak-

mûvét rendezte sajtô alâ. Kônyvével kapcsolatban az 'Industrial Mathematic Society' ûlésén elôadâst tartott, amelynek

cime Dynamtc Geometry volt.
Ferencz Béla (Venice, CA) befejezte a Los Angeles-i Szent
Istvân katolikus templom belsejének (szôszékének, fô- és mellékoltârânak, valamint egyéb berendezésének) mûvészi fa-

faragvânyait, amelyeken nagy âldozatkészséggel ôt éven ât
ônzetlenûl dolgozott. AIkotâsairôI "The Woodcarvings of
St. Stephen's Catholic Church' cimû 56 oldalas dîszmûvében szâmolt be, amelyet ft. Horvâth A. Benedek(Los Angeles,
CA) premontrei kanonok plébânosnak ajânlott, aki az elôszôt is Irta.

Fényes Mdria (Los Angeles, CA) szâmos cikket irt s a
'Californiai Magyarsâg' cîmû hetilapot szerkesztette. Korâb-

ban nyomtatâsban megjelent és teljesen elfogyott "Ôrôk ifjûsâg" cimû regényét hangszalagra vette. A 'Budapesti éjszaka' 21. sajtôbâljân bronzba vésett emléklapot kapott annak a kivâlôan értékes hirkôzlô és kôzmûvelôdési tevékeny-

ségének elismeréséûl,

amellyel a

kaliforniai magyarsâgot

hûsz éven ât ônzetlenûl szolgâlta.

Fiedler Kâlmân (Chicago, IL), mint a Magyar-Lengyel
Vilâgszôvetség elnôke, lengyel-magyar vilâgkongresszus ôszszehivâsân fâradozik. Cikkeket irt, magyar és lengyel hallgatôsâg elôtt elôadâsokat tartott. A 'Tulipânos lâda' szerzôi
estet rendezett szâmâra s ezen az angol tolmâcs szerepét

Szathmâry Lajos tôltôtte be. Az év elején "Délibâb a kôdben" cimû verseskôtetének (1986) bôvitett, mâsodik kiadâsa
jelent meg.

Filippi Istvân (Frankfurt am Main, Németorszâg) mindjg
érdekes irâsait tôbb nyugati magyar hetilap és folyôirat réndszeresen kôzôlte.

Fôldvâry Gdbor (Matraville, NSW, Ausztrâlia), aki a
sydneyi egyetem fôldtani és geofizikai karân a kôvûletek (fossils) gyûjteményének kurâtora, 8 év ôta a Sydneyi Magyar
Tôrténelmi Târsulat elnôke és Magyar Mûlt cimû folyôira-

tânak szerkesztôje, "Geology of the Carpathian Région"
cimmel, 560 oldalon, a World Scientifîc kiadâsâban szakmunkât jelentetett meg, amelyhez 10 éven ât végzett
kutatâsokat.

m

Szôszék a Szent Istvân templomban {Los Angeles, CA)
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Fiiry La^oj (Sarasota, FL) "Esô a Mato Grosson" cîmmel ûj

regényt adott ki. Szâmos cikket îrt és az Egyesûlt Âllamokban, valamint a tengerentûli magyarlakta vârosokban elôadâsokat tartott. Rio Seca cîmû regényét Dénes Jenô magyarrôl angoira forditotta s a Vantage Press, Inc. adta ki.
Fûzér Julîân (Détroit, MI) Mindszenty bîboros halâlânak 10. évfordulôjâra a Katolikus Magyarok Vasârnapja
gondozâsâban kiadta "Szentnek kiâltjuk!" cîmû gyûjteményes mûvét, amelyben 89 szerzô tanulmânya jelent meg; ezzel kapcsolatban mintegy 25 cikket kôzôlt. Szâmos cikket és
tanulmânyt îrt fôleg a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban
s elkészûlt "Mindszenty bîboros, a szent" cîmû sajât îrâsâval.
Gallus Sândor (Nunawading, Vie., Ausztrâlia) 'Ethnos,

or the Ethnohistory of East Central Europe' cîmmel a Kârpât-medence ôstôrténetével foglalkozô mûvét készîtette elô
kiadâsra. Osszeâllîtâst készîtett az emberi jogok megszôvegezésének a népi kisebbségek jogaival tôrténô ôsszehasonlî-

tâsâra. A 'Nyugati Magyar Tanulmânyîrôk Antolôgiâja'
Fejezetek a magyar tôrténelembôl cîmmel négy rôvid tanulmânyât kôzôlte.

Gabriel Asztrik (Notre Dame, IN), az Ârpâd Akadémia
elsô volt elnôke, a Strayer R. Joseph szerkesztésében megjelent University of Paris cîmû mû 408-410. oldalân "Dictionary of the Middle Ages" cîmmel kôzôlt értékes tanulmânyt.

Torontôban, Prâgâban és az arizonai Tempe âllami egyetemén elôadâst tartott. A torontôi székhellyel mûkôdô Ma
gyar Egyhâztôrténeti Munkakôzôsség elnôkévé vâlasztotta.
Grâtzer Miklôs (Syracuse, NY) New York âllami egyetemének kôrnyezettudomânyi és erdészeti osztâlyain végzett
tanâri munkâjân kîvul 9 nyugati egyetemen tartott vendégelôadâst, részt vett a denveri IV. Nemzetkôzi Kôrnyezetvédelmi Konferenciân s mint âllami szaktanâcsadô, 5 hônapig
nemzeti parkokat, védett terûleteket és erdôigazgatôsâgokat
lâtogatott.

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont., Kanada) elbeszélései észak-amerikai és ausztrâliai lapokban jelentek meg. Mint
a Kanadai Magyar Irôk Szôvetségének elnôke, folytatta két
éwel ezelôtt megkezdett munkatervének végrehajtâsât: a
fîatal nemzedék irodalom irânt valô érdeklôdésének felkel-

tését és az irodalmi életbe tôrténô bekapcsolâsât, a magyar
nyelv megôrzésének, mûvelésének tevékeny szolgâlatât. Ifjûsâgi csoportot szervezett s az irodalmi délutânokon a tagok
szerepeltetése a szép szâmban megjelenô hallgatôsâg soraiban természetszerûen maga utân venta a fiatalok jelentôs
szâmû megjelenését is.

Haynalné Kesserû Zsuzsânna (San Isidro, Argentina)
tolmâcsolâsi munkâjân kîvûl magyar nyelvû cikkeket îrt az
argentinai Magyar Hirlapban, a kanadai Krônikâban és a
mûncheni Nemzetôrben. "El papel de la mujer en el mundo
actual" (A nô szerepe a mai vilâgban) cimmel hosszabb spanyol nyelvû tanulmânyt irt. Brazîliâban is utazâsokat végzett.
Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) 'Ave Maria' és 'Song for
Cardinal Mindszenty' cimû zenemûveit, amelyeket a Mâriaév megnyitâsakor kûldôtt el a Vatikânba, II. Jânos Pâl papa
kôszônettel fogadta. Az 'Ave Maria' a newarki Sacred Heart
székesegyhâz énekkarânak mâjusi mûsorâra kerùlt. 4 magyar
karâcsonyi éneket zongorâra îrt és hangszalagra vett. "Egy
lâtogatâs emléke" cîmmel cikket îrt a Szentnek kiâltjuk! cîmû
kôtetbe. A Song for Cardinal Mindszenty cîmû zenemûve,
amelyet Kônnyû Lâszlô versére szerzett, teljes kozlésre kerûlt.
A Summit Music Publishing Go. munkâjânak irânyîtâsât

is végzi. "Choral Intermezzo" cîmmel orgonamûvének kiadâsât tervezi zongorâra âtîrt vâltozat melléklésével. A Szent
Lâszlô Târsasâg és Rend lovaggâ avatta.
Incze Lajos (Lewiston, ME) 'Dialogue with Death' cîm

mel orvosi mûtétével kapcsolatos tapasztalatait s az ezekkel
ôsszefûggô lelki megrâzkôdtatâsait îrta meg angolul. 'A Kûkûllô énekel' cîmû magyar néprajzi mûvén végzett szôvegjavîtô simîtâsokat.

Jaszovszky Jôzsef (San

Francisco,

CA)

hittudomânyi

cikkeket îrt és tôrténelmi tanulmânyokat kôzôlt.

Juharos Istvdn (Sedona, AZ) nagyobb portré-rendelésnek
tett eleget. Szâmos kaliforniai kiâllîtâson vett részt és aratott

sikert. A Grand Canyonban csônaktûrât végzett s egyik-mâsik zuhatag megfestésével ért el eredményt. Az arizonai Tempe
ûnnepség keretében leplezte le "Superstition Mountains"
cîmû olajfestményét.

Kapôtsy Béla (New York, NY) vallâsi és irodalmi târgyû
cikkeket és kônyvismertetéseket îrt.
Kazdr Lajos (Ainslie-Canberra, ACT., Ausztrâlia) az
ausztrâliai Nemzeti Egyetemen folytatta japân-urâli (japânaltaji) ôsszehasonlîtô nyelvészeti kutatâsait. Két szeminâriumi elôadâsâhoz 6 nagyobb szaktanulmânya jârult.

Keviczky Kâlmdn (Jackson Heights, (NY) az Egyesûlt
Nemzetek fôtitkârsâgânak osztâlyvezetôi, valamint az UEO
Convendon elôtt New Yorkban szakelôadâst tartott. Egy
dokumentâciôs videoszalag és 'UFOS Are Real' cîmmel kétôrâs dokumentâciôs film munkatârsa volt. Cbilében spanyol
forditâsban âtadtâk Ugarte P. Augusto âllamelnôknek az
angol lordok hâzâban megtartott elôadâsât. Az ûrfegyverkezéssel kapcsolatosan a japân Nippon TV Corp-nak Tokyôban adott interjût, amelyet a japân tv kôzôlt is. Munkâssâgânak ismertetése angol, német, spanyol, Idnai és japân
nyelven ma mâr vilâgszerte megjelenik. Az MHBK kôzponti
vezetôje a jubileumi emlékérem I. fokozatâval tûntette ki.

Kiss Jdnos (Bay Village, OH) az âltala alapitott "West
Suburban Philharmonie Orchestra" karnag^yaként hangversenyeket rendezett, amelyek kôzûl az egyiken begedûszôlôra
kamarazene- és hârfakîsérettel szerzett zenemûvét is bemutat-

tâk. A fatimai pûspôk ft. Kondor Lajos kîséretével tett clevelandi lâtogatâsa alkalmâval a Szent Imre rômai katolikus
magyar egyhâzkôzség templomâban bemutatott fôpapi szentmisén s a 'The Little Shepherds of Eatima and Their Mission'
cimû film elôadâsân tôbb szerzeményét jâtszottâk a hivatalos fatimai himnusszal egyutt, amelyet ugyancsak ô szer
zett mâr 1983-ban, de azôta néhâny mâs nyelvre leforditottâk. 'Ballet for Harps' cîmû zenemûvét Debrecenben is bemutattâk.

Kocsis-Szûcs Ferenc (New Castle, PA) kézikônyvének
irâsât folytatta, a fôldtani kémia terûletén végzett kutatômunkât. A fôld szennyezôdésével kapcsolatban nemzetkôzi
kongresszuson vett részt.

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia) kivâlô szobrâszi
munkâlatain kîvul élénken folytatta az erdélyi magyarsâg
érdekeinek védelmében felvilâgosîtô tevékenységét. "Az

erdélyi magyar és székely népmûvészet" cîmû munkâjât
rendezte sajtô alâ. A Duna-delta csatoma épitésének ma
gyar âldozatai emlékére Sydneyben, a St. Mary székesegyhâzban immâr harmadszor fôpapi szentmisét mutattatott be.

Az Erdélyi Vildgszdvetség sydneyi csoportjdnak megemlékezése a Duna-delta
dldozatairôl a St. Mary székesegyhdzban.

Kostya Sândor (Toronto, Ont. Kanada) "Osi fôldûnk,
a Felvidék" cîmû tôrténelmi tanulmânyât 352 oldalon az
Arpâd Kônyvkiadô Vâllalat gondozâsâban a clevelandi Ma
gyar Târsasâg adta ki. A torontôi Krônika cîmû folyôirat
tôrténelmi és irodalmi tanulmânyât kôzôlte. A Felvidékrôl
tôbb elôadâst tartott.

Varsâné

Koszorûs

F.

Gabriella

(Washington,

DC)

festômûvészeti alkotô tevékenységén kîviil volt férjének, vitéz

Koszorûs Ferenc vk. ezredesnek, az Ârpâd Akadémia volt
rendes tagjânak emlékiratait és tanulmânyait rendezte sajtô
alâ s a gyûjteményes mû térképvâzlatait készitette el.
Kosztolânyi Kdroly (Nancy, Franciaorszâg) két kitûnô
szaktanulmânyât kôzôlte munkatârsaival egyûtt; tudomânyos kongresszuson vett részt és azon két elôadâst tartott.
Kosztolnyik Zoltân (Collège Station, TX) 'From Coloman
the Learned to Béla III (1095-1196). Hungarian Domestic

Policies and Their Impact upon Foreign Affairs' cîmmel
356 oldalas angol tôrténeti tanulmânyât rendezte sajtô alâ.
Bécsben levéltâri kutatômunkât végzett.

Kônnyû Lâszlô (St. Louis, MO) verseit és irodalomtôrténeti megemlékezéseit a Katolikus Magyarok Vasârnapja

(12 îzben), az Amerikai Magyar Értesîtô (6 izben), a Krônika
(2 îzben), a Hazânk, a Kanadai Magyarsâg és a Nyolcadik
Tôrzs kôzôlte magyarul, a Hungarian Qjuarterly (3 îzben),
a brookfieldi Daily News, a Hungarian Héritage Review és
a Hungarian Way pedig angolul. "Az amerikai magyar irodalom tôrténete" cîmû mûvének 2. javîtott és bôvîtett kiadâsât készîtette sajtô alâ angol nyelven.
Kristôf Sàndor (Toronto, Ont., Kanada) tôbb verset îrt,
'201 gondolât bânt engemet' cîmmel pedig angolul és ma
gyarul aforizma-gyûjteményt adott ki.
Lajossy Sdndor (East Croydon, Surrey, Anglia) tovâbb
szerkesztette Magyar Csalâd cîmû folyôiratât, kiadta a Ma
gyar tollak mâsodik kôtetét. 'A kis tôrténetek nagy kôtete'
cîmû munkâjât angol és magyar nyelven tôrténô kiadâsra
készîtette elô. A "Men of Achievement" 1988-as kiadâsânak

700. oldalân is megemlîtik.

Lelbach Antal (Rocky River, OH) kôzérdekû cikkeit és
tanulmânyait tôbb emigrâciôs lap rendszeresen kôzôlte.

Jelenleg a magyar Délvidék tôrténetét îrja, amelyet angolra
is szeretne lefordîttatni s îgy kiadni. A Szent Lâszlô Târsa-

sâg és Rend érdemkeresztes lovaggâ,

a Jeruzsâlemi Szent

Lâzâr katonai és kôrhâzi Rend lovaggâ avatta s a Vitézi Rend
nemzetvédelmi tagozatânak tagja lett.

Lengyel A'ifonz (St. Davids, FA) — mint târsszerzô —
Bazin Germain-nel, a Louvre Muséum nyug. igazgatôjâval
s a Francia Akadémia tagjâval egyûtt Pârizsban "L'histoire
de l'histoire de l'art" cîmmel kônyvet adott ki. "Selected Paints

from the Goebels Collection" cîmû, 1988-ban megjelenô
kônyvét rendezte sajtô alâ. "A Crack in the US Constitution:
Equity is at Risk" cîmmel a washingtoni (DC) Universitas
cikkét kôzôlte. Hârom tudomânyos elôadâst tartott. A kînai
Fudan egyetem elnôke a mûzeolôgiai intézet professzorâvâ
és egyetemi tanâcsossâ nevezte ki a kînai Sanghajban. Penn-

sylvaniâban hivatalosan is jôvâhagytâk a Fudan Muséum
Foundation-t, amelynek az a célja, hogy Sanghajban mûzeum
épîtésérôl gondoskodjék. Az amerikai belûgyminisztériumban a Board for National Panel Service régészeti bizottsâgânak tagja lett. Nevét két 'Who's Who in America' kôzôlte.
Légrddy Tamds (Willowdale, Ont. Kanada) "Divertisse
ment" cîmû zenemûvét vonôsra és iitôs hangszerekre a

hamiltoni 'Ensemble' Hidy Mârta hegedûmûvész vezényletével mutatta be. A torontôi Krônika dmû folyôirat részére
kanadai, néha vilâgviszonylatban beszâmolôt îrt a magyar
vonatkozâsû zenei eseményekrôl. Az ontariôi Stoffville kôzôsségi fûvôs zenekarânak karmestere.

Lilx Andrds (Westlake, OH) "A New Method of Evaluat-

ing Gray Cast Iron" cîmû szaktanulmânyât a Gould Publica
tions 37 oldalnyi terjedelemben kôzôlte. A tanulmâny rôvidîtett vâltozatât az Advanced Material and Processes cîmû

folyôirat is elfogadta. A volt soproni diâkok torontôi talâlkozôjân (2 izben), a Cleveland Orchestra tagjai elôtt Dômôtôrffy Zsolttal egyùtt Bartôk Bélârôl vetîtett képekkel, s mâsutt
zene-esztétikai elôadâsokat tartott. Két kézirata kiadâsra vâr.

Magoss Imre (Buffalo, NY) a taiwani egyetemen volt
lâtogatô professzor. Elôadâst tartott a XIV. nemzetkôzi
sebészek âzsiai csoportjânak konferenciâjân, aboi a 'Carcinoma of Bladder' szimpôziumânak târselnôke volt. Klinikai
munkâjât feladta s jelenleg mint 'Director of Urology at the
Erie County' mûkôdik. Mint a buffalôi egyetem urolôgusa,
értékes szolgâlatânak elismeréseként kitûntetésben részesûlt.
Mehrle Tamds (Freiburg, Svâjc) dogmatikai tanulmânyait a svâjci 'Életûnk' rendszeresen kôzli.
Meskô Lajos (Devon, PA) 'Bujdosô Bâlint' néven kiadta

'Rovâs a romokon' cîmû verseskôtetét, amelyet a szakbîrâlatok igen kedvezôen fogadtak. Kôlteményeit szâmos emigrâciôs lap kôzôlte. Tôbb kézirata kiadâsra kész. (Itt emlîtjûk meg, hogy a kôltôi nevével "Az alâzatossâg litâniâja"
cîmen kôzôlt îrâs — a XXVI. MTk. 211-212. oldalân — csak

verses mûfordîtâs. A kôltemény tulajdonképpeni szerzôje
Merry del Val bîboros, X. Szent Plus egykori âllamtitkâra.)
Mihdlyi Gilbert (De Pere, WI) tanulmânyai és szakcikkei

fôleg a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban jelentek meg.
Miska Jânos (Ottawa, Ont., Kanada) 'Canadian Studies
on Hungarians' cîmmel 230 oldalon hézagpôtlô kônyvet
adott ki angolul. Egyébként a kanadai nemzetiségi irodalom
kônyvészetén dolgozott. Ezzel kapcsolatos mûvének 7,000
idézete 65 nemzetiségi csoport irodalmâbôl szârmazik. Gyûjteményét a University of Ottawa Press adja ki, a 'National
Library of Canada' pedig âtveszi a kônyvészet szâmitôgépes
formâjât (floppy disk-en) a kanadai nemzeti kônyvészetbe
tôrténô beolvasztâs céljâbôl. A kanadai szôvetséges âllami
kônyvtârak részére kônyvtâri môdszertant irt, amelyet angol
és francia nyelven a kanadai egyetemek kônyvtârosi szakain
tankônyvként hasznâinak.
Miskolczy Kâlmân (Derby, NY) a "Szentnek kiâltjukl"

dmû gyûjteményes mûben 'Élményeim Mindszenty kardinâlissal kapcsolatban' cîmmel Irt cikket. Két kôlteménye az

"Ûj Emmausz" és a "Csonka piramis". A Katolikus Magya
rok Vasârnapja is cikket kôzôlt tôle.

Molndr Zsigmond (Cleveland, OH) az Amerikai Magyarsâgban és a Chicago és Kôrnyéke hasâbjain îrt alkalmi viszszaemlékezéseket.

Nagy Akos (Adelaide, SA., Ausztrâlia) egész évi tevékenysége jôformân az ausztrâliai Magyar Talâlkozô megrendezésével fûggôtt ôssze. A tôrténettudomânyi elôadâssorozat 8 elôadôval és 250 hallgatôval kûlôn egyéni érdeme.

Naphegyi Imre (Winnipeg, Man., Kanada) "A bombâk
âmyékâban" cîmmel hâborûs elbeszéléseit adta ki. A 'Magyar

Élet' hasâbjain kôzérdekû cikkei jelentek meg.

Nddas Gyula (Cleveland, OH) Àrpâd Kônyvkiadô Vâllalatânak gondozâsâban tôbb értékes mû jelent meg.
Nddas Jdnos (Cleveland, OH) elnôkôt évtizedeken ât
kifejtett értékes kôzmûvelôdési tevékenységének elismeréséûl
a Vitézi Rend érdeméremmel tûntette ki. Az Erdélyi Vilâgszôvetség amerikai tagozatânak elnôke lett.

Nddas Jdnos (Canton, OH) négry orvosi tudomânyos kézirata kiadâsra vâr.

Ndnay Endre (Los Angeles, CA) publicisztikai mûkôdést fejtett ki. Szâmos emigrâciôs magyar lap âllandô munkatârsa. A Kaliforniai Magyarsâg vezércikkeinek szerzôje.
Negyedi Szabô Margit (New Yor, NY) verseit az emigrâ
ciôs magyar lapok âllandôan kôzôlték. A Military and
Hospitalier Order of Saint Lazarus of Jérusalem 'dame de
justice' (lovagi) rangban tagsâgâval tûntette ki.

Nyirddi-Szabô Imre (Santa Monica, CA) II. Râkôczi
Ferencrôl emlékezett meg a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban, aboi tôbb mâs cikke és tanulmânya is megjelent. Két

elôadâst tartott, ûnnepi megemlékezést mondott és irodalmi
estet rendezett.

Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada) elektromos energia-âtviteli talâlmânyât az Edmonton Power hitelesitette.

Tôbb ûjabb tudomânyos kutatômunkâjât is folytatta s ezek
kôziil néhânynak gyakorlati hasznosîtâsâra vonatkozô târgyalâsokat folytatott.

Oldh Ldszlô (Sarasota, EL) 'Kelet, az ezerarcû ôriâs'
cimû nagyszabâsû mû szerzôje, ûjabb magyar târgyû, nagyobb kônyvén dolgozott.

Oltvdnyiné Kabay Ilona (North Curl Curl, NSW, Ausztrâ-

lia) ft. Endrôdy Lâszlô, S.J. "Életet Krisztusért" cîmû mûvét,
Kaszap Istvân életrajzânak feldolgozâsât forditja angolra.
Oriold Gyôrgy (Los Angeles, CA) az egyesûlt magyar
hâz részére megfestette II. Râkôczi Ferenc portréjât. A 'Hun
garian Way' korâbbi aikotâsait, festômûvészeti tevékenységét is ismertette.

Os-Nagy Istvdn (Steinach, Svâjc) szinte kizârôlag portrékat festett.

Ôsze Andrds (New York, NY) az Odisszeât (104 oldal)
és a halhatatlansâgra vâgyô kirâlyfî erdélyi népmeséjét (36
oldal) illusztrâlta.

Panajothné Ldszlô Mdrta (Shaker Heights, OH) kôlteményei magyar emigrâciôs lapokban jelentek meg.
Pap Gyula (New Brunswick, NJ) két novellâja a Kato-

likus Magyarok Vasâmapjâban jelent meg. Mint a Magyar
Cserkészszôvetség sajtôtitkâra, rendszeres tudôsîtâsokat kûldôtt a magyar lapoknak. Elôadâsokat tartott, magyar nyelvet és irodalmat tanîtott.

Pattantyûs Tamds (Birmingham, MI) 'Multiplexed Data
Link with Token Passing' cimmel értékes tanulmânyt tett
kôzzé. A detroiti Wayne âllami egyetemen elôadâsokat tartott.
Pâddr Csaba (Sarasota, FL) tôbb szaktanulmânyân kîviil
érdekes cikket irt a Palau-szigeteken levô Mindszenty-Kôzépiskolârôl.
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Petry Béla {Maitland, FL) ''ex librù"-e Berzsenyi Daniel szûletêsének
200. évfordulôja emlékéûl.

Petry Béla (Maitland, FL) 41 'ex libris'-t, 2 kônyvcîmlapot, 2 dîszoklevelet, 3 meghivôt tervezett. 2 nemesi cîmert
(kutyabôrre) és 2 olajportrét festett. Ùttrechtben részt vett
(kiâllîtott) a XXI. ex libris kongresszuson. 48 rajza az amsterdami holland âllami mûzeumba kerûlt.

Puky Pâl (San Cristôbal, Venezuela) a Tâchirai Orvosi
Akadémia rendes (9. szâmû) tagja lett. A kôztârsasâgi elnôk
a "Francisco De Miranda Munkarend" 2. osztâlyû érdemérmével tûntette ki. (Kôzlése szerint a helybeli evangéliumi
egyhâz rendszeresen imâdkozik Magyarorszâgért. )

Rektor Béla (Tucson, AZ) 'The Hungarian Gendarmerie:
Its Tragic Rôle in World War IF cîmmel angol nyelvû gyûjteményes munkâban hosszabb cikket rendezett sajtô alâ. E
mellett a csendôrséget hâtrânyosan feltûntetô adatok ôsszegyûjtésével és feldolgozâsâval foglalkozik.

Rédey Gyôrgy (Englewood, NJ) "Apparatus Comprising
a Turbine and Associated Water Extractor and Method of

Translating Energy of Deep Sea Water into Useful Work"
cîmmel szabadalmat nyert, amelynek szâma: 4,619,593. A
vezetése alatt allô Universe Publishing Co. kiadâsâban két

magyar vonatkozâsû mû jelent meg: Dessewffy Gyula 'Tanûvallomâs'-a és Czikann-Zichy Môric 'My Life'-ja.
Rickenmann Gaâl Veronika (Freidorf, Svâjc) Anonymus
Gestâjâval foglalkozott, nagy fîgyelmet szentelt "P. dictus
magister" személyének s a vlachok kôrûli félieértéseknek.

Ruttkay Arnold (Brighton-le-Sands, NSW, Australia)
tôbb emigrâns lapban rendszeresen kôzôlte irâsait. A sydneyi
magyar radio âllandô munkatârsaként mûkôdôtt. A Vitézi
Rend a nemzetvédelmi tagozat rendes tagjai sorâba iktatta.

Saâry Eva (Lugano, Svâjc) kûlônbôzô nyugati magyar
ûjsâgokban és folyôiratokban mintegy 50 cikket, verset,
kônyvismertetést irt. Két bibliofîl verskôtete (a Lugânôi tavasz
és a Kâprâzatok) jelent meg. 'Erôvonalak a két vilâghâborû
kôzti magyar szellemi életben' cîmmel sajtô alâ rendezte
(szerkesztette) a Svâjci Magyar Irodalmi és Képzômûvészeti
Kôr (a SMIKK) kôtetét. A SMIKK tagjai részére Luganôban
'Az ezredfordulô kûszôbén (pillantâs a jôvôbe)' cîmmel tanulmânyi konferenciât rendezett.

Somogyi Ferenc (Cleveland, OH) tôrténeti tanulmânyokat, cikkeket, kônyvismertetéseket îrt, elôadâsokat tartott.

Az Amerikai-Kanadai Magyar Élet dmû hetilapnak hetenként clevelandi tudôsîtâsokat kûldôtt. Sajtô alâ rendezte a
XXVI. Magyar Talâlkozô 320 oldalas krônikâjât. A cleve
landi Magyar Tôrténelmi Târsulat elnôkévé vâlasztotta.
A clevelandi âllami egyetemen "Cardinal Mindszenty and
Ris Visit in Cleveland" cimmel tartott elôadâst.

Somogyi F. Lél (Chardon, OH) tôbb tôrténettudomânyi
értekezést és cikket îrt angolul. A 'Hungarian Insigbts" VIII.
évfolyamât, a 'Second One Hundred Years' cimû Review

3 elsô szâmât szerkesztette. Mûforditâst végzett, elôadâsokat
tartott. A Vitézi Rend a nemzetvédelmi tagozat tagjâul bîvta
meg. A clevelandi âllami egyetemen "Between tbe East and
tbe West: Hungary and Cbrist's Holy Sbroud" cimmel tar
tott elôadâst.

Szablya Ilona (Bellevue, WA) az 1956-os szabadsâgbarc
30. évfordulôjâra irt szinmûvének sorozatos elôadâsâval és
Tôttôsy Ernô 'Téboly'-ânak 'Mindtwist' cimmel tôrtént leforditâsâval ért el sikert.

Szabô Magda (Oakland, CA) Kodâly Zoltânrôl és az 1956os szabadsâgbarcrôl irt ûnnepi megemlékezést. Tôbb elô
adâst tartott.

Szebehely Gyôzô (Austin, TX) 8 tudomânyos szakcikket
kôzôlt, 12 nemzetkôzi konferenciân vett részt és tartott elô

adâst. A belga tudomânyos akadémia — tudomânyos tevé-

kenységének elismeréséûl a Vanderlinden-dijjal tûntette ki.
Szendrey Tamds (Erie, PA) tôrténelmi vonatkozâsû ta-

nulmânyokat tett kôzzé kûlônbôzô tudomânyos folyôiratokban és szâmos mûforditâst végzett magyarrôl angolra.
Szent-Ivâny Jôzsef (Atbelstone, SA., Ausztrâlia) folytatta
Pâpua Uj-Guinea kârtevôirôl szôlô nagy kéziratânak sajtô
alâ rendezését, valamint a rovarok viselkedéstanâval és el-

terjedésével kapcsolatos megfîgyeléseit. Szaktanâcsadâst végSzéplaki Jôzsef (Pbillipsburg, NJ) 'Statistical Analysis of
tbe Warren County Library, Empbasis on Extension Services'

dmmel 55 oldalas szaktanulmânyt adott ki. Tôbb kônyvtârtudomânyi cikket îrt.

Széll Tamâs (Tenafly, NJ) Bécsben tanâri konferenciân
vett részt és tartott elôadâst néhâny szerves kémiai reakciôrôl. Az ohiôi Cleveland Heights kôzépiskolâjâban meghîvâs
alapjân vegyészeti szeminâriumot tartott.

Szinay Andrâs (Petersburg, VA) a 'Dressage and Ct' havi
szaklapba îrt cikket. Az irânyltâsâval mûkôdô U. S. Young

Rider dressage group a Continental Dressage Championshipnek mind az 5 szâmât megnyerte. Ehhez hasonlô eset a versenyen 7 év ôta nem fordult elô. Az American Horse Shows
Association igazgatôsâgâban tovâbbra is tag maradt.

Szirmai Endre (Stuttgart, Németorszâg) orvostudomânyi,
irodalmi és atomfizikai irâsai és rajzai tôbb orszâgban és vi-

lâgrészen szâmos nyelven jelentek meg. 'Zeichnerische und
photograpische Biographie der Erinnerungen' clmû mûvének mâsodik kôtete is elkészûlt. Rajzai és festményei 'Szirmai
Art Collection' néwel Londonban âllandô kiâllitâsra kerûl-

tek. 'Szirmai Endre Alapîtvâny' létesûlt, amelynek dîjait a
hamburgi egyetemen osztjâk majd ki. A 'European Associa
tion of Nuclear Medicine' Hevesy-éremmel tûntette ki.

Tar Pdlma (Valencia, Venezuela) verseit a Katolikus
Magyarok Vasâmapja kôzôlte. 'Intelligencia' cimmel bekûldôtt bôlcselô kôlteménye kûlônôs figyelmet érdemel.
Tâlas Ernô (Solna, Svédorszâg) a svéd kir. operahâzban
betôltôtt szerepein, énekszâmain klvul tôbb magyar ûnnepségen is fellépett.

Tôrôk Pdl (Lugano, Svâjc) 50-nél tôbb, bibliai târgyû,
klasszikus festményt, szobrot restaurait. 'Apokalypsis' cimmel
Szent Jânos apostol Jelenések kônyve alapjân 22 négyzetméteres falképet festett 200 alakkal. A leuveni egyetemi kâpolna
szâmâra bronzplakettet készitett Szent Istvân kirâlyrôl. Erdélyi târgyû grafîkai sorozatot alkotott. Tôbb nemzetkôzi
mûvészeti kiâllîtâson vett részt (négyszer Pârizsban, kétszer
Olaszorszâgban, egyszer-egyszer pedig Finn- és Németorszâgban).

Tôttôsy Ernô (Brûsszel, Belgium) 'Téboly' cîmû regényé-

nek angol nyelvû mûforditâsa, a 'Mindtwist' is nagy nemzetkôzi sikert ért el.

Tôrôk Pal "Apokalipszis" cimûfalfestményének részletével.

Vadnay Zsuzsa (Locarno, Svâjc) 'Athén mesélô kôvei'

dmû kônyvét fejezte be. îrâsai nyugati magyar lapokban jelentek meg. Riportjai a Szabad Eurôpa Râdiô hullâmain
hangzottak el. A 'Svâjci Magyar Egyesûletek Szôvetsége' (a
SMESz) elnôkévé vâlasztotta.

Valentin Béla (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia) mûbirâlatot és
képzômûvészeti szaktanâcsadâst végzett. Pârizsban és a VII.

ausztrâliai Magyar Talâlkozôn kiâllîtotta néhâny festményét. 'A magyar népet irtô tôrténelmi események hiteles
adatai' cimû kéziratât csalâdtorténeti kutatâsainak jelentôs

eredményeivel gyarapîtotta. (Korâbban megfestette XXIII.
Jânos papa portréjât, amelyet a Vatikânban is bemutattak.
Mâr 1941-ben kituntették a "Pro Ecclesia et Pontifice" rend-

jel adomânyozâsâval. )

Valentin Odôn (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia) tâjképeket, esendéleteket, figurâlis kompozieiôkat festett. Megkezdte
vitéz Duska Lâszlô portréjânak megfestését. Mûértéket jelentô
festmények, rajzok, metszetek, antik poreelân és kerâmiai

târgyak, sériilt szobrok restaurâlâsât végezte. Néhâny eurôpai
mûzeumot szaktanâccsal lâtott el.

Vdrdy Béla (Pittsburgh, PA) két angol nyelvû, 1988 nyarân megjelenô kônyvét rendezte sajtô alâ. Angol cikkekben
foglaikozott a magyarsâg sorskérdéseivel. A 'World & 1' dmû
folyôiratban "Magyars in America" és "The 'Mistery of the
Hungarian Talent' " cîmmel ônâllôan, "Peasant Witt in
Magyar Folktales" cîmmel pedig feleségével egyûtt hosszabb
tanulmânyt kôzôlt. Tôbb cikke jelent meg a Hungarian
Héritage Review, a William Penn Life és a Greensburg
Tribune Review hasâbjain.

Vdrdy HiLszdr Agnes (Pittsburgh, PA) a "World & I"
clmû folyôiratban "The Coffehouses of Vienna" cîmmel ôn

âllôan, "Peasant Witt in Magyar Folktales" cîmmel pedig
férjével egyiitt îrt hosszabb tanulmânya jelent meg. Tôbb
kisebb cikket és tanulmânyt is kôzôlt.
Zsigmond Elemér (Lincolnwood, IL) 12 orvostudomânyi
szaktanulmânyât gyûjteményes munkâk és folyôiratok kôzôlték.
Disztag vdlasztdsa

Somogyi Ferenc fôtitkâr a tagok egyéni mûkôdésérôl szôlô
jelentésének megtétele utân bejelentette, hogy az elnôk
ft. dr. Kada Lajos érseket, amikor a XXVII. Magyar Kongresszus dîszvendégéiil feikérte, arrôl is értesîtette, hogy az

Arpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa elôterjesztést kîvân ten-

ni az Arpâd Akadémia dîsztagjâvâ tôrténô megvâlasztâsâra.
A kôzgyûlés a bejelentést egyhangûlag tudomâsul vette.
A fôtitkâr ezutân ismertette az érseki méltôsdg lényegét, az
érsekek hârom csoportjât, a magyarorszâgi érsekek tôrténeti
szerepét, végiil Kada érsek rôvid életrajzât.
A Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzségtôl
(amelynek templomâban tôbb magyar pap kôzremûkôdésével fôpapi szentmisét mutatott be és szentbeszédet mondott)
megérkezô ft. dr. Kada Lajos érseket Nddas Jdnos elnôk
meleg szavakkal ûdvôzôlte, Somogyi Ferenc fôtitkâr pedig
a korâbban mâr meghozott kôzgyûlési hatârozat értelmében
iinnepélyesen feikérte, hogy mint a kûlfôldôn élô s legmaga"Sabb egyhdzi méltôsdgot betôltô magyar fôpap, fogadja el

I ' l'i!

- !' I

Az Arpad Akadémia kôzgyûlésén ft. Kada Lajos dr. érsek elfogadja ôrSkôs disztaggâ
tôrtént egyhangûmegvdlasztdsdt. Tôle job bra Nddas Jdnosdr. elnôk, balra
Somogyi Ferenc dr. fôtitkdr.

az Ârpdd Akadémia disztagsdgât, amelyet 1971-tôl 1975-ig
Mindszenty Jôzsef bîboros, Magyarorszâg primâsa és Esztergom érseke, 1986. augusztus 17-tôl 1987. mârcius 6-ig pedig Irdnyi Ldszlô pûspôk, a kûlfôldôn élô katolikus magyarok fôpâsztora tôltôtt be.
Ft. dr. Kada Lajos érsek a feikérést elfogadta. Keresetlen szavakkal a kôzgyûlésnek kôzônetet mondott az Arpad
Akadémia dîsztagjâul tôrtént megvâlasztâsâért, nagynevû

elôdeinek kivâlô érdemeit méltatta, majd az Ârpâd Akadémia
tôbb mint két évtizedes értékes mûkôdésének jelentôségére
mutatott râ.

Az Ârpâd Akadémia jelenlevô tagjai és a vendégek az
Akadémia ûj disztagjât lelkes ûnneplésben részesitették.

Ûj tagok meghivdsa

Az Igazgatô Tanâcs az Ârpâd Âkadémia ûj tagjaiként —
a bekûldôtt elfogadô nyilatkozatban megjelôlt fôosztâlyokba
— a kôvetkezôket kérte fel;

Abelovszky ÂbelEltz (Worthington, OH) îrôt,

Balogh Sândor dr. (East Greenbush, NY) professzort,
BaranskiM. Tibor (Tokyo, Japân) ûgyvédet és szaklrôt,
BenkôJenô dr. (East Lansing, MI) egyetemi tanârt,
nt. Berfa/an/mre <ir-t (Washington, DC), az Amerikai
Magyar Reformâtus Egyesûlet orszâgos elnôkét,
Bodnâr Gdbort (Garfield, NJ), a Magyar Cserkészszôvetség
ûgyvezetô elnôkét, szâmos kônyv szerzôjét,
vitéz Czanik Géza dr. (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) tôrténészt,

Czôvek Istvdn (Altadena, CA) operaénekest,
Erdey Sdndor (Miinchen, Nyugat-Németorszâg) szakirôt,
Felszeghy Istvdn (Los Angeles, CA) grafikust,
Gadl Kdroly dr. (Hyde Park, Ausztrâlia) orvost,
Inczédy Kdlmdn (Sommerset, NJ) îrôt,

Kirchmayer Istvdn dr. (Forest Hills, NY) îrôt,
Kolldnyi Kdroly (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) szakîrôt,
Kovdts Péter (Ghesterland, OH) zongoramûvészt,

ft. Mustos Istvdn, Sch. P. (Trenton, NJ) nyugalmazott kôzépiskolai igazgatôt és irodalomtôrténészt,
OltvdnyiIlona (NoTth. C\it\ Curl, Ausztrâlia) regénylrôt,
Panajoth Zoltdnné Ldszlô Mdrta (Cleveland, OH) kôltôt,
Peller Miklôs (Westlake, OH) épitészmérnôkôt,
Rada Tzôor (Calgary, Alta., Kanada) tôrténészt,
Sasvdri Ldszlô dr. (Lausanne, Svâjc) szakîrôt,
Szablydné Painter Marcey Columbia, MD) drâmaîrôt,

Szentmiklôsy Êles Géza dr. (Lakewood, OH) szakîrôt és tôr
ténészt,

Tdrczy Kovdcs Erzsébet (San Mateo, CA) énekmûvészt.

Székfoglalo eloadâsok
A soron kôvetkezô székfoglalôk kôzûl elsô helyen kôzôljûk
Mécs Lâszlô kôltészetének méltatâsât, amelyet az elôadô a
XXII. évi rendes kôzgyûlésen csak vâzlatosan ismertetett, a

Szabadegyetemen, 1988. mâjus 20-ân azonban teljes egészében felolvasott s ezzel a kôltô halâlânak 10. évfordulôjâra méltôképpen hîvta fel a figyelmet. A kôltô elhunytârôl 16 nappai
késôbb, 1978. november 24-én Kossdnyi Jôzsef rendes tag em-

lékezett meg (A XVIII. MTk, Cleveland, 1979., 49-53. oldal).

Mécs Lâszlô az Ârpâd Akadémiânak 1966 ôta tiszteletbeli
tagja volt.

Ft. Mustos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ):

MÉCS LÂSZLÔ, A

"LATÔ".

Az ember, a magyar, a kôltô és a pap.
"Vers-gâlyâm mârvânyt, vasbetont hordott,
— de van pillangô — piros dalom,

melyszikraszârnnyalnyilâst éget majd
az elmûlâson, mint jég falon,
és szîvrôl szîvre szâll majd ôrôkre!
{Mécs Ldszlô kéziratdbôl, Jâszô, 1944)

Befejezetlenûl maradt ônéletrajzâban îrja le Mécs Lâszlô
(1895-1978), a jôl ismert magyar papkôltô, kâplânsâgânak
egyik nagy élményét, amelyrôl verset is îrt (A haldoklô paraszt megâldott). Az ifjû pap a betegek szentségének feladâsa
utân az ôrôkkévalôsâgba készûlô ôreg bâcsitôl jôtanâcsként
kapja a "szôt":

"Halljad vilâg a vallomâsomat:
egyszerûek legyiink, mint az orszâgût,
hogy mindenkihez elmehessûnk,
jôk legyiink, mint a levegô,
hogy mindenkit megôlelhessûnk,
édesek legyiink, mint a kenyér,
hogy mindenkit etethessiink,
vidâmak legyiink, mint a bor,
hogy mindenkit megnevettessiink.

Egyszerû, jô, vidâm voltam:

s a legegyszerûbb ember, a haldoklô megâldott.
{Vigasztalô, 1927)
Mécs Lâszlô megfogadta a bûcsûzô, ôreg magyar végrendeletét, az egyszerû magyar ember szintiszta bôlcsességét.
Jârta az orszdgot, hogy szive, mûvészete emberi, papi lelkének kiildetésével mindenkihez eljusson. Mâr ôntudatosan
irja:

"Egy ismeretlen, ôsi fényû,
ôrôk Titokrôl elszakadtan

kûldôncnek jôttem, s eltûnôk majd,
ha ûzenetemet âltaladtam.

{Meteor, 1933)

Ûgy jârta az orszâgot. mint akinek kûldetése az "adni",

a "segûeni mdst". És adta is, ahogyan kapta a "lelket", a
"szîvet tâplâlô kenyeret": a szeretetet, a békét, az egymdshoz
tartozâs igenlését akkor, amikor a hâboruk kôzôtti megtépett
orszâgban pontosan erre volt legnagyobb szùkség. Amerre
csak ment (és nagyon sokfelé ballatta kivâlô elôadômûvészetével verseit), mosolyt, derût xrisz, biszen forrâsa a jôsdg,
a megértés és egy egyenesleikû, napsugaras vilâgnézet:

"Az én szântôfôldem papir,
és aranytoll az én ekém;
vetésem: virâg s balzsamîr.
De két kezem paraszt-ôkol:
sok napraforgô versemen
Isten jôkedve tûndôkôl.

{A két kezem: paraszt-ôkôl, Kirdlyhelmec, 1942)

Élete,

embertârsaival

valô

kapcsolata

valamiképpen

megmutatja az élet komolysâgâban is, bogy az az ember jobb
ember, ha tud mosolyogni is:

"Én tûkre vagyok minden mosolynak,
én azért élek, bogy visszamosolyogjak
virâgra, lepkére, bokorra, rengetegre,
farkasra, bârânyra, szivârvânyra, fergetegre,
fényre, boldra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra,
szenvedésre, vidâmsâgra, jô napokra, rossz napokra,

rôzsafâra, keresztfâra, visszamosolyogjak mindenre,
visszamosolyogjak az Istenre.

{A gyermek jdtszani akart. Uveglegenda, 1930)
" Viddmak legyûnk, mint a bor... " s az élet, meg a bûs
magyar sors is, egy kicsit elviselbetôbb lesz, a szomorûsâg
feloldôdik és olyannâ lesz, mint a nyâron gyermekekkel jâtszô pap-rokon feloldottsâga:

"Egész nap môkâzom, viccet mondok, nôtâzom,
ôlelnek a kis karok, azt se tudom, mi vagyok,
gyereklâncon rab vagyok?
Kamasz, kôltô, pap vagyok?
Az a fô, hogy a Halâl most hozzâm be nem talâl,
elrejt a szép ûj vetés, édes gyermek-nevetés,
elrejtnek a gyerekek,
élô napfény, szeretet.

{Nydr, Az ember és az âmyéka, 1930)

Kôltônk Sâros megyében, Hernâdszentistvânon szûletett,
1895 januâr 17-én. Édesapja kântortamtô volt. Az éles eszû
Lâszlô is tanitôi-tanâri pâlyâra készûlt, tanîtani akart. Otthon, mert kellett, mint pâsztorfîûcska ôrizte a nyâjat. Ott
szîvta magâba a természet szeretetét, amely verseinek mélyén
mindig megérzôdik.
Sok évtized mûltân, 1969-ben, mâr visszavonultan, Pannonhalmân gondol bele, hogy abbôl a csôpp kis bojtârgyerekbôl nôtt fol az, akivé lett:
"Hârom ûszô, hârom birka:
ezt ôriztem akkor én.

Tarisznyâmban iron, irka.
Mert szântott két nagytehén,
îgy: szûkség volt néha râm.
(Néptamtô volt apâm.)
Ez lett sorsom... telt az irkâm...

Versnyâjakat terelôn
tilinkôztam... Arany birkâm
tûskebokor legelôn
aranygyapjû-fonalat

hagyott el, bol elhaladt.

Âprilis van. Éltem ôsze
lappang benne. Gondolât
szârnyas lovân szedtem ôssze
a sok arany fonalat,

mit elhagyott sok csôpp s nagy juh.

Kész a kônyvem: kôteggé gyûlt.
Itt a kôteg: Aranygyapjû.
{Pannonhalma, 1969, àprïlïs 15)
Sokkal tôbb ez, mint csak a szavak jâtéka: egy kôltôi êlet

(a "kôltô életének") ôsszegezése, âtfogâsa.
Kôzépiskolâi elvégzése utân a budapesti egyetemen folytatta tanulmânyait. Elsô verseit ebben az idôben kûldte be

néhâny folyôirathoz. Kitôrt az elsô vilâghâborû, amely komollyâ tette a fiatalokat. A hâborû — jôl tudjuk — alaposan felforgatta sziilôfôldjét is. A felfordulâs kôzepette ébredt

Mécs Lâszlô igazân kûldetése tudatâra. És ez a rdébredés
kitâ^totta, meggazdagîtotta lirâjât.
1918-ban premontrei szerzetes, "kanonok" lesz, majd
a pesd egyetem bôlcsészkarân végzett tanulmânyai utân
tanâri oklevelet szerez. Elôszôr Kassân tanâr, 1920-tôl Nagy-

kaposon, 1929-tôI Kirâlyhelmecen plébânos, tehât Csehszlovâkiâban magyarjai kôzôtt marad, de a hatâron tûl és innen

tartja a leiket a magyarsâghoz valô hûségben. Az erdélyi
Végvdri "Eredj, ha tudsz" ûzenetét a Felvidéken — "A méltôsâgos ûr", "A katakombâkba vonulj éjszakâra" cîmû verseivel — ô mondja el. Es egyes verseinek hangja (mint pl. a
"Borkôstolô"-é vagy a "Vérszerzôdés"-é) igencsak merész volt
a cseh uralom alatt élô kôltôtôl.

Elsô verskôtetés 1923-ban adta ki s vele gyorsan elismerést szerzett. Ime, az energikus, ûj hangû, nem utânozgatô
bemutatkozds a "Hajnali harangszô" (1923) erejével (mintha hallanânk a harang zûgâsât:

"Most idézlek, / minden szépség, / minden dolgok / szînessége, /
minden magbôl / minden élet, / minden szîvbôl / minden
jôsâg, / jôjj elô!/
{Hajnali harangszô, 1923)

A harangszô is, az ûzenet is, a "pires sziv" is egyet akar:
vigasztalâst vinni az embertârsnak, az idegenben is, otthon
is szenvedô magyarnak. Legyen a hang is vigasztalâs mâr,
de az iizenet, ha lehet, tôbb is, mint csak vigasz:

"Kongatom piros harangom, ifjû szivem kongatom.
Uramisten, add meg nekem, ûgy zenéljen kis harangom:
kongâsâban minden testvér élte titkât lelje meg:
târsat sejtsen szive mellett, aki koldusan barangol,
testvért, vele egyûtt sîrôt, aki âlmokat temet...
Mondogassâk a szegények: lelkûnk kottâjâra kongat;
gazdag mondja: bennem is még emberség utân kutat,
és a vének: rânk kôszônti régi, ifjû hajnalunkat,

ifjak, lânyok: a szivunkbôl szôrja szét a hangokat.
Tânc feszûljôn a harangban: hajnalember szirom-tânca,
mely magyar lânyt, tôt fîùcskât testvér-tâncra pôndôrit,
gyermekkezet gyermekkézbe, lelket fûzzôn tavasz-lâncba!
Gyûlôltûnk mâr Kain ôta vérivâsig, csômôrig!
Atkozott, ki most sem âll a testvér-csôkos hajnal-tâncba!
Atkozott, ki székelyt gyiikol Szent Istvânkor, zsidôt gûnyol
szombaton.

Kongatom piros harangom, ifjû szivem kongatom.

És ti vândorok, kik jârtok târstalan és râcsavartok
lâbotokra minden utat, fûmes ôsvényt: menjetek!
Testet ôltôtt vâgyaim, ti vândorûtra vert csavargôk,
szeretettôl szônyegelt ût hâtân halkan lépjetek,
nyitott ajtô, ôlelô kar, lâgy kenyér, telt kancsô vârjon,
szivem hangja égjen minden testvérfûvô mondaton,
s aki elhûnyt, lâgy szemére béke, béke, béke szâlijon...

Kongatom piros harangom, ifjû szivem kongatom".
(Hajnalï harangszô, 1923)

Elsô kôtetét és annak sikerét gyorsan kôveti a tôbbi kô-

tet. Kôzben mint plébânos ("pâsztor, de "lelkipâsztor"),
tovâbb folytatja juhainak ôrzését, gondozâsât. Hogy missziôjât — a fényt, a derût, a "lâtâst" a szivekbe hozni — jelképesen is kifejezze, felcseréli a Martoncsik Jôzsef csalâdi nevet
a jôl ismert Mécs Ldszlôra.

A "Hajnali harangszô" (1923) kôtetét a "Rabszolgâk énekelnek" (1925) kôveti. Ez a gyûjtemény a hâborû utâni orszâg és egész Eurôpa sokszor idegesen vibrâlô tûkrôzése a kôltô lelkében is. Elég csak egy par sor ahhoz, hogy érezzûk ben
ne az egész kor kûszkôdését, rohanâsât:

"Rohanunk, fejemen felhôzik a gondom,
aratôk dalait dudorâssza a szél:
kifutunk a Tavaszbôl! Tûlnan a dombon

ott leskel a Nyâr, meg az Ôsz, meg a Tél:
te szôrnyû sofôr, par percre megâllj!
— Sietni, sietni, sietni muszâj!
Rohanunk pihenéstelenûl dûbôrôgve,
ôklômmel ûtôm a Titok-vezetôt:

mîghâtratekint vigyorogva, rôhôgve
a Halâl. Nevetése lidérc, temetôk
szaga rajta, hadarva susogja a szâj:
— Sietni, sietni, sietni muszâj!
(Rohands a tavaszban, Rabszolgdk énekelnek, 1923)

"Vigasztalô" cîmû kôtete 1927-ben mâr a "harminc éven
tûli" "bôlcsebb" kôltôre utal (v.ô. a Harmincadik névnapo-

mon dmû verset), aki arrôl îr, hogy "vége a fiatalsâgnak":
"... most mâr bôlcs vagyok,
mint ama napkeleti Mâgusok:
az égen vârom korom csillagât
— és néha iistôkôs utân futok... "

vagy mâsutt:

"Az ifjûsâgnak vége... Felelôtlen
ringâsnak kônnyû csolnakon, habon...

Ôszben bolyongok csôndes bujdosôként,
mîg az is elfogy, és a temetôhôz
elérek egy napon... "

( Vége a fiatalsâgnak)
Valôjâban azonban nem életlemondâs ez, hanem a lira
âlmodozô hangulatâbôl a felnôtthôz, az emberhez, a magdhoz szabott valôsdg keresése, amely abban a Trianon utâni
Magyarorszâgban elég szomorû volt... Ime egy részlet a
"Tavaszizsoltdr" cîmû versbôl (1927):

"Valaki tavaszt, vâltozâst patakoztat a vilâgra:
sziklâbôl, fôldbôl, âllatokbôl
sziklâbôl, fôldbôl, âllatokbôl

hangokat, szîneket, szirmokat, vâltozâst csihol ki Valaki.

Csak belôled nem bîr ûnnepet csiholni, Ember!
Csak rôlad mondta ki a rettentô igéket:
"Megbânta, hogy embert teremtett a fôldôn..."
Mert te volnâl az Isten dicsôsége:
— és te vagy az Isten golgotai gyalâzata, Ember!

Te volnâl az Isten gyônyôrûsége:
— és te vagy az Isten hétfâjdalma, Ember!
Te volnâl az Isten atyai szelîdsége:
— és te vagy az Isten hetedizigleni haragja,

hiâba âllitotta fel a villâmhâritôt a Golgotân, Ember!
Te volnâl a teremtés koronâja:
— és te vagy a teremtés csôdje, Ember!

Te vagy az Isten âllandô nyugtalansâga,
te vagy az Isten boldogtalansâga,

tavaszodj végre akarata szerint, Ember,

és légy az Isten boldog békessége.

Amen.
C Vigasztalô", 1927)

1930-ban adja ki az "Ember és àmyéka" cimû kôtetet
s benne szebbnél szebb, ûjra és ûjra idézett, szavalt verseit.
Sikere egyre nô. îrâsainak népszerûségét fokozza az a sajâtos,
kôzvetlen mûvészet is, amellyel verseit sajât maga elôadja.
Mindenfelé vârt, hîvott és ûnnepelt elôadô. A "Mint a madarâsz", "Csak ennyi az egész", "Ketten a csodafâval", "Em
ber vagyok: fôld szeme, ftile, szive": mind-mind olyan vers,
amelyet nem elég elolvasni, hallani kell, mondani kell, hogy
teljesen értékelni tudjuk. Gondoljunk csak "A kirdlyfi hàrom
bdnata" cimû népszerû, sokat szavalt, mindig megtapsolt
versre ebbôl a kôtetbôl vagy az Uveglegenda-ciklushôl jôl
ismert "A kirdndulds elmaradt" cimû versre, 1930-bôl.
Mécs Ldszlô népszerlisége egyre nô. A "hivatalos" elismerések is gyarapodnak. A Petôfî Târsasâg, a Kisfaludy
Târsasâg, a Janus Pannonius Târsasâg, azutân a Szent Istvân Akadémia tagja, a Vigilia fôszerkesztôje lesz. De ugyanakkor birâlatok is érik, sokszor nem egészen jogtalanul. Munkâssâgât, kôltészetét ma mâr persze nem a birâlat mércéjével nézzûk. Hagyjuk ezt az irodalomtôrténet beavatottjainak.
Kétségtelen azonban, hogy az érzékeny lelkû kôltô — elôadô-

estjeinek rajongô tômegei ellenére is — valahogy "remete"
volt, orszâg-vilâg lâtta-csodâlta magdnyos remete:
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"Jârt a munkâsokhoz, jârt a szântôkhoz,
jârt a mennyegzôbe, temetésre, tengerihântôkhoz,
ragyogott szeme, ha harmonika szôlt
— és mégis, mégis, mégis remete volt.
Nem volt rejtély, titok: mindenki megnézte,
mindenki szerette, mindenki becézte,

meleg, viragos âg volt, nem suta holt
— és mégis, mégis, mégis remete volt".

{Uveglegenda, 1930)
Kôzben ez a pap-kôltô, magânyos és talân "remete" is,
orszâgot jârô ûj Tinôdi Lantos Sebestyénként szaval, szônokol, személyiségével, verseivel tômegeket vonz; egyiittérez

kicsivel, naggyal, gazdaggal, szegénnyel, egészségessel, beteggel; "Kârpâtokban megvakultam" cîmû versében szive
egyûtt sîr a hâborû elfelejtett âldozatâval, a hadirokkant,
megvakult honvéddel, aki koldulni kényszerûl.

1933-ban jelenik meg a szociâlisabb, emberi szenvedésre
megnyilt szemû, egyûttérzô pap-kôltô erôs hangû "Legyen
vildgossàg" cîmû kôtete.
Népszerûsége kûlfôldre is gyakran elviszi.

Pârizsban a

francia kôltôk legjobbjaival kôt életre szôlô barâtsâgot (pl.
Paul Valéryval). S mig az elôadô estek, fogadâsok, tapsok,
munkâinak kûlfôldi sikerei kevesebb idôt engednek verseinek formai kidolgozâsâra, élményvilâga egyre mélyûl, kûldetêse egyre jobban tudatosodik. A kôltô a târsadalora lelki-

ismerete. És a pap-kôltô ebben a lelkiismeretben az Isten
szavât tolmâcsolja, ami mâr nemcsak kôltészet, hanem hivatds
is. A kôltô és ember: a kettô egyl

S amikor a kôltô érzi, hogy az egész orszâg szeme râszegezôdik: a siker Parnasszusârôl vagy a szenvedések Olajfâkhegyérôl — nem tudom — a lelkiismeret fortisszimôjâval
1933-ban elmondja "Vâd és védôbeszéd"-^ét, amelynél megrâzôbbat a magyar romantika ôta aligha îrtak, de egyet sem
a 30-as években:

"... Nem tudnak semmit ôk a Bibliârôl

s hogy van Madâch, Faust, lélek-asztagok!
S csak annyit tudnak az Isten Fiârôl,
hogy elîtélt minden gaz gazdagotl

Kinél szurony s arany van: az erôs!
E fîûkért valaki felelôs!
Rothasztô testi-lelki rossz koszokbôl
nem hâmozta ki senki kincsûket

s zenghet a jôsâg szâz angyal-torokbôl,
fiilûk az ég szavâra mâr sûket.
Szlvuk gennyes, szemiik nézése bôsz.
E fîûkért valaki felelôs!

Ezeknek az lesz majd a messiâsuk,
ki forradalmat, pénzt és nôt igér,
a Mûlt hullâjân tânc lesz, kurjantâsuk
vilâg-lângok kôzôtt a Holdig ér.
Jôn a Halâl, a mindent elnyelôs:
îtéiet lesz s valaki felelôs"!

( Vâd és védôbeszéd, 1933)
Itt is, de késôbbi verseiben egyre lâthatôbban mâr egy

a kôltô, az ember és a pap. Ez az egység csak egy késôbben
îrt versében talâl "meghatârozâst". 1947-ben a "Vissza a
csendbe" ciklusban olvassuk mintegy ônvallomâsât, de talân

életûtjânak ôsszefoglalâsât is:
Hdrman megyûnk az ûton

Mi mindig barman jârunk,
lâbom bârmerre megy:

egyutt megy itt az ember,
a kôltô és a pap, de

a hârom mindig egy.

És szembejô a Jôsâg
és mind rajonganak:
az ember megimâdja,
himnuszt kôlt râ a kôltô,
zsoltârt zeng râ a pap.

És szembejô a Szépség
s rôgtôn megoszlanak:
szivet Idnâl az ember,

virâgot szôr a kôltô,
gyanakvôn néz a pap.

Môgôtte a csupasz Bûn
titkai lâtszanak:

borzong az ember, felforr
a kôltô s egy kerubtôl
tûzpalâstot kér a pap.
Hârman megyûnk az ûton,
a vâgyak rajzanak:
a fôldre hîv az ember,
mesébe hîv a kôltô,

a mennybe hîv a pap.
{1947)

"Vdlogatott verset" 1934-ben, "Megdicsôûlés" cîmû kôtete
1935-ben, a premontrei szerzetes habitusât jelentô "Fehéren
és kêken" cîmû kôtete 1937-ben kerûl ki a nyomdâbôl. Itt
a "Mdjust legendâ"-hecsx maga vâlaszol ûjra a kérdésre, bol
is kezdjûk a târsadalmi reformokat;

"mindenki segîtsen,

ahogy tud", hiszen mindannyian Isten jôsâgânak részesedôi,
vâromânyosai vagyunk, a kapott részbôl juttassunk a nâlunknâl is jobban râszorulôknak. Aki az ônzés rozsdâs tûskéjét
kiveszi szîvébôl, az majd elmondhatja:

"... nagyjôkedvem tâmadt,
zôld kalâszok csôkoltâk ruhâmat,
tust vonôzott a fôld minden tûcske,
s a szîvembôl ônmagâtôl
kihullott egy régi rozsdâs tûske. "

{Mdjust legenda, 1937)
Az csak természetes lehet nâla, hogy a szociâlis reformokat
éppûgy nem politikai mozgalmaktôl vârja, mint ahogy az
ember bûntôl, piszoktôl valô megtisztulâsât sem. A jobbâ
vâlâs, emberibb élet, tôbb igazsâg, a fôldôn nâla is bensô,

vallâsi megûjulâst, az Egyhâzhoz valô hûséget jelent. Errôl
tesz vanûvallomâst a "Civis romanus sum" cîmû versében,
1937-ben a "Fehéren és kéken".

Az "Élôket nézek" cîmû kôtet 1938-ban, a "Forgôszmpad" 1940-ben lâtott napvilâgot. Az utôbbiban ismét ott él
a nemzetét vigydzô kôltô és ember. A "Sôtét mdrcius" peszszimizmusa, a "Pesti mdjus elseje" (1939-ben) félénk hang-

szerelése, a " Vôrôsbegy"-hen aggôdâsa a mâsodik vilâghâborû kezdetén, a vérôzônbe fullasztott Lengyelhonért valô
aggôdâsa: mind-mind sok mas, kevésbé ismert verssel egyiitt
adja azt a szivârvânyszîn-gazdagsâgot, amellyel Mêcs Ldszlô
beîrta nevét irodalmunk tôrténetébe.

1942-ben jelenteti meg a Vigûiâban prôfétai lâtâssal
megîrt kiâltâsât, "Imâdsâg a Nagy Lunatikicsért" dmû bâtor, Hitler-ellenes versét, amely 1942-ben még diplomâciai
bonyodalmakat is okozott.

A vilâghâborût kôvetô ôsszeomlâsban nagyobb szûkség
volt hithû papra, mint "kotta-zenélô" kôltôre és a kôltô tudta, hogy most az ârral szembe ûszni merô és tudô egész emberekre van szûkség, akikben maradt vâgy és szomjûsâg a
"Ferras" tisztasâgâra. "A pisztrângok példàja" ugyan még
1937-ben îrôdott, megélt vaiôsâg a kôlteménybôl csak a
hâborût kôvetô idôkben lett:

"Amely pisztrâng az ârral ûszik:
lehet boldog, basa fehérjét
lehet, hogy parti nefelejcsek
kîvânjâk, hogy csôkkal elérjék
s holdfény hullong râ, mint a tej-csepp,
— de a Faj meghalt benne: huilai
A hasukat boldogsâg-nappai
sûttethetik a renegâtok,

magyar jûdâsok, ârral-ûszôk:
a nevûk huila, létûk âtok!

— Pisztrâng-lelkû Pajtâs, elôre,
a Forrâs-âlmû hegytetôre!

Az 1945-ôt kôvetô években a bâtor, szociâlis hangû, mindig békét és az osztô szeretetet hirdetô kôltônek is bujkâlnia

kellett. Az 1939/44-es szociâlis reform sûrgetésében Imrédyékhez csatlakozô Felvidéki Pârtot tâmogatta (1. pl. "A bânyafûttyôs vâlasza" cimû, 1938-ban irt versét), ezért a "hâborûs
bûnôs" jelzôt ô is megkapta. Hônapokig a Bakonyban bujkâlt, majd egy kis eldugott plébâniân mûkôdôtt, 1953-ban
mégis elfogtâk, bôrtônbe kerûlt; hârom évig Vâcott sînylôdôtt. A bôrtôn lelkileg jobban megviselte, mint testileg.
"Vissza a csendbe" cimû kôtete vâlogatâs 1944 és 1971

kôzti verseibôl. Ebbe a kiadâsba (Cleveland, 1976) a verse-

ket, amelyeket a clevelandi Classic Printing Co. adott ki a
szintén clevelandi Mécs Ldszlô Tdrsasdg kezdeményezésével,
maga a kôltô vâlogatta.

îrâsainak teljes kiadâsa azokra vâr, akikben a szaktudâs
és a felelôsség egyarânt megvan arra, hogy jeleseink szellemi
hagyatékât az utôkor szâmâra ne csak megmentsék, hanem
a kijârô értékeléssel egyiitt, mint szellemi hagyatékot, kincset, a jôvônek hiânytalanul âtadjâk.

Tôbb Mécs-verset is megnevezhetnénk, mint a kôltô "ars
poetica"-jânak termékét, talân mégis az az egyszerû kôltemény kînâlkozik ide legjobban, amely Ldtôfa cimmel 1961bôl valô. Lehet, hogy Mécs maga is ezt szânta ôsszefoglalôként.

"A kôltô s a dinnyék csôsze
sorsa abban rimel ôssze,

hogy mindnek van lâtôfâja:
kémlelôdni kûsznak râja.

Van kôltô, ki nem igényel
talâlkât az ôrôk fénnyel:
lâtôfâja szâraz, pôre,
âgas: nem lesz Lâtô tôle.
Alacsony az ég-padlâsa:

nem klvâncsi, hogy meglâssa,
mi lesz a lentvalôkon tûl,
ha a lélekharang kondul.

Igaz kôltô lâtôfâja
kilâtâst nyûjt minden tâjra:
szent, virâgzô, Jâkob-lâtô.
Errôl kémlel. O a Lâtô.

Kémlel mûltba, jôvendôbe,
ég titkâba, szîvredôbe.

Mig mâs alszik: tolvajt kiâlt,
ha bûnt, bajt lât s harc-galibât.
Ha ihletben fôl-fôlrândul

fâjâra: az éjszakân tûl,
alvôk felett, lâtja messze,
hol kel, mint Nap, az ûj Eszme.

A lâtô megragyog tôle,
s mig mâs nem lât meg belôle
semmit, — ô, mint hajnal-mâglya,
az ûj szebb kôrt megimâdja,
s megkiâltja.

A kôltô ûtja végigkîséri kora tôrténelmét, a nagyoknak
és a kis embereknek a

tôrténelem szînes vâsznâra festôdô

életét, és amit népe, nemzete él, abbôl van szinte minden
versében, ha nem tôbb, legalâbb egy ecsetvonâs. Kûlôn tanulmânyt érdemelne Mécs Làszlônak az a sok verse, amely

a mindennapi ember ûn. "kis-vilâgât" îrja le, és amelynek
leirâsâval bearanyozza a szûrke hétkôznapokat, hogy az istenadta napsugârban azok fényesebben csillogjanak. Amihez
hozzânyûl, szint kap, melegséget, lângot, életet. Csak néhâny verscim megemlîtése is "hangulatot" teremt, mât egyegy jôl ismert, sokszor hallott kôlteményre az emiékezés is
ide hozza Mécs Lâszlôt, aki beszél hozzânk; nemcsak szaval,
igét hirdet!

Gondoljunk csak a "Papagdly" cîmû vers hangulatâra
vagy az ismert "A kirdlyfi hdrom bdnata" cîmû és anyâk

napjân kôzkedvelt, szavalt versre, amelyben a "mindenki
édesanyja himnuszâval" énekli meg mindannyiunk édesanyjânak nagysâgât, szépségét. Ehhez hasonlô, bar nem anynyira ismert a "Szabô Pista anyja" cîmû, szintén gyônyôrû vers.
Ide kîvânkozik "A szegény ember kertecskéje", az "Aranyos

kicsikém" stb. is, de minden mâs versében is ott lûktet a "nîâsik teremtmény" lâtâsa, aki ugyanannak a nagy emberi csalâdnak tagja, mint amelyiknek ô. Egymâshoz tartozunk
és mindahânyan — ha ezt sokan nem fogadjâk is el — Isten

hâza népének gyermekei vagyunk. Ô ennek, mint pap, énekese, szolgdja, kôltészete is szolgdlat, de a mûvész szabadsâgâval, erejével, eszkôzeivel és felelôsségével!

Mécs Ldszlô életének utolsô éveiben emiékiratân dol-

gozott. 1961-tôl Pannonhalmân élt az ôreg papok otthonâ-

ban. Még megérte 80. szûletésnapjât, 1977-ben elmondta
gyémântmiséjét és készûlt, készûlt " Vissza a csendbe".

"Most a Fôld: bolondok hâza.

Lovam lassît, nem cifrâzza.
Jajt kiâltok. Itt a vége
minden zajnak. Orôk béke
ôs-csendjébe készùlôdôm.
Vâr az Isten Csendessége.

îme, a Mécs Ldszlô-féïe "epilôgus'7
Mécs Ldszlô csendben elment kôzûlûnk, de rânk hagyta
gazdag lelkû életének ôrôkségét: az irodalomra, népûnkre,
nemzetûnkre, reânk! Vannak még kôzôttiink, akik hallottâk,
amint mesterien szavalt, vannak, akik 'hîvei" lettek, mert
hozzâértôen adta elô valaki a versait, de annak, amit hâtrahagyott, mindannyian ôrôkôsei vagyunk.

Es reméljûk, vannak, lesznek kôzôttûnk ûjra "/d^ô"-k
is, akik "az ûj, szebb kort megimâdjâk s megkiâltjâk..."

Panajoth Zoltânné Ldszlô Mdrta (Shaker Hts., Oh):
EGYÛTT A

VIRRASZTOKKAL

Visszhangjaként a titkolt sôhajoknak,
mint milliônyi néma vâd szava,
dalt zengenék a hangok kôrusâval,
hogy zûgjon fel a rabsâg ostroma
és tôrjôn belé e sûket vilâgba,
hogy nyissa meg az alvô fûleket,
hogy râzza fel az ernyedôt, a lanyhât,
a jôhiszembe rejtôzôtteket.

Zengje és zûgja, kiâltsa, jajongja
milliôk némân tûrô panaszât,
halâlraszântak fuldoklô hôrgését,
avergôdést, a pusztulâst, a gyâszt.
A némasâgot miként hangszerelném,
hogy elnémuljon mind, aki feled
s az emlékébôl sohase tôrôlje
a némasâgba fulladt perceket?

Hogy zengjem ki, hogy megbûjt otthonokban
métely zôrget az igaz ajtajân,
ârmâny hûzôdik ârnyak rejtekében
s rettegés vacog a szavak nyomân,

hogy régi eszmék elszânt hordozôi
megszâmlâltattak, nevûk âtkozott
s a régi hûség hôsei nevére

bosszû, gyûlôlet ont gyalâzatot,
hogy zengjem ki? — Tânszeliden, esengve?
De gyenge hangom meddig érne el?
Ki hallanâ meg "jogok" dâridôjân,
hogy egy bûs dalnok mirôl énekel?
Hadd szôljon bât a virrasztôk karâval,
zokogjon, sirjon bânatos dalom.
Kapja fel hullâm, sodorja a szélvész,
szôrja szerte-széjjel messzi hantokon.

Ha milliônyi néma vâd szavâra
nem is mozdul mâr leikiismeret,
mârtirok, hôsôk megvâltô erôi
megtôrik egyszer a rabbilincseket!

Balogh Sdndor (East Greenbush, NY);

1956: TÉNYEK, ELMÉLETEK, EOGALMAK TISZTÀZÀSA
kivonatosan

Pohbius gôrôg irô szerint a tôrténészeknek pragmatikus
môdszert kell hasznâlniuk; az a feladatuk, hogy a fontos
eseményeket pontosan îrjâk le, adjanak azokra magyarâzatot, âllapîtsâk meg — amennyire lehet — az események

"hogyan és mint"-jét és târjâk fel a mûlt hibâit és sikereit,
hogy azok tanulsâgul szolgâljanak és irânyt mutassanak.(l)
Bâr az 1956-os magyar forradalomrôl tucatnyi kônyvet
irtak, és cikkek szâzai jelentek meg, a legalapvetôbb kérdés
felett mindenki âtsiklott: egyâltalân forradalom volt-e az
1956-OS "forradalom"?

"Forradalom" a politikai rendszer fegyveres megdôntésére irânylô kîsérlet.
Ebben az értelemben 1956 nem volt forradalom.

Ezt

érdekes môdon éppen az arra leghivatottabb személy âllapitotta meg.

Hegedûs Andrds, aki — mint akkori miniszterelnôk —
az 1956-os események kôzpontjâban âllt, aki ebben a kérdésben Zsille Zoltdnnal készitett interjûjâban (2) vitâba
szâllt Zsillével. Zsille tôbbé-kevésbé elvi okok miatt ragaszkodott a "forradalom" kifejezéshez, Hegedûs azonban "nemzeti felkelésrôl" beszélt. Persze hivatalos és pârtkôrôk Magyarorszâgon csak "ellenforradalmat" ismernek el, mert
a kommunista elmélet szerint forradalmat csak az ûn. "ha-

ladô erôk" kezdeményezhetnek. Minden kommunistaellenes
forradalom szûkségszerûen "ellenforradalom".

Hegedûs âllâspontja, amelyben szakit a hivatalos értelmezéssel, fokozatosan alakult ki. Sajât beismerése szerint a
hatvanas évek kôzepétôl tekinti "nemzeti felkelésnek azt,
ami 1956 oktôber 23-ân kitôrt. " (3)

Zsille nem vitatja Hegedûsnek ezt az értelmezését, a
"forradalom" kifejezésén azonban "forradalmi vâltozâst" ért.
Lényegében a két âllâspont kôzt nincs ellentmondâs.
Hegedûs nem tagadja, hogy a nép forradalmi vâltozâst akart,
és Zsille sem tagadja, hogy a "nemzeti felkelés" nem volt
fegyveres Idsérlet a rendszer megdôntésére. Mindkét âllâs
pont igaz. A kettô tôkéletesen kiegészîti egymâst. A magyar
nép 1956-ban békésen akart forradalmi vâltozâst létrehozni.
ami sikerûlt volna is, ha nem jôn a forradalom. Lomax ta-

nulmânyânak egyik fô témâja, hogy a Rajk-temetés utân a
reformmozgalom "ellenâllhatatlan" volt.(4)
Fontos kérdés, hogy miért és hogyan alakult a békés
"nemzeti felkelés" fegyveres ôsszetûzéssé?

Az

utôbbi

negyedszâzadban

kialakult

"forradalom-el-

mélet" irodalma (5) nem ad kielégitô vâlaszt. Még maga a
"forradalom" szô sincs kifejezetten meghatârozva: feltételezik, hogy mindenki olyan értelemben hasznâlja, mint
Hegedûs: fegyveres kîsérlet a rendszer megdôntésére.
Van

azonban

ebben

az

irodalomban

hârom

érdekes

szempont, amely segît az 1956-os események tudomânyos
kiértékelésénél, illetve a forradalom-elmélet tovâbbfejlesztésénél. Elôszôr is a Gurr âltal hasznâlt kifejezés, az ûn. po-

litikai, illetve "polgâr-viszâly" (6) sokkal tâgabb fogalom,
mint a "forradalom". A polgâr-viszâly lehet békés vagy erô-

szakos. (7) A békés viszâly politikai megoldâst keres (mint
Nagy Imréék, illetve a pesti diâkok akartak 1956-ban). Az
erôszakos viszâlynak hârom formâja van: lâzongâs (turmoil),
ôsszeeskûvés (conspiracy) és polgârhâborû (internai war). (8)
A forradalom-elméletek kôzôs gyôngéje, hogy az erôszak
kezdeményezését mindig a lakossâgnak vagy a forradalmâroknak tulajdonîtjâk, és soha nem tételezik fel, hogy erôszakot a rendszer is kezdeményezhet.
A

forradalom-elméleti

irodalomban

a

mâsik

hasznos

elem a "viszonylagos megfosztottsâg" (9) és a "csalôdottsâg"
(10) eszméje. Gurr szerint politikai erôszak a csalôdottsâg
eredménye, amikor a lakossâg ûgy érzi, hogy a rendszer megfosztotta valamitôl, ami neki jârt. E szerint a politikai erô
szak hasznâlatât szûkségképpen a helyzet rosszabbodâsa vâltja ki.

E szerint az elmélet szerint azonhan a lakossâgnak felesleges lett volna forradalmat kezdenie, hiszen '56 tavasza ôta

politikailag és gazdasâgilag lényegesen javult a helyzet: Râkosit
menesztették, a cenzûra jelentôsen enyhûlt, Rajkot rehabilitâltâk és ami a legfontosabb, Lengyelorszâgban valôban
békés, de "forradalmi" vâltozâsok mentek végbe éppen abban az idôpontban. Elméletileg tehât '56 nem lehetett hagyomânyos értelemben vett "forradalom", mert Morrison
szerint — "ha valaki szâmît valamire, és gondolja, hogy azt

megkapja majd, akkor nem érzi magât megfosztottnak". (11)
Kétségtelen, hogy a politikai elnyomâs és viszâly Magyarorszâgon az '50-es években nagyon sûlyos volt, pont '56-ban
azonhan komoly liberalizâlôdâs volt folyamatban, a pârton

belûl sûlyos vâlsâg volt érezhetô, és a tôrténelmi fejlôdés irânya nyilvân az ellenzéki erôknek kedvezett. A lendûlet any-

nyira a nép oldalân volt, hogy Gerô nem volt olyan akadâly, amelyet csak fegyveres forradalom tud elmozdltani.
Ez 1956 oktôberében mâr csak napok, esetleg hetek kérdése
volt. Gerônek is vagy engednie vagy mennie kellett volna,
akârcsak a lengyel Ochabnzk, aki csupân hat hônappal elôbb,
Beirut halâla utân kerûlt az élre.

Ha valaki Magyarorszâgon veszélyhen érezte magât azokban a napokban, akkor az elvtârsaival egyûtt csak Gerô le
hetett. Az a kérdés tehât, hogy a csalôdott Gerô kezdte-e
(nemcsak kiprovokâlta) a fegyveres ôsszetûzést, hogy "trônjât" megmentse.

A forradalom-elmélet egyâltalân nem târgyalja a felelôsség kérdését. Morrison (12) tovâbbfejleszti Gurr elméletét:
a forradalom okât az "akadâly", ill. akadâlyoztatâs tényében lâtja. Szerinte forradalom akkor tôr ki, amikor a politikai és târsadalmi fejlôdés hirtelen akadâlyba ûtkôzik. Mor
rison az akadâlyt adott jelenségként târgyalja, ami csak ûgy
megjelenik a szînen. '56-ban — a hagyomânyos magyarâzat szerint — Gerô volt az akadâly, és a nép haragja fegyveres forradalommal seperte el Gerôt és elvtârsait, Hegediissel egyiitt, az orszâg élérôl.
A modem forradalom-elmélet nem elégséges az '56-os
események magyarâzatâra. Szûkség van âltalânos elméletre,
amely nem tételez fel semmit. Minden viszâlyban, îgy politikai viszâlyban is, legalâbb két félnek kell lennie. Mindegyik fél lehet csalôdott, mindegyik fél érezhet akadâlyokat,
és mindegyik fél teremthet akadâlyokat. A tôrténésznek teljesen nyîlt szemmel kell az eseményeket megkôzelîtenie, hogy
az igazsâgot felfedezze.
Alapvetô kérdés: Gerô vagy a nemzet folyamodott-e erôszakhoz elôszôr? 1956 forradalom, ellenforradalom vagy
valami mâs volt-e?

Hivatalos magyarâzat szerint a nyugati kapitalistâk bérencei kezdték vagy legalâbb is szitottâk a forradalmat. A
nyugati tôrténészek, magyar szârmazâsû irôink is, azt kutat-

tâk, hogy ki és mikor hîvta be az oroszokat Budapestre, és
ki îrta alâ a behivô okmânyt oktôber 23-ân (vagy esetleg
késôbb). Dôntô bizonyîtéknak szâmttott, amikor 1985-ben
Hegedûs elismerte, hogy a behivô okmânyt utôlag, oktôber
26-ân ô irta alâ 23-i keltezéssel, mint 23-ân még felelôs miniszterelnôk. (13) Ezzel az ûgy lezârtnak lâtszott.
Az 1956-os irodalomban egyedûl Vdlt Ferenc, a Harvard

egyetem tôrténészének munkâjâban (14) talâltam
egy esetleges "Gerô mester-tervre".

utalâst

Vdli szerint Gerô szân-

dékosan robbantotta ki a forradalmat, hogy ellenfeleivel,
nagyjâbôl a Nagy Imre kôrûl csoportosulô revizionista kommunistâkkal, szovjet segltséggel, egyszer s mindenkorra leszâmoljon. Vdli szerint Gerô és az akkor mâr a Szovjetuniôban tartôzkodô Rdkosi gyakori emlékiratai meggyôzték a
Kremlint, hogy Nagy Imréék "ellenforradalmârok", ami a

szovjet vezetôség szemében halâlos bûnnek szâmitott. îgy

elképzelhetô, hogy a Kremlin katonai segîtséget îgért Gerônek az esetleges leszâmolâs sikere érdekében.

Vdli elméletét megerôsîti az Egyesûlt Nemzetek Kûlônbizottsâgânak a menekûltek tanûvallomâsain alapulô, 1957ben kiadott jelentése (15), amely szerint Gerônek kellett elôkészîtenie az orosz beavatkozâst.

Erdekes megjegyezni, hogy mâr Gerô jugoszlâviai ûtjânak egyik célja is Tito megnyugtatâsa lehetett: a tervezett

szovjet felvonulâs Magyarorszâgon nem Tito ellen irânyul.
Amint Tito ezt elfogadta, azonnal megkezdôdtek a szovjet
hadmozdulatok, még mielôtt Gerô oktôber 23-ân reggel
visszatért volna Budapestre.
Mâsik érdekes tâjékoztatâs szerint "oktôber 20-ân és 21én pontonhidakat szereltek egybe Zâhonyban, a szovjet-magyar hatâron, s az orosz csapatok a Szovjetuniôbôl jôvet
ezeken a pontonhidakon vonultak ât oktôber 24-ének regge-

lén" (16). Tôbb olyan adat van a Jelentésben, amely kizârja
annak lehetôségét, hogy a szovjet csapatok a Szuezi-csatornâval kapcsolatos helyzet miatt késziiltek Magyarorszâgon
âtvonulni.

A Jelentés szerint 24-én hajnali két ôrakor szovjet harckocsik tûntek fel Budapesten (17), amelyeknek tôbb ôrâval elôbb el kellett indulniuk a legalâbb 70 km-re esô szov

jet âllomâshelyrôl. Ugyanakkor Oltvdnyi szerint "az orosz
92. pc. ho. zôme és a 2. mech. ho. részei mâr oktôber 23-

ân az esti sôtétségben megjelentek Budapesten" (18). A szerzô még 1956. oktôber 25-én személyesen kapott tâjékoztatâst az idôkôzben felbomlott "Néphadsereg" tagjaitôl, hogy
a Kaposvâr mellett âllomâsozô szovjet alakulatok 23-ân délutân két ôrakor kezdtek berakodni.

Gerô a szovjet vezetôséggel nyilvânvalôan elhatârozta,
hogy korlâtozott konfliktust robbant ki, amelyben Nagy
Imre csoportja lesz a bûnbak, vele leszâmol, és megleckéz-

teti a lakossâgot, esetleg a tôbbi csatlôs âllam disszidenseit
és nemzeti kommunistâit is, hogy azok lâssâk, a Szovjetuniôval csatlôs nép nem szâllhat szembe.
Mi ment rosszul, hogy ez a merész manôver visszafelé
suit el? Valôszînûleg a lengyelorszâgi események olyan sebesen haladtak elôre, hogy mire Gerô visszatért Jugoszlâviâbôl, a vâlsâg elérkezett arra a pontra, amelyen Gerônek vagy
engednie kellett vagy le kellett lépnie.
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Félig elkésziilten, a szovjet csapatok ûtban, de még nem
a helyszînen, Gerô az események hatâsâra ûgy dôntôtt, hogy
az eredeti terv szerint kiprovokâl egy kis ôsszetûzést, a tôbbit
aztân a szovjet csapatok majd elintézik. Nyilvân nem szâmîtott arra, hogy a népben, fôleg a munkâssâgban az elfojtott
dûh nem ismer hatârt és a provokâlâsbôl sikeres forradalom
lesz.

Meg kell jegyezni, hogy az 1956-os nemzeti felkelés nem
egyedûli forradalom a tôrténelemben, amelyet a rendszer
fentrôl, és nem a tômeg kezdett alulrôl. Vdli szerint diktâtorok — a rômai csâszâroktôl Sztâlinig — gyakran szerveztek lâzongâst vagy forradalmat, hogy ellenfeleikkel leszâmoljanak. (19)
Nyilvân van a tôrténelemben sok igazi forradalom, mint
példâul a francia vagy az orosz bolsevik forradalom. Ezzel
ellentétben az amerikai "forradalom" (amelyet sokan sokkal
szabatosabban "fûggetlenségi hâborû"-nak hivnak) az 1956os magyar forradalomhoz hasonlîtott. amennyiben elôszôr

a kirâly nyilvâmtotta forradalomnak a gyarmatiak kôvetelését, mert nem volt hajlandô azt elfogadni, és a kirâly katonâi lôttek elôszôr a védtelen tômegekre. Az amerikaiak
csak utâna kezdtek fegyverkezni.

Hasonlôan tôrtént 1848-ban is, amikor Petôfi és Kossuth
békés, bâr forradalmi vâltozâsokat kôvetelt. A horvâtok,
szerbek és românok a bécsi kamarilla és V. Ferdinând biz-

tatâsâra tâmadtak elôszôr elleniink (20). A magyar "forradalmârok" soha nem fenyegették se Bécset, se a kirâly személyét.
A forradalom-elméletek megkûlônbôztetik a békés nem
zeti mozgalmat és a "forradalmi" vâltozâsok kôvetelését a

fegyveres konfliktustôl. Nem kûlônbôztetik meg azonban
az alulrôl jôvô forradalmat, amelyben a nép, esetleg szervezett forradalmârok prôbâljâk megdônteni a rendszert,
és a felûlrôl jôvô tâmadâst, amikoris a rendszer és a hata-

lom birtokosai fegyveres erôvel prôbâljâk megâllitani a bé
kés politikai fejlôdést, mint azt VI. Gyôrgy 1776-ban, V.
Ferdinand 1848-ban és Gerô Ernô 1956-ban tette.

A tovâbbiakban az elôadô kûlôn-kûlôn részletes pontos-

sâggal meghatârozza a felkelés, a lâzadds, a forradalom,
az ellenforradalom, a szabadsdgharc, a fûggetlenségi hâborû
és végiil az âllamcsiny fogalmât. Megjegyzi, hogy politikai
okok miatt a terminolôgiât gyakran elferdîtik. A nicaraguai
"kontrâk" példâul tulajdonképpen felkelôk, Reagan elnôk
azonban — annak hangsûlyozâsâra, hogy az Ortega-rendszer môgôtt a Szovjetuniô âll — kôvetkezetesen "szabadsâgharcosok"-nak nevezi ôket. Azt is nehéz megâllapîtani,
hogy El Salvadorban a forradalmârok felkelôk-e. Az ottani

forradalmârok, akik az "amerikai imperializmus ellen" kiizdenek, gyakran szabadsâgharcosoknak nevezik magukat.
*

*

*

A fentiek ôsszefoglalâsaként az elôadô szerint az 1956-os
eseményeket a kôvetkezôképpen lehetne szabatosan jellemezni;

Bâr a Kâdâr-kormâny és a kommunistâk szerint 1956

ellenforradalom volt, a lényegében forradalmi politikai
vâltozdsokat kôvetelô mozgalom békés felkelésként induit,
amikor a tômeg a kormâny tilalma ellenére megtartotta az
elôre meghirdetett utcai felvonulâst. Az ellenforradalmat a
"forradalmdr" Gerô kezdte, amikor a békés felkelôkre râlôvetett a râdiônâl. Erre a békés felkelés fegyveres felkeléssé
vâlt. A hadsereg egyes tagjai felldzadtak a kormâny és parancsnokaik ellen, a szovjet leigdzô és imperialista csapatokkal szemben a felkelés, illetve szabadsdgharc oldalâra âlltak: 1956 azonban nem volt forradalom, mert nem forra
dalmârok kezdték, mint a francia és a bolsevik forradalmat.
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Érdy Miklôs:
A MAGYAR KORONÀZÂSIPALÂST SZEGÉLYE
HÎVEN A HAGYOMÂNYHOZ

(A székfoglalô elôadâs az Ârpdd Szôvetség Orientalisztikai Osztâlyânak ûlésén, 1987. november 28-ân hangzott

el. Szôvegét a 239-243. oldalon kôzôljûk.)
Somogyi F, Lél:

A TURINI LEPEL MAGYAR VONATKOZÀSAI
( Vetûettképes elôadâs)
A turini lepel az a vâszonteritô, amelybe a keresztény
hagyomâny szerint az Udvôzîtô testét — a keresztfârôl tôrtént levétel utân és a sirba tétel elôtt — betakartâk s amelyen

a feltâmadâs utân Jézus bâromdimenziôs képe mindmâig
rânk maradt.

A leplet, mint felbecsûlhetetlen értékû ereklyét, az olaszorszâgi Torino (magyarul: Turin) vâros "San Giovanni
Battista" székesegyhâzâban ôrzik. (1) A lepel angolul Holy
Shroud néven ismeretes. Valôdisâgât ûjabban tôbb nemzetkôzi tudomânyos vizsgâlat ûtjân âllapîtottâk meg. Ezekben

Somogyi F. Lél akadémiaiszékfoglalôjdnak elôaddsa kôzben.
{Somogyiné Ambras Erzsêbetfelvêtele. )

a vizsgâlatokban protestâns és nem hîvô szaktudôsok is részt
vettek. Tôrténetét is részletesen feldolgoztâk. Ennek folyamân, ha kôzvetlen bizonyiték nem akadt, olyan eseményekbôl lehetett a turini lepel tôrténetére kôvetkeztetni, amilyenhez kétség nem fér. Csupân egyetlen korszakra vonatkozôlag nem akadt eddig teljesen kielégîtô adat. Ez a turini le
pel tôrténetének homâlyos része (az ûn. "dark period"), amely
kôzvetlenûl a negyedik keresztes hadjârat végével, 1204-ben
kezdôdik.

Erre a korszakra vonatkozôan régen megâllapîtottâk
ugyan, hogy a lepel valôszinûleg a templâriusok ôrizetében
volt, nem tudtâk azonban tisztâzni azt a kérdést, hogyan

keriilt a lepel a templâriusok (templomosok) birtokâba. Legutôbb Briggs Noël Currer és Wilson lan Vâralljai Csocsân
Jenônék a British Societyben tartott elôadâsa nyomân ezt is

tisztâzta. Vâralljai Csocsân Jenô 1976 ôta az Ârpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja, oxfordi egyetemi

tanâr, felszentelt gôrôg katolikus pap, aki sok mâs irânyû
tevékenységén Idvûl az Ârpâd-kori magyarsâg mûvelôdését,
kûlônôsen bizânci kapcsolatait is, behatôan tanulmânyozza.
Elôadâsâban bebizonyîtotta, hogy 1204-tôl 1242-ig a lepel

az Ârpâd-hâz birtokâban volt s azt is kimutatta, hogyan keriilt az a templomosok ôrizetébe.
Mielôtt ezekre a

részletekre âttérnénk,

rôviden ismer-

tetnûnk kell azokat a politikai és kôzmûvelôdési kapcsolatokat, amelyek Bizânc és Magyarorszâg kôzt mâr korâbban
igazolhatôk.(2)
Bizânci kapcsolatok

Mindjârt a honfoglalâst megelôzô évben, 895-ben, Arpâd
fia Levente bizânci szôvetségben tâmadta meg Simeon bolgâr cârt. Fél évszâzaddal késôbb, 948-ban, Bulcsu és Tormds

jârt bizânci kôvetségben. Mindkettô meg is keresztelkedett.
950-ben az erdélyi gyula volt a kelet-rômai birodalom fôvârosâban, aboi ô is kereszténnyé lett. 954-ben Teofûlaktosz
bizânci pâtriârka Magyarorszâg elsô pûspôkeként felszentelte
Hîeroteoszt, akinek papjai a Maros mentén komoly térîtô
munkât végeztek. Géza fejedelem felesége, Szent Istvân kirâly édesanyja, Sarolta mâr bizânci keresztény nevelésben
részesûlt. 1002-ben II.

Baziliosz bizânci csâszâr szôvetséget

kôtôtt Szent Istvânnal. I. Endre (1046-1060) magyar kirâly
Konstantinosz Monomachosz (1042-1054) bizânci csâszârtôl
diszes koronât kapott, amelyet jôval késôbb Nyitraivânkân
szântâs kôzben talâltak meg. /. Géza (1074-1077) magyar
kirâly VII. Dukâsz Mihdly bizânci csâszârtôl kapott ugyancsak dîszes koronât, amely a mai Szent Korona alsô (bizânci)
része lett. Szent Ldszlô (1077-1095) magyar kirâly leânya,
Piroska, Comnenius Jânos bizânci

trônôrôkôs,

késôbb II.

Comnenius Szép Jânos néven bizânci csâszâr felesége lett és
1124-ben Vendéglâtô Ilona néven a bizânci gôrôgkeleti egyhâz szentjei sorâba kerûlt. Mânuel (1143-1180) bizânci csâ
szâr (Szent Lâszlô unokâja) III. Istvân (1162-1172) magyar
kirâly testvérôccsét, Bêla herceget, mint leânya, Mâria jegyesét, csâszâri trônjânak ôrôkôsét — Alexiosz deszpotész
néven — Bizâncba viszi és azutân is ott tartja, miutân fia
szûletik. Ez a Béla herceg, mint III. Béla kirâly, 1172-ben

Magyarorszâg trônjâra keriilt, Manuel csâszârral szôvetséget
kôtôtt.

Manuel utôdja fia, III. Elek (1180-1183), akit azonban
Andronikosz (1183-1185), Manuel régi ellenfele, hamarosan megôletett. Amikor Manuel leânyât. Mariât (III. Béla
magyar kirâly egykori jegyesét) és Manuel ôzvegyét is megmérgezte, bizânci csâszârrâ lett, vérengzéseit azonban folytatta. Felkelés tâmadt ellene s miutân eltették lâb alôl, I.

Angelosz Izsdk (1185-1195) kisâzsiai fônemest emelték a
trônra, aki azonban gyenge uralkodônak bizonyult. Uralkodâsa idején fôként a bolgârok kaptak ûj erôre, akik a birodalmat kegyetlenûl pusztitani kezdték. Veliik szemben
Angelosz Izsâk a magyar III. Bélânâl, Manuel csâszâr egy
kori szôvetségesénél keresett segîtséget. Uralkodâsânak elején (1185-ben) feleségûl vette tehât 111. Béla kirâly legidôsebb leânyât (ôtôdik gyermekét), az akkor 10 éves Margitot
vagy Mâriât. Ebbôl a hâzassâgbôl szûletett Kalojân, a késôbbi szerémi herceg.
Angelosz Izsdk csâszârral kapcsolatban meg kell még

jegyeznûnk, hogy 1189-ben Barbarossa Frigyes csâszâr keresztes hadait nem akarta âtengedni orszâgân. Szaladin

szultânnal kôtôtt szôvetséget. 1195-ben aztân sajât testvére,
Elek, megvakittatta, trônjâtôl megfosztotta és bôrtônbe zâratta. Fogsâgâbôl csak akkor szabadult, amikor 1203-ban

a keresztes hadak és a velenceiek fiâval egyûtt visszahelyezték a csâszâri trônra, amelyrôl azonban Murzuflosz Elek lâzadâsa ûjra letaszitotta és bôrtônbe juttatta, aboi rôvidesen
meghalt.
Margit szerepe

Arpâd-hâzi Margit ôzvegyen maradt, de tovâbbra is a
bizânci csâszâr palotâjâban lakott. Itt talâlkozott vele Montferrati Bonifdc, aki a 29 éves virulô ôzvegyet azonnal megszerette s néhâny hônapon beliil oltârboz vezette. Az ifjû
pâr 1204 jûliusâban hagyta el Bizâncot (vagy keresztény nevén Konstantinâpolyt). A szemtanû Villehardouni Geoffry
feljegyzése szerint "a csâszâri mûkincsek kôzûl is nagyon sokat magâval vitt". A feljegyzés hitelességét igazolja, hogy
Baldvin csâszâr 1204 novemberében Bonifâctôl a
dîszruhâk visszaadâsât kôvetelte.

csâszâri

Bonifâc montfeirati ôrgrôf korâbban részt vett a Szaladin ellen viselt hâborûban, 1187-ben fogsâgba is esett, onnan azonban kiszabadult s 1202-ben a negyedik keresztes
hadjârathoz csatlakozott. Bizânc (Konstantinâpoly) elfoglalâsakor kûlônôsen kitùntette magât, a csâszâri palotât is
ô szâllta meg (ekkor és itt talâlkozott Angelosz Izsâk ôzve-

gyével, a 29 éves Ârpâd-hâzi Margittal is). Érdemeinek elismeréseként Macedôniât és Tesszâliât kapta, Bizâncbôl
(Konstantinâpolybôl) tehât Tessalonikébe (a mai Szalonikibe) kôltôzôtt és ott kirâlysâgot alapîtott, 1207-ig uralkodott, amikor a bolgârok ellen vivott csatâban elesett.
Bonifâc (1204-1207) tesszalonikéi kirâly uralkodâsa ide-

jén felesége, Ârpâd-hâzi Margit kirâlyné a macedôniai Edessza
vârosâban, amely a régi macedôn kirâlyok szék- és temetkezési helye volt, hatalmas templomot épittetett, amelyet az
edesszai képmâsrôl neveztek el. Szinte kétségtelen, hogy ez
az edesszai képmâs a Krisztus Urunk halotti leplén lâthatô
képmâst jelenti. A szent lepelrôl ugyanis biztosan tudjuk,

hogy 944 ôta Bizâncban (Konstantinâpolyban) a csâszâri
kincstârban ôrizték. Ennek legfôbb bizonyîtéka az az illusztrâlt, kéziratos magyar imakônyv, amely 1192 és 1195 kôzôtt
késziilt és Krisztusnak a turini lepelen lâthatô âbrâzolâsâhoz hasonlô rajzât is tartalmazza. A csâszâri kincstârral
Angelosz Izsâk megvakîttatâsa és bebôrtônzése utân kétség-

teleniil Ârpâd-hâzi Margit,

mint csâszârné

rendelkezett.

Nem lehet vitâs tehât, hog^y a csâszâri mûkincsek kôzôtt,
amelyeket a csâszâri palotâbôl Margit magâval vitt, a szent
lepel is ott volt, ez kerûlt az edesszai templomba.

Bonifâc tesszalonikéi kirâly eleste utân felesége, Ârpâdhâzi Margit harmadszor is férjhez ment. Ezûttal Miklôs,
Vilmosnak, a flandriai Saint Omer grôfjânak fia vette feleségiil, aki valôszînûleg IX. Baldvin csâszâr kîséretében keriilt Konstantinâpolyba és szolgâlataiért Tébe kôrnyékén
kapott hatalmas birtokot. Ez a Miklôs ugyanabbôl a délfranciaorszâgi csalâdbôl szârmazott, amelyikbôl Gottfried,
a templomosok rendjének egyik alapîtôja és istenfélelmével
kiilônôsen kitûnô lovagja.
A templomosok

A templomosok (milites templi, fratres templi, templarii)

rendjét 1118-ban kilenc francia lovag alapitotta. Élén Hugô
payensi lovag âllt. Ez a kilenc lovag a jeruzsâlemi pâtriârka
elôtt ûnnepélyes szerzetesi fogadalmat tett a szegénységre,
szûzességre és engedelmességre s arra vâllalkozott, hogy a
Szentfôld orszâgûtjait megvédi, a zarândokokat a szent he-

lyekre kîséri, életét a Szentfôld lovagias megoltalmazâsâra
szenteli. A rend eleinte olyan szegény volt, hogy egy lôra két
lovag ûlt. A lovagokat II. Baldvin jeruzsâlemi kirâly palotâjânak egyik szârnyâban helyezte el, amelyet nekik adomânyozott. Ez az épûletszârny annak a helynek kôzelében âllt,
amelyen valamikor Salamon kirâly temploma épûlt. Ezért
nevezték a lovagrendet templomosmk. A rendet II. Honoriusz pâpa II27-ben erôsîtette meg. A Szentfôld védelmében kifejtett szolgâlatok jutalmai, gazdag ajândékok és végrendeleti hagyomânyozâsok hamarosan meggazdagitottâk,
tagjainak szâma pedig annyira megszaporodott, hogy Keleten valôsâgos hatalom lett. Eurôpa-szerte rendhâzai létesûl-

tek. Magyarorszâgon mâr II. Géza (I14I-II62) kirâly uralkodâsa idején, Székesfehérvârott megalakult elsô rendhâza.
A szent sîr elvesztése utân székhelye Ciprus szigetére kerûlt,
a legtôbb lovag azonban Franciaorszâgba tért vissza, aboi
a rendnek legtôbb birtoka volt.
A templomosok rendje mâr korâbban is nagy érdeklô-

dést mutatott a szent lepel irânt. Amikor tehât Saint-Omen
Mîklôs, az egyik rendalapîtô csalâdjânak tagja, Ârpâd-hâzi
Margittal hâzassâgot kôtôtt, ez az érdeklôdés csak fokozôdott. A rend fehér kôpenye és a rajta lâthatô, nyolc âgû vérvôrôs csillag, valamint a szent lepel kôzt vonhatô pârhuzamon kivûl ekkor mâr Miklôs kapcsolatai vagyoni és hatalmi
jelentôséget is biztosîtottak. Az 1212 tâjân elhunyt Miklôs-

nak Arpâd-hâzi Margittal kôtôtt hâzassâgâbôl kétfia, Bêla és
Vilmos, szûletett. Ettôl fûggetleniil azonban II. Endre (12051235) I2I7-ben kûlôn magyar keresztes hadjâratot vezetett
a Szentfôldre, ahonnan hûga, Ârpâd-hâzi Margit orszâgân,
a tesszalonikéi kirâlysâgon ât tért vissza, ahol Margit, mâr
Saint-Omeri Miklôs ôzvegyeként, Bonifdccal kôtôtt mâsodik
hdzassdgâbôl szûletett fia, Montferrati Dômôtôr nevében,
mint kormânyzô, uralkodott. Teljes joggal feltehetô, hogy
a szent lepel mâr ekkor, tehât 1217-ben vagy 1218-ban II.
Endre magyar kirâly birtokâba kerûlt. Ôt évvel késôbb,
1222-ben, amikor II. Endre az aranybullât kiadta, a tesz-

szalonikéi kirâlysâg is ôsszeomlott. Ârpâd-hâzi Margit ekkor
hârom fiâval (a mâsodik hdzassdgdbôl sziiletett Dômôtôrrel,
a tesszalonikéi kirâllyal, valamint harmadik hdzassdgdbôl
sziiletett Béldval és Vilmossal egyûtt) Magyarorszâgra, II.
Endre kirâly udvarâba menekûlt. A szent lepel tovâbbi sorsârôl nem tudunk. Tudjuk azonban, hogy a templomosok
rendjének Magyarorszâgon ekkor mâr akkora tekintélye volt,
hogy az aranybulla hét példânya kôzûl egyet a templomo
sok ôrizetére bîztak. Azt is tudjuk, hogy IV. Béla (I235-I270)
magyar kirâly és a templomosok rendje kôzt szoros kapcsolat volt s a tatârok betôrésekor a mohi csatâban a templo
mosok rendje vitézûl harcolt, lovagjai kôzûl sokan elestek,
a kirâlyt és csalâdjât pedig kîséretével egyûtt ez a rend menekîtette a dalmâciai Klis (ma Split) vârâba, amely a rend
erôdîtménye volt. A kirâly ide hozta magâval a Szent Koronât, a koronâzâsi ékszereket s a tôbbi mûkincset, valôszinû-

leg a szent leplet is.
Vilmos végrendelete

A tatârjârâs utân, 1242-ben, Saint-Omeri Vilmos visszatért Magyarorszâgra, macsôi bân lett s feleségûl vette IV.
Béla magyar kirâly mâsodik gyermekét, Margitot (nem a

késôbbi Szent Margitot), de még ugyanebben az évben, âprilis
20-ân — feleségével egyûtt — jârvâny kôvetkeztében meghalt.
Sirja ismeretlen, sîrfelirata azonban rânk maradt. Nyers

forditâsban ez magyarul a kôvetkezôképpen szôlna: "Itt
nyugszik a nemes Vilmos herceg, III. Béla magyar kirâly

nak — leânya, Margit, gôrôg kirâlyné és konstantinâpolyi
csâszârné révén — unokâja, aki a betôrô tatârok elôl IV.
Bélâval egyûtt menekûlt balsorsâban Dalmâcia partjaira,

ahol 1242 âprilis 20-ân hait meg. Az emlîtett Vilmos hitvestârsâval, Margittal egyûtt hunyt el és halâlakor ûgy rendelkezett, hogy a ruha ( = lepel) és minden mâs csâszâri diszôltôny, amelyet a csâszâri kincstârbôl elhozott, legyen a szegényeké, akik a magassâgbôl ôrôk nyugodalmat vârnak".
Briggs Currer szerint a végrendelkezés csak a lepelre vo-

natkozhatik, a szegények pedig csak a magyar kirâlyi csalâd
tagjai lehetnek, mint a balsors âldozatai.
Vilmos herceg halâlâval és emlitett végrendelkezésével
tehât a lepel 1242-ben IV. Béla magyar kirâly ôrôksége.

Krisztus képe a turini lepelen.

tulajdona lett. Amikor aztân a tatârok vâratlanul kitaka-

rodtak az orszâgbôl, amelynek ûjjâépîtésérôl a kirâly volt
kôteles gondoskodni, amihez pénz kellett, — amelyet a
templomosok, mint Eurôpa bankârai bocsâtottak rendelkezésére —, a kirâly egyrészt hâlâbôl, mâsrészt fedezetként,
a szent lepelt a templâriusoknak adta ât, akik azt a rend
feloszlatâsâig, 1312. mârcius 22-ig meg is ôrizték.(3)

A vetîtett képeket, amelyek az "Atlanta International
Center for Continuing Study of the Shroud of Turin" âllandô

kiâllîtâsân, a georgiai Atlanta vârosâban készûltek és a székfoglalô elôadâs utân bemutatâsra kerûltek, az elôadô vâlogatta és mutatta be. A kiâllîtâst nt. Dreisbach A. R. episzkopâlis lelkész rendezte.

JEGYZETEK:
1. Rêvai Nagy Lexikona, 18. kôtet, 356. oldal. 1856. mâjus 1-ig Torino (Turin)
volt az olasz kormâny székhelye. Kossuth Lajos a 60-as évcktôl âllandôan itt Iakott

s itt is hait meg. A Via del Mille 22. szâmû hâz falân emléktâbla jelzi, hogy "Luigt
Kossuth in questa casa ebbe longa dimora e mori il 20. marzo 1894." A mârvâny
emléktâblât Torino (Turin) vârosa âlHttatta. Kossuth Lajost turini remete megjelôléssel is szoktâk emlegetni.

2. A bizânci-magyar kapcsolatok bârmelyik magyar tôrténelmi kézikônyvbSl

megâllaplthatôk. Fôleg Hôman Bdlint és Szekfû Gyula "Magyar tôrténet" cimû
mûvének TIl. kôtete (Budapest, 1935, 1936), Somogyi Ferenc "Kùldetés"-e (Cleveland, 1978), Macartney "Hungary"-ja (Chicago, 1968) kôzôl értékes adatokat.
"Rêvai Nagy Lexikona" II. kôtetênek (Budapest, 1911) 114-115. oldalân az

Ârpâd-hâz csalâdfâja felsorolja III. Bêla kirâly ês mâsodik felesêge, Margit francia
kirâlyleâny gyermekeit, akik kôzt — Imre ês II. Endre kirâlyok, Salamon ês Istvân
utân — ôtôdikûl megemllti Margitot (Mariât) is, akinek elsô fêrjekênt Komnenosz
Izsdk gôrôg csâszâr (meghalt 1204-ben), mâsodik fêrjekênt Bonifdc thessaloniki
kirâly (meghalt 1207-ben) ês harmadik fêrjekênt St. Omeri Miklôs beotiai ûr (meg
halt 1222 elôtt) szerepel. Ezt egêsziti ki a Hôman-Szekfû I. kôtetênek 442. oldalân
talâlhatô csalâdfa, amelynek adataibôl kitûnik, Margit mindhârom hâzassâgâbôl
egy-egy fia szûletett: Izsâk bizânci csâszâr fia Kalojdn szerêmi herceg, Montferrati
Bonifâc thesszalonikêi kirâly fia Dômôtôr thesszalonikêi kirâly. St. Omeri Miklôs
grôf fia pedig Vilmos volt. A turini lepelt Vilmos macsôi bân ôrôkôlte ês hagyta

vêgrendeletileg az Ârpâd-uralkodôcsalâdra.
3. A vêgrendeletet Vdralljai Csocsdn Jenô (Oxford, Anglia) teljes egêszêben
kôzli:

Jacet sub lapide Nobilis Gulielmus

Jacet héros inclitus operit quem tellus
Nepos Belle tertij Régis Vngarorum
Margarite genitus Domine Grecorum
Dicti Régis filie Grecis Dominatrix,

Constantinopoleos sceptris Imperatrix
Arcente denique Barbaro perverso
Infinitis Tartaris Marte sub aduerso

Quartam Bellam prosequens eivs Consobrinum

Ad mare pervenerat usque Dalmatinum
Vbi ad comercia vite celsioris
Mords solvit debitum lussu Creatoris

Anni Christi fluxerant Millecum ducentis

Quadraginta duo plus computo legentis

Aprilis vigesima die iam transacta
Qua Gulielmi spiritus reddidit ad astra
Heu accedit inclita Sposa Margarita
Sanctum gerens spiritum Moribus et vita
Nam cuncte que moriens ita Vir legauit
Dispergens pauperibus prorsus erogauit
Qualia Exxlesie tulit ornamenta
Ex Imperialibus pannis vestimenta
Patent intuentibus lucem et supernam
Elus postulent requiem eternam

Csocsdn Jenô az "Ungarnjahrbuch" 15. évfolyamâban (Mûnchen, 1987) "The
Turin Shroud and Hungary" cimmeb angol nyelven 49 oldalon 152 lâbjegyzettel,
két fûggelékkel, valamint hat oldal terjedelmû forrâsmû-jegyzékkel ellâtott tanulmânyt tett kôzzé, amelyben sok olyan részletet is kôzôl, amely mâs tanulmânyban
nem lelhetô. MegemlUi példâul, hogy Margit mâr 1222-ben Sirmiumba kôltôzôtt,
ahol elsô hâzassâgâbôl szùletett elsô fia, Kalojân herceg mint szerémi bân székelt.
Sirmium a mai SreTnska-MitTOvica helyén Belgrâdtôl nyugatra jelentôs rômai és
kôzépkori erôdîtmény volt.
Hivatkozik a "Holy Face of Laon"-ra is, amely a XlII.szâzadban a szâvaszentdeme-

teri bizânci monostorban készûlt, alâlrâsa ezért magyar eredetû szavakat is tartalmazô bolgâr nyelven tôrtént: "Obraz G/o/sp/o/d€/n/na Ubrtue". Magyar eredetû

az obraz ( âbra) és az ubruze ( = âbrâzolâsa). A laoni festmény alâirâsa tehât
rnagyarul az Ûr képének dbrdzoldsa lenne. (Csocsân i.m., 21. oldal.)
Tovâbbi — kûlôn emlîtést érdemlô — forrâsok:

Currer-Briggs, Noël: The Holy Grail and the Shroud of Christ. ARA Publica
tion, 1984., DLC.

Murphy, Cullen: Shreds of Evidence. Harper's, November issue, 1981., pp.42-65.
Mueller, Marvin M: The Shroud of Turin: A Critical Apprisal. The Sceptical
Inquirer. Spring 1982., pp. 15-34.
Scavone, Daidd: Shroud of Turin Research Project. University of Southern
Indiana, 1978.

Schafersman, Steven D.: Science, the Public, and the Shroud of Turin. The

Sceptical Inquirer. Spring 1982., pp. 37-55.
Somogyi, Lél F. : Between the East and the West: Hungary and the Christ's
Holy Shroud. Présentation at the Cleveland State University on March 13. 1987.
Manuscript, 24 pages.
Somogyz, Lél F. : Between the East and West: The Holy Shroud and Hungary.
Insights, Volume VIII., No. 1 (Marchl987), pp. 1. and3.
Somogyi, Lél F.: The Holy Shroud and Its Hungarian Connection. Insights,
Volume VIII.. No. 2 Quly 1987), p. 2.
Somogyi, Lél F. : The Hungarian Connection of the Holy Shroud. Insights,
volume Vni. No 3 (September 1987), pp. 3 and 7.
Stevenson, Kenneth E. and Habermas, Gary R.: Verdict on the Shroud. Ann
Arbor, MI 1981., 224 pages.
The Turin Shroud Exhibition. A Project of the Continuing Study of the Shroud
ofTurin, Inc. Atlanta, GA.
Weaver, Gregory: Shroud's testing may leave questions. (Article in the Plain
Dealer of Cleveland, 1988.)
Weaver, Kenneth F. : The Mystery of the Shroud. National Géographie, Volume

157, pp. 730-753. (1980, June issue.)
Wilson, lan: The Shroud of Turin. New York, Doubleday, 1979, 320 pages.

Somogyi Lél székfoglalô elôadâsâhoz tôbben hozzâszôltak. Miskolczy Kâlmdn a katolikus Egyhâz âllâspontjât fejtette ki, Balogh Sândor pedig azt jegyezte meg, hogy bar
a turini lepelt ûjabban — nagyon helyesen — sorozatos tudomânyos vizsgâlatnak vetették alâ, a végsô szô mégsem lehet a tudomânyé. A tudomâny ugyanis természeténél fogva
âltalânositâsra alapul: az indukciôs môdszert hasznâlja, a
kôzôs tulajdonsâgok alapjân âllapit meg tôrvényszerûséget
és javasol tudomânyos tôrvényeket. A turini lepel pedig
egyedûlâllô ("egyetlen") târgy, tehât nem lehet semmiféle
âltalânositâsnak alâvetni. Egyedûlâllô tények, események
és târgyak csak tôrténelmileg vizsgâlhatôk. Egyedûlâllô eseményekkel csak a tôrténelem foglalkozik.
Miutân tehât a tudôsok megâllapîtottâk, hogy a turini
lepel semmi mâshoz nem hasonlit és a folyamat, amely azt
létrehozta, nem ismételhetô meg, ezzel befejezték feladatukat, és mintegy kizârtâk magukat a turini lepel tovâbbi
tanulmânyozâsâbôl. A szorosabb értelemben vett tudomâ
nyos kutatô tovâbb nem mehet. A turini lepel eredetét a
tudomâny sem tagadni, sem megerôsîteni nem képes.
Annak megâllapitâsa, hogy a két egyedûlâllô jelenség —
Jézus feltâmadâsa és a turini lepel — egymâssal szoros kapcsolatban âll, egyik a mâsiknak okozôja: a tôrténészek feladata.

A szent arc XIII. szdzadban késziilt dbrdzoldsa a laoni székesegyhdzban.

Kôzli Vdralljai Csocsdnjenô az 'Ungamjakrbuch' 15. kôtetében
Mûnchen, 1987

PÀRHUZAMOS ULÊSEK

AMOSz

Az Intézô Bizottsâg Pâsztor Lâszlô elnôk vezetésével 1987.

november 27-én, pénteken reggel Vé lO-kor ûlt ôssze. Nagy
érdeklôdéssel hallgatta meg az elnôk beszâmolôjât, amelyben
ôrômmel jelentette be, hogy Ronald Reagan, az Egyesûlt
Allamok elnôke kûlôn levélben kôszôntôtte az

Amerikai

Magyarok Orszâgos Szôvetségének bizottsâgi ûléseit. (Ezt a
levelet dr. Nddas Jdnos, az AMOSz orszâgos elnôke, a XXVII.
Magyar Kongresszussal kapcsolatos beszâmolôjâban kiilôn
is megemlitette. A levél szôvegét a 129. oldalon kôzôljûk.)

Az AMOSz igazgatôsdgi ûlésên halrôljobbra-. Nddas Jdnos dr., Balogk Sdndor dr.,
Vîgh Zsolt és Pdsztor Ldszlô.

A kûlûgyminisztérium szovjet ûgyosztâlya Grossman Daniel
személyében kûlôn képviselôt kûldôtt a megbeszélésekre.

amelyeken 82 tagegyesûlet képviselôi vettek részt. A folyô
iigyek ismertetése és kûlônbôzô jelentések megtétele utân

az Igazgatôsâg ûlése kezdôdôtt Vigh Zsolt elnôkletével.
48 igazgatô kôzùl 41 jelent meg személyesen. Az Igazgatô
sâg elôszôr is hârom floridai magyar szervezetet vett fel az

AMOSz tagjai sorâba, amelyeknek szâma ezzel 85-re emelkedett, majd dr. Nddas Jdnos elnôk javaslatâra dr. Szent-

miklôsy Éles Gézdt bîzta meg a Tâjékoztatâsi Bizottsâg elnôki
tisztségének betôltésével. A Bizottsâg târseinôki tisztségét
Stïrlïng Gyôrgy vâllalta.
A tovâbbiakban kûlônbôzô bizottsâgok jelentései hangzottak ci. Harkay Péter pénztâros a Szôvetség anyagi helyzetét, bevételeit és kiadâsait ismertette. Ft. Bolvdry Pdl a

Szociâlis Bizottsâg munkâjârôl szâmolt be, a menekûltek
problémâirôl s ezek megoldâsânak lehetôségeirôl nyûjtott
részletes tâjékoztatôt, majd azt az angol nyelvû kiadvânyt
mutatta be, amelyet "Short History of Hungary" cimmel
adott ki. Dr. Balogh Sdndor a kûlûgyi, Sdndor Andrds az
iskolaûgyi, Szegedi Vera a gazdasâgi, Vizsolyi Zsuzsa pedig
az ifjûsâgi bizottsâg tevékenységérôl adott szâmot.

Grossman Daniel, a kûlûgyminisztérium szovjet osztâlyânak kikûldôttje, "Mi motivâlja Kelet-Eurôpâban a vâltozâsokat" cîmmel tartott érdekes elôadâst, amelyet a szakértô
hallgatôsâg nagy figyelemmel hallgatott meg. Az elôadô
szerint Gorbacsovnak nincs mâs vâlasztâsa, mint vâltoztatâs a szovjet belsô helyzetén, azon a helyzeten, amely Gorbacsovot az élre âllitotta. Gorbacsov nem emberséges okokbôl

akarja megvalôsîtani a "peresztrojkâ"-t, hanem szûkségszerû-

ségbôl. Az Amerikai Egyesûlt Âllamok ezt a vâltoztatâst intézményesîteni kîvânja, ami azt jelenti, hogy nem elégszik
meg esetenként végrehajtott vâltoztatâssal, néhâny bebôrtônzôtt egyén kiengedésével, hanem âltalânos politikai irânyvâltoztatâst klvân. Azt ôhajtja, hogy az emberi jogokat ne
csak lâtszôlag tartsâk tiszteletben, hanem valôsâgosan is.
A magyarorszâgi helyzet viszonylag jônak mondhatô,
de Csehszlovâkiâban és Bulgâriâban tûrhetetlen. Româniâban

— kûlônôs tekintettel a vallâs- és sajtôszabadsâgra, valamint
a magyar kisebbséggel tôrténô bânâsmôdra — ez a helyzet
a lehetô legrosszabb.

A nemzetiségi kisebbségekkel kapcsolatban a magyar
kiildôttség a bécsi konferenciân hatârozati javaslatot terjesztett be, amelyet România ellenzett. A javaslat beterjesztése
mégis jelentôs, mert ez az elsô eset, hogy kelet-, illetôleg kô-

zép-eurôpai orszâg (a vasfûggôny môgûl) a konferenciân felszôlalt. Egyébként a szovjet — szôvetségeseivel egyûtt — akadâlyozza a haladâst. Ezért az elôadô nem bîzik a tervezett

vâltozâsok âllandôsulâsâban sem.

Ilyesmire vonatkozôlag

îrâsban semmi sem tôrtént.
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Itt kell megemliteniink, hogy az Amerikai Magyarok
Orszâgos Szôvetsége az igazgatôsâgi ulésen is târgyalt jaltai
egyezmêny kérdésében. Dr. Nddas Jânos orszâgos elnôk,

Pâsztor Ldszlô intézô bizottsâgi elnôk és dr. Balogh Sdndor
fôtitkâr alâîrâsâval kûlôn angol nyelvû megkereséssel fordult az Egyesiilt Âllamok elnôkéhez, amely a kôvetkezôképpen hangzott:
Mr. Président:

This being the last year of your presidency, the National
Fédération of American Hungarians joins other groups and
organizations to respectfully call upon you and ask you to
put the crown on your efforts and achievements towards
securing peace and freedom by making a resolute effort to

ensure that the stipulations of the Yalta Agreements as they
apply to Eastern and Central Europe be at long last respected
and carried out.

As a leader of the free world you have the opportunity
and a responsibility to demand free élections and the right
of self-détermination for the nations occupied and enslaved
by the Soviet Union.

Marcus Portius Cato, the illustrions Roman statesmen,

ended every one of his speeches by saying "For the rest, I
think Carthage must be destroyed. " By repeating with relentless vigor that one idea, it finally ripened into reality.
Yours is a much more humane task: help to put an end

to Soviet colonialism in Europe. By being a stalwart cham
pion of liberty you follow the best traditions of our country
and future générations will write your name with golden letters
into the annals of world history as a restorer of freedom and
justice in the much troubled European continent.
We beseech you to seize the opportunity at your next
meeting with Chairman Gorbachev to demand in no uncertain terms the Soviet troops leave not only Afghanistan

but aiso the Communist-ruled countries in Europe, and
that once the Soviet troops leave, free élections be held there
as solemnly promised and agreed to at the Yalta Conférence
in 1945. It should also be noted that the peace treaties signed
with Hungary after World War II also call for the removal
of the Soviet troops from that country after the pull-out
from Austria is completed.
Disarmament agreements alone will not secure lasting
peace. Peace must be based on justice which includes the

right to national self-determination, human rights, and
good will. The démons of war will threaten mankind as long
as the European nations remain captive under the yoke of

Soviet colonial imperialism.
Now that you have succeeded in getting the Soviet Union
to pull out from Afghanistan, please use your well known
energy, your dedication to the cause of freedom, and the
power of your office so that the idea of libération ripen into
reality in the heart of Europe also. Your constant and con
sistent efforts can and will work wonders because justice is
on your side whenever you raise your voice for freedom in
Europe for it is not only in the interest of the peoples of the
Baltic Countries, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany,
Hungary, Poland, Rumania, and the other Soviet occupied
and dominated countries of Europe, but in the interest of
the United States and of world peace.

Kongresszusî kihallgatâs
1987. november 28-ân, szombaton délutân 2 ôrai kez-

dettel — mintegy az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvet-

ségének folytatôlagos ûléseként — Kônnyû Emô kongresszusi
képviselô tartott elsôsorban az AMOSz tagjainak, mâsodsorban a XXVII. Magyar Kongresszuson megjelenteknek
érdekes kihallgatâst, ûgynevezett "hearing"-et.
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Kônnyû Emô ( Washington, DC) kongresszusi képviselô az AMOSz ûlésén. Tôle iobbra
Vigh Zsolt (Woodbridge, NJ) balra Vizsolyi Zsuzsa.

A termet megtôltô érdeklôdôket dr. Nâdas Jdnos, mint
az AMOSz orszâgos elnôke ûdvôzôlte. Kûlôn kôszôntôtte a
magyar szârmazâsû Kônnyii Ernô képviselôt, Kônnyû Lâszlô-

nak, az Ârpâd Akadémia rendes tagjânak fiât, aki az AMOSz
keretében orszâgszerte bat magyar kôzpontban — Clevelandben is — ûn. "hearing"-eken hallgatja meg az amerikai ma
gyar szârmazâsû âllampolgârok tôrvényhozâsi ûton orvosolhatô panaszait vagy teljesîthetô kérelmeit. Az ûlést megnyitotta, majd a târgyalâsok vezetésére Vîgh ZsoltoX., az AMOSz
Igazgatôsâgânak elnôkét kérte fel.
Vigh Zsolt rôvid bevezetô utân elsôsorban azoknak adott
szôt, akik felszôlalâsuk szôvegét mâr korâbban benyùjtot-

tâk. A clevelandi Magyar Târsasâg részérôl Burgyân Aladdr
alelnôk és dr. Nddas Rôzsa nyûjtott be hosszabb emlékiratot. A délvidéki magyarsâg képviseletében dr. Lelbach Antal
elnôk, az Erdélyi Bizottsâg nevében Lôte Lajos elnôk, az
Erdélyi Vilâgszôvetség megbîzâsâbôl Gôrgényi Ldszlô, az
Erdélyi Vilâgszôvetség Clevelandi Nôi Osztâlya részérôl T.
Dombrddy Dora elnôk kérte a kongresszusi képviselô tôr-

vényhozôi tâmogatâsât, an\elyet a lajtabânsâgi magyarok
nevében dr. Babas Rezsô, a Magyar Segélyegylet megbîzâ

sâbôl vitéz Bôcsay Zoltdn elnôk, a Cserkész Barâtok Kôre

részérôl Friedrich Maria elnôk, a Fabriczy Kovâts Mihâly-

rôl nevezett magyar râdiô nevében pedig dr. Szentmiklôsy Éles
Géza igazgatô ûjabb adatok és szempontok felsorolâsâval
indokolt.

Kônnyû Emô kongresszusi képviselô vâlaszâban elsôsorban azokat a lépéseket ismertette, amelyeket kaliforniai képviselôségének rôvid ideje folyamân eddig mâr megtett, azutân îgéretet tett, hogy az elôterjesztett kéréseket, panaszo-

kat és javaslatokat kiilôn fûzetben angol nyelven ôsszeâilîtja
s a fiizetet képviselôtârsai, valamint a szenâtorok kôzt kiosztja, hogy tartalmârôl megfelelô môdon valamennyien tudomâst szerezhessenek.

A termet mindvégig megtôltô hallgatôsâg Kônnyû Emôt
hosszû, meleg ûnneplésben részesîtette. Végiil Vtgh Zsolt,
az AMOSz igazgatôsâgi elnôke mondott hâlâs kôszônetet elsôsorban a képviselô fâradozâsâért és megértô magatartâsâért, mâsodsorban a

felszôlalôk szives kôzremûkô-

déséért, valamint a hallgatôsâg egyre fokozottabb érdeklôdéséért. Itt emlitjûk meg, hogy a kihallgatâs rendezésének
nehéz munkâjât Vizsolyi Zsuzsa, az AMOSz Ifjûsâgi Bizottsâgânak elnôke végezte ôszinte lelkesedéssel és hozzâértéssel.
Elôterjesztések

Dr. Nddas Jânos, mint a Magyar Târsasâg elnôke, arra mutatott râ, hogy a Magyar Târsasâg kezdeményezésére
immâr harmadik évtizede minden év novemberében Magyar
Kongresszust rendezûnk az egész vilâg-magyarsâg képviseleteinek bevonâsâval. Ezeken a Kongresszusokon megvitatjuk
a magyarsâgunkat érintô fontos kérdéseket. Az ott hozott
hatârozatokat "Zârônyilatkozat" formâjâban tesszûk kôzre.
Ezek alapjân a kôvetkezô javaslatokat terjesztjûk elô:
Az elsô vilâghâborû utân, amelyben Magyarorszâg a
vesztesek oldalân harcolt, 1920. jûnius 4-én a trianoni béke-

parancsban Magyarorszâg terûletének 2/3-ât veszîtette el.
Csak România 1916. évi ârulâsâért nagyobb teriiletet kapott jutalmul a nagyhatalmaktôl, mint amekkora a mai csonka
Magyarorszâg. România nyiltan hangoztatott tôrekvése,
hogy a magyarsâgot megsemmisitse vagy ôsi terûleteirôl tôr-

ténô kivândorlâsra bîrja. Erdély magyar jellegét a legkûlôn-

bôzôbb intézkedésekkel igyekszik megszuntetni, hogy két és
félmilliôt kitevô magyar lakossâgât elromânosîtja.
A clevelandi Magyar Târsasâg és az âltala évenként megrendezett Magyar Kongresszus, valamint az Erdélyi Vilâgszôvetség amerikai szervezetének egységes kîvânsâga:

1. Az amerikai Egyesûlt Âllamok kormânya sûrgesse,
kôvetelje a Magyarorszâgot tôrvénytelenûl megszâllô szovjet
csapatok mielôbbi kivonulâsât. Ez a szabadfôldi magyarsâg

egységes kîvânsâga immâr tôbb, mint 40 év ôta.
2. Kormânyunk teljes erôvel szorgalmazza a hârom
nagyhatalom âltal alâîrt jaltai megâllapodâs végrehajtâsât,
amely szerint minden legyôzôtt orszâg (âllam) titkos szavazâssal maga âllapîtja meg jôvendôbeli kormânyformâjât.
3. Vegyék a trianoni és Pârizs-kôrnyéki békekôtéseket

reviziô alâ. A Magyarorszâgtôl csalâssal elvett terûletek kôzûl azokat a jelenlegi Magyarorszâggal hatâros terûleteket,
amelyeken a magyarsâg létszâma az 1920-i békeszerzôdés
idôpontjâban 50 %-nâl tôbb volt, minden tovâbbi târgyalâs
mellôzêsével csatoljdk vissza Magyarorszâghoz. A tôbbi elszakîtott terûlet magyarsâgânak adjâk meg az ônrendelkezési (self-determination) jogot addig is, amig a szôban forgô
terûletek hovatartozâsânak kérdését igazsâgosan el nem rendezik.

Az Amerikai Egyesûlt Âllamok magyar szârmazâsù polgârai nevében javasoljuk:
1. Adjâk vissza a szûlôknek azt a természetes jogât, hogy

gyermekeiket olyan iskolâkba irathassâk be, amilyeneket ôk
vâlasztanak ki.

2. Szûntessék meg azt a rendszert, amellyel a gyermekeket gyengébb eredményeket felmutatô, mâs kôrzetek iskolâiba kényszerîtik.
3. Az Egyesûlt Allamok ifjûsâgât neveljék nemzeti szellemben, hogy a minôségi versenyben alûl ne maradjon, mint
amit mâr sok példa mutât.
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A Kônnyû-kihallgatds kôzônségének egy része.

4. Âllapîtsâk meg az egyetemek és fôiskolâk kôtelezô oktatâsi tervezetét s annak szigorû betartâsât rendeljék el, hogy
az egyetemek és fôiskolâk ônkényes, egyoldalû nevelést (oktatâst) ne adhassanak a felnôvekvô ifjûsâgnak. Azokat, akik
nem ûtik meg a kîvânt mértéket, képezzék ki mâs foglalkozâsi âgakra, hogy egy-két befolyâsos hallgatô miatt az évfolyam (osztâly) âtlagon alûl ne maradjon.
5. Sziintessék meg azt a gyakorlatot, hogy valaki egyidejûleg tôbb âllâst tôltsôn be. Allapîtsâk meg a fizetések felsô
hatârait. Az âllamelnôk fizetésénél magasabb juttatâst senki ne kapjon, a szâzezer dollâros âllâs esetében pedig arânyosan emeljék az adôkulcsot.

6. Tôrôljék el az ûn. "lobby"-zâst, amely — legtôbbszôr
a kôz rovâsâra — voltaképpen megvesztegetés. Ez a rendszer
megrontja az erkôlcsôket és a nemzet érdekei szempontjâbôl kâros. Azokat a tôrvényhozôkat, akik bizonyos âllâsfog-

lalâsért anyagi vagy egyéb juttatâsokat fogadnak el, fosszâk
meg mandâtumuktôl.

Burgydn Aladdr, mint a Magyar Târsasâg alelnôke, a
mâsodik vilâghâborû utân Amerikâba kivândorolt magyarsâg helyzetét vâzolta. Hangsûlyozta, hogy ez a magyarsâg
az orosz hadsereg brutalitâsa elôl kényszerbôl menekûlt, ezért
kommunistaellenes. Hisz Istenben, hazâban és az isteni ôrôk

igazsâgban, valamint olyan régimôdi értékekben, mint amilyen a csalâd, a hûség, a tisztesség és a tekintély. Annak el-

lenére, hogy az Egyesûlt Allamok vezetôi (Roosevelt 1944ben, Eisenhower 1956-ban) cserbenhagytâk a magyar népet,
ez a nép bizik Amerikâban, bâr nehezen érti meg, miért
ne lenne az elnôknek joga megakadâlyozni a kommunizmus
terjedését, miért részesiilnek a bûnôsôk kûlônleges védelem-

ben, miért uszîthatnak egyes râdiôk és sajtôtermékek az âllamfôi méltôsâgot is betôltô elnôk ellen. Szeretné hallani a
néma tôbbség véleményét is. Szeretné, ha az Egyesûlt Alla
mok gyermekei a nevelés terén nem maradnânak el az eurô-

pai gyermek nevelése môgôtt. Szeretné, ha az amerikai kûlpolitika nem kizârôlag Izrael érdekeit védené, hanem tôbb
figyelmet forditana Eurôpa, fôleg Kelet-Eurôpa kérdéseire
is. Aggodalmât fejezi ki amiatt, hogy a magyar kisebbség
jogainak sérelme az utôdâllamokban szinte âllandôsult.
Elégedetlen az amerikai népszâmlâlâs eredményével is, mert
az orszâgosan 1,700.000, Ohio âllamban kb. 240.000, Cleve-

land vârosâban és kôrnyékén pedig mintegy 150,000 kimutatott magyar kevés. A régi Magyarorszâgtôl elcsatolt terûlet 3/4-ét s a lakossâg Vi-ét ugyanis az utôdâllamok terûletével és lakossâgâval azonositjâk, pedig a nemzetiségi hovatartozâs szempontjâbôl nem az a dôntô, hogy melyik mai
âllam egykori terûletén szûletett valaki, hanem hogy milyen
anyanyelven beszél, milyen életmôdot folytat, szokâsokat
kôvet és hagyomânyokat ôriz.
Az emlékirat a felsorolt és a kûlôn meg sem emlîtett kérdések gyakorlati megoldâsa céljâbôl hûsz pontba foglalt
javaslatot tett.

Dr. Nddas Rôzsa a Magyar Târsasâg nôi szervezete részérôl az alâbbi elôterjesztést nyûjtotta be:
A mâsodik vilâghâborû utân az Amerikai Egyesûlt Allamokba bevândorolt magyarok gyermekeik magyar oktatâ-

sârôl hét kôzben, hét végen ônzetlen, lelkes tanârok kôzremûkôdésével gondoskodnak egyhâzkôzségek, gyûlekezetek,

magyar intézmények vagy ônâllôan létesitett iskolâk keretében. Ez az oktatâs kiterjed az ôvodai és elemi iskolai szintû

magyar nyelvoktatâsra, majd némi magyarsâgismeret tanîtâsâra.

Az Egyesûlt Allamok egész teriiletét felôlelô felmérések
szerint a magyar gyerekeknek kevesebb, mint 1 %-a jâr ezekbe az iskolâkba. Ez az arâny âllandôan csôkken és félô, hogy
rôvidesen a magyar ifjûsâg teljes beolvadâsâhoz vezet.
A nemzetiségi, és îgy a magyar oktatâs tâmogatâsâra
pedig sajnâlatosképpen sem az illetékes âllami, sem a szôvetségi kormâny nem ad segédkezet, noha mind az iskolâkat
fenntartô szervezeteknek, mind a tanâroknak anyagi tâmogatâsra lenne szûkséguk, hogy az ifjûsâg magyar oktatâsa
kiszélesîthetô lehessen és tartalomban is, szinvonalban is kibôvuljôn.

A magyar târsadalom égetô problémâja, hogy az Egye

sûlt Âllamokban nincs magyar kôzépiskolai oktatâs, amirôl
sok szô esik, de anyagiak hiânya miatt nem tud megvalôsulni.
Eddig sokféle terv merûlt fel mind csak magyar nyelvû, mind
angol-magyar nyelvû kôzépiskola felâllitâsâra, de mindkét
esetben hivatâsos tanârok szûkségesek, akiket fizetni kell.
A kôzépiskolai oktatâs megvalôsitâsa azért nagyon fontos,
hogy az egyes egyetemeken mâr létesitett felsôfokû magyar
tanfolyamokra beiratkozott hallgatôknak meglegyen az alapképzettségûk az elôadott tananyag megértéséhez.
Kanadâban az âllam bôkezûen tâmogatja az elemi és
kôzépiskolai nemzetiségi oktatâst, fizeti a tamtôkat, tanârokat
és ennek kôvetkeztében a kanadai fiatalsâg alaposabb, tervszerû és folyamatos magyar oktatâsban részesûl, és tanulmânyai alapjân "credit"-et is kap.
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dr. Lelbach Antal, mint a Délvidéki Felszabadîtô Tanâcs

elnôke, fôként azt hangsûlyozta, hogy Dél-Magyarorszâg (a
Délvidék) kôzgazdasâgi, tôrténelmi, fôldrajzi és kôzmûvelôdési szempontbôl egyarânt a jôval nagyobb Duna-vidékhez
tartozik. A trianoni "béke" ûtjân az antant hatalmak tehât

nemcsak igazsâgtalansâgot kôvettek el, hanem politikai tévedésûkkel sûlyos hibât is az elôbbi természetes adottsâgok

ellen. Részletesen kifejtette a szerb-horvât ellentét hâtrânyait, az ezekbôl kôvetkezô politikai magatartâs eredményeit,
a gyilkossâgok sorozatât, a Wilson 14 pontjâban emlegetett

ônrendelkezési jog mellôzésének sûlyos kôvetkezményeit. DélMagyarorszâg feiszabadîtâsânak, Magyarorszâghoz tôrténô
visszacsatolâsânak hîve. A délvidéki kérdés megoldâsât ôt
pontban és (tôbb alpontban) javasolta.

Lôte Lajos, mint az Erdélyi Bizottsâg elnôke, azt hang-

sûlyozta, hogy az Egyesûlt Âllamok az az egyetlen orszâg,
amely tekintélyével és tényleges hatalmâval arra tudja bîrni a roman kommunista kormânyt, hogy kisebbségi politikâjât, amelynek lényege az elnyomâs és az erôszakos beolvasztâs, megvâltoztassa, a magyarsâg természetes jogait tiszteletben tartsa. Az elszakîtott terûletek magyarsâgânak ter
mészetes joga, hogy nemzeti identitâsât, nyelvét, kôzmûvelôdését s ezt fenntartô iskolâit megôrizhesse. A szervezet ilyen
irânyû tôrekvéseinek kûlônbôzô nemzetkôzi fôrumokon is

hangot adott és hangot ad a jôvôben.

Gôrgényi Ldszlô:

A R OMÂNOK ERDÉL YIB ÛNEI

(A szerzô az Erdélyi Vildgszôvetség megbizdsdbôl angol nyelven hosszabb emlékiratot nyûjtott be Kônnyû Ernô kongresszusi képviselônek. Ez magyarul a kôvetkezôképpen hangzik:)

A roman nép mindenkori politikai és mûvelôdési vezetôsége, vilâgnézeti és kormânyformai tekintet nélkûl, kôvet-

kezetesen mindig képtelen volt ônmagât kormânyozni, és
teljes politikai éretlensége kôvetkeztében reménytelenûl alkalmatlan kôzép-eurôpai vezetô szerepre. Amiôta az egykori
nagyhatalmak a berlini értekezlet (1878) nyomân Româniât egységes âllammâ és nemzetté léptették elô, elsô izben
a vilâgtôrténelemben, a românok folyamatosan bizonygattâk a vilâgnak, és manapsâg is bizonyitjâk, hogy az âllamvezetés messzire felûlmûlja képességeiket. Nemzeti fûgget-

lenségûket kôvetô 110 év alatt legfôbb tôrekvésûk mindig
az volt, hogy minél nagyobb terûleteket szeleteljenek le a

szomszédos nemzetek ôsi terûleteibôl és azutân vérengzô
barbâr eszkôzôkkel megsemmisitsék a hatalmukba keriilt
idegen nemzettesteket. Eszkôzeik kôzôtt legsikeresebb volt
a tôrténelemhamisitâs, szerzôdésszegés, orvgyilkossâg, bujtogatâs, csalâs, hazugsâg, ûres igérgetés, hîzelgés. Igy kaparintottâk meg Besszarâbiât orosz lakossâgâval, Dobrudzsât
bolgâr és tôrôk népességgel, Bukovinât lengyel és rutén nemzetiségével és Erdélyt (Mâramarost, a Részeket, a Kôrôsvidéket és a Bânsâgot is beleértve) hârom milliô magyarral,
az egész szâsz nemzettel, a svâbsâggal és a râcokkal egyûtt.

A vilâg a tôrténelem tûkrében tisztân lâtja, hogy a roman
nép lélektani szerkezetében mind belûgyi nehézségeinek
megoldâsa szempontjâbôl, mind nemzetkôzi vonatkozâsban
megbîzhatatlan.

Româniânak egy fejedelme és négy kirâlya volt. Fejedelmûket âllamcsinnyel buktattâk le (Cuza, 1866). Négy kirâlyuk kôzûl egyet gyanûs kôrulmények kôzôtt eltettek lâb
alôl (I. Kâroly, 1914), egynek halâlât hetekig eltitkoltâk (I.
Ferdinand, 1927), a kôvetkezô kettôt pedig egyszerûen elûzték az orszâgbôl (II. Kârolyt 1930-ban és I. Mihâlyt 1947ben). Ez alatt az idôszak alatt România négy hâborûban
vett részt és mind a négyben "âtâllt" a tûlsô oldalra: a tôrôk

szôvetségbôl a gyôztes oroszok oldalâra (1877), a balkâni
hâborûban bolgâr szôvetségese ellen (1913), az elsô vilâghâborûban a kôzponti hatalmak oldalârôl a szôvetségesekhez
(1916), a mâsodik vilâghâborûban a németek szôvetségébôl
a bolsevistâk oldalâra (1944). Idôkôzben România, bâr
névleg tôrvényes kirâlysâg volt, négy izben élt kegyetlen
diktâtorsâg alatt: 1.) Bratianu kormâny- (1922-1927), 2.)
Kâroly kirâlyi, 3.) Antonescu tâbomok katonai (1941-1944), s
végûl 4.) a jelenlegi sztalinista kormânydiktatûra alatt
(1946-tôl).
A politikai éretlenségre, a bizânci méretû cselszôvésekre,
a vezetô réteg korhadtsâgâra mi sem jellemzôbb, mint az a
tény, hogy az orszâg 110 év alatt képtelen volt megoldani
azokat az égetô gazdasâgi, târsadalmi, mûvelôdési és vallâsi
kérdéseket, amelyek, mint a hosszû orosz és tôrôk fûggôség
természetes ôrôkségei, napjainkig nyomorban tartjâk az alsôhb néprétegeket. Az Erdély elsô megszâllâsa (1918) és a
hécsi dôntés (1940) utâni részleges felszabadîtâs kôzôtt ke-

rek 18 évig "ostromâllapot" volt Erdélyben, II. Kâroly kirâlyi
diktatûrâja idején tôrvényes zsidôûldôzéssel. A hitleri szôvetség idôtartama alatt Trifu érsek, a jâszvâsâri (lasii) roman
gôrôgkeleti egyhâzkerûlet fôpapja maga irânyitotta a moldvai zsidô kisebbség ôsszefogdosâsât a német eihurcolâs érdekében.

România legsôtétebb korszaka Ceausescu "csalâdi diktatûrâjâval" kezdôdôtt (1967). Ceausescu kônyôrtelen eszkôzôkkel elnémîtotta a jogos birâlatot, hivatalosan felvette
a "Conductor" clmet, aminek Fûhrer és Duce az értelme,

felesége, Elena és fia, Nicu lett a kôzélet irânyîtôja. Ennek
az eredménye, hogy România ma az egész szovjet-orosz hâlôzat legnyomorultabb orszâga, hallatlan szegénység és reménytelen nincstelenség sanyargatja a népet. Az orszâg, amely bôséges kôolajjal rendelkezik és âsvânyokban gazdag,

a Kârpâtok erdôrengetegében felmérhetetlen értékû faâllomânyt ôriz, s a havasalfôldi két sîksâgon (Beregân, Bucsâg)
az ukrajnai "fekete fôld" és a Nagy Magyar Alfôld utân Eurôpa

harmadik gabonatermô vidékének birtokâban van, ma évek
ôta éhezik; lakossâga a téli fagyban didereg, cafatokba ôltôzik, és rettenetes kûlfôldi adôssâg alatt roskadozik.
Az egyéni szabadsâgok terén România ma sokkal hâtrâbb
van, mint Oroszorszâg Sztâlin alatt, Kîna a "mûvelôdési
forradalom", Albânia Hoxha rémuralma és Magyarorszâg
Râkosi pribékuralma idején volt. A szôlâsszabadsâg még a
szôtârban sem létezik. Magânszemélyek csak kormânyengedély alapjân tarthatnak îrôgépet, mert az irôgép a diktatû-

râban "halâlos fegyver"-nek szâmît.
A francia sajtô, amely a két vilâghâborû kôzôtt, kevés
tiszteletre méltô kivétellel a român kûlûgyminiszterek zsoldjâban âllott, ma a kiâbrândulâs keserûségében élesen birâlja a vasôklû zsarnoksâg felhâboritô embertelenségeit, esztelen gazdasâgpolitikâjât, kôzéleti ônkényeskedéseit és kûlônôsen a nemzetiségi jogok arcâtlan eltiprâsât.
A român tôrténelem tragikomikus arculata (gyâszos a
român nép részére, nevetséges a nagyvilâg szempontjâbôl)
minket, magyarokat, két életfontossâgu vonatkozâsban érdekel. Elsôsorban, mert majdnem hârom milliô vértestvériink rabszijon él a vérszomjas, istentelen, emberiességet
nem ismerô, âlnok hatalom fogsâgâban, amelynek legfon-

tosabb, nyiltan bevallott célja a magyar néptômb teljes megsemmisîtése. Ceausescu szô szerint kijelentette: "Adjatok riz
évet nekem, és nem lesz tôbbé erdélyi kérdés". Az "erdélyi
kérdés" a magyar nép megsemmisitésének fedôneve. S mdsodsorbati, mert a Duna-medence igazsâgos és bôlcs ûjjârendezése utân is a românsâg egyik tôszomszédunk marad és a
Duna-térség életképességének kiépîtésében szûkség van ôszinte alkotômunkâjâra is. De a szereposztâsban figyelembe kell
venni azt a vitathatatlan tényt, hogy bar a românsâg politikai érettségét, nemzetkôzi megbîzhatôsâgât, kormânyzô
képességét a XXI. szâzad îgérgeti, nem bizonyos, hogy elhozza. A Duna-szôvetség nemzetkôzi jogalapjainak biztonsâgot kell teremteniûk a român politikai vezetô rétegek teriileti kapzsisâga, jogtalan terjeszkedése, egységet rombolô,
felszîn alatti ûzérkedése ellen. Ehhez pedig teljes erkôlcsi
ûjjâsziiletésre van szûkség. Fel kell ismerniûk, hogy a românok balkâni szellemisége ôsszeegyezhetetlen az eurôpaisâggal. Amig az eurôpai mûvelôdés peremvidékén élnek, tôbbékevésbé elrejtegethetik galâdsâgukat, de mihelyt KôzépEurôpa alkotô elemei kôzé tartoznak, politikailag érett nemzet gyanânt kell viselkedniûk.
A Duna-térség ûjjâszervezési terveire vonatkozô bead-

vânyom az Egyesûlt Allamok szôvetségi tôrvényhozô testûletének alsôhâzâhoz (képviselôhâzâhoz) hârom fejezetben
foglalkozik az ûjjârendezés magyar-român kérdéseivel kapcsolatban.

Az elsô fejezet mérhetetlen szâmû érvei az ôsmagyaroktôl a trianoni "békeparancs" korszakâig (1920) terjedô ma
gyar évezredbôl sarjadnak. A tôrténelmi, népi-nemzeti,
gazdasâgpolitikai, mûvelôdéstôrténeti, nemzetvédelmi és
esztelenûl bûntetô jellegû tények részletesen felsorolt serege
bizonyîtja, hogy a jogtalanul elrabolt nagy méretû terûlet
ôsi jogon magyar volt, még âtmenetileg sem român, hogy
ott szâzadokon keresztûl magyarok laktak, hogy azok gazdasâgi jôléte a magyar anyaorszâgtôl fûgg s attôl elszakîtva
csak senyved, hogy az mindig a nyugati latin alapû mûveltség részese, védelmezôje és fejlesztôje volt, sohasem a bizânci,
balkâni gondolatvilâgé; hogy azok a terûletek a magyar nemzetegységbe tartoznak Eurôpa jogos ônvédelméért a keleti
hôdîtô tôrekvések megakadâlyozâsa miatt, hogy Eurôpa

nem nyerheti vissza egységét, sûlyât, ônâllôsâgât, amig Kôzép-Eurôpa nem lesz alkalmas arra, hogy tekintélyével vâlasztô sâvot képezzen Nyugat és Kelet kôzôtt s végiil, hogy

mindôssze négy ârulô (két francia, egy cseh és egy morva)
ôsszeeskûvése, bosszûja, ôrdôngôs, lelkiismeretlen jâtéka

boncolta darabokra a magyar nemzetet és adomânyozta
el a magyar fôldet jogtalanul, eszelôsen, és az eurôpai jôvô
szempontjâbôl bûnôsen.

Eurôpa mindaddig harmadrendû fôldrész marad Ame-

rika és Âzsia môgôtt, amig a Duna-vôlgy ûjjâszervezése nem
âllîtja helyre a Kôzép-Duna szakaszânak dôntô jellegû hatalmi sûlypontjât, amelynek alapja, tengelye és "primus
inter pares" tagja csak Magyarorszâg lehet.
A moldvai csângôk szivszaggatô tôrténete mindennél
ékesebben felrajzolja a roman jellem vâltozatlan arcvonâA mintegy negyedmilliô moldvai magyarsâg ôt nagyobb
rétegezôdésben és kôzbeesô szivârgâsbôl épûlt fel. Alaprétege az Eteikôzben letelepedett ôsmagyarsâg ottmaradt tô-

redéke, amely tôrténelmi folytonossâggal megôrizte az ôsfoglalôk helyneveit a kun korszakon és a roman vajdasâgon
keresztûl. A mâsodik réteg Nagy Lajos kirâly idejében telepûlt a védelmi ôrgrôfsâg terûletére, amikor "hârom tenger mosta Magyarorszâg hatârait". Az erdélyi fejedelmek
végvârakat tartottak fenn a Kârpâtokon kîvûl, keletre és

délre magyar és székely helyôrséggel a moldvai és havaselvi
vajdâk védelmére a tôrôk és velûk szôvetséges tatâr hordâk
ellen. Szûkségben segédcsapatokat kuldtek hadba segîtségûl, és hârom menedékvârat tartottak nekik Erdélyben:
Fogarast, Csicsôt és Kûkûllôvârt, arra a valôszînû esetre,

hogy a tôrôkôk és a velûk tartô bojârok elkergetik a vajdât
a trônrôl. A Bâthoryak székely-gyûlôlete és ûldôzése ûjabb

magyar népréteget lôkôtt ki Erdélybôl Moldvâba, az ottani
csângô-magyarsâg duzzasztâsâra. S végûl, a hîrhedt hatârôrvidékek megszervezése és a "mâdéfalvi veszedelem" utân
ismét jelentôs székely néptômeg kôltôzôtt ât a Kârpâtok keleti vôlgyeibe kûlônôsen Csikszék terûletérôl.
A român kirâlysâg megalapîtâsa utân a csângô-magyar
népelem kimondhatatlan elnyomâs és rendszeres ûldôzés
céltâblâja lett. A kormânyok "belsô szâmûzetés" (internai

exile) rendszerével teljesen elszigetelték a csângôkat a kûlvilâgtôl, kûlônôsen pedig az erdélyi magyarsâgtôl. Erôszakos csendôrhatalom kizârta ôket a magyar nyelvkôzôsségbôl,
és egy pâpai egyezmény (konkordâtum) jôvâhagyâsâval csak
olasz papokat engedélyeztek lelki gondozâsukra. Domokos
Pâl Péter tôrténelmi tanulmânyai és Igndcz Rôzsa tanûvallomâsai lépésrôl lépésre oknyomozôan leîrjâk a nagy magyar
tômegek elnemzetlenîtését. A Nemzetek Szôvetsége szemet
hûnyt a nemzetgyilkossâg kirîvô példâja elôtt.
A csângôsâg részleges felmorzsolâsa példaként szolgâlt
a roman kormânynak a Magyarorszâgtôl elrabolt terûletek
szintiszta magyar néptômbjeinek szétzûzâsâhoz. Az Erdélyi
Magyar Part orszâggyûlési képviseletének kûzdelmei îrâsbelileg fennmaradtak annak bizonyîtâsâra, hogy a mindenkori roman kormânyok szerzôdésbeli kôtelezettségeik ellenére a végsô kiirtâs érdekében enyhén âlcâzott môdszerekkel kôvetkezetesen romboltâk a magyar nemzeti kisebbség
minden intézményét.

Az 1918 és 1940 kôzôtti korszak kimagaslô roman bûnei
kôzôtt kell megemliteni: a magyar âllami tisztviselôk azonnali tôrvénytelen elbocsâtâsât, a nyugdijasok fizetésének
egyszerû megtagadâsât, a magyar tudomânyegyetem elkobzâsât, a magyar fôldbirtokok kisajâtitâsât és szétosztâsât kizârôlag roman parasztoknak, a magyar nyelv kitiltâsât a
magyar vidékek kôzigazgatâsâbôl és az igazsâgszolgâltatâsbôl, a népiskolâk tômeges bezârâsât, a magyar fôiskolâk
alapitvânyainak elkobzâsât; azt, hogy a magyar diâkok érettségi vizsgâjât roman bizottsâgok birâltâk el; az ûn. "numerus
clausus"-t az egyetemre vâgyô magyar diâksâg ellen, a ma
gyar egyhâzi birtokok elkobzâsât, a magyar templomok ellenséges kezelését, a magyar falvak megfélemlitését a nyelvet nem értô român csendôrség ônkényeskedése âltal; a népszâmlâlâs eredményeinek meghamisîtâsât; a kôzmunkaszolgâlatok emelését a magyar terûleteken român templomok
és iskolâk épîtésére; kûlôn adôterhek kirovâsât magyar kereskedôk és vagyonos osztâlyok ellen; a hîrhedt "24 botûtés"

bevezetését a rendôri és csendôri kihallgatâsokon (a csend
ôrség kiverte az "ônkéntes" vallomâst a gyanûba fogott magyarbôl, a gyakori ostromâllapot idején haditôrvényszékek
"osztogattâk" Erdélyben az igazsâgot, amely ellen nem volt

fellebbezés): a magyar sajtô nehéz kezû cenzûrâjât, a ma
gyar ûjsâgîrôk gyakori zaklatâsât, a magyar papok megfélemlîtését, orszâggyûlési képviselôk hâzi fogsâgât, a magyar
erdôségek letarolâsât, a magyar vidékek ûtépitésének elhanyagolâsât.

A roman bûnôk jegyzéke végtelen.

Erdély mâsodik roman megszâllâsa (1944 ôszétôl) vérfûrdôvel kezdôdôtt, embertelen kegyetlenkedésekkel folytatôdott. A Vôrôs Hadsereg nyomâban bevonulô roman
csapatok, de kûlônôsen a Maniu Garda részeg egységei égbekiâltô mészârlâsokat végeztek az Oit menti székely falvak
otthon maradt védtelen asszonynépe és gyermekserege kôzôtt. Az Erdélybe hazatérô katonâk kôziil sokat a helyszînen
lemészâroltak, az oroszok âltal nekik kiszolgâltatott hadifoglyokat éhhalâlra îtélték. A temesvâri gyûjtôtâborban
1945. mârciusâig 20,000 magyar hadifoglyot éheztettek halâlra. (Zathureczky Gyula: "Az ûton végig kell menni".) A
"fôldreform" elrabolta a magyar termôfôldet hâromnegyed
hold terjedelmen felûl. A befektetett magântôkét âllamositottâk s igy a kormâny (valôjâban a kommunista part) lett
az egyetlen munkaadô. A kormâny az ûn. ôkirâlysâgban
ad munkât az erdélyi magyarnak s igy szétszôrja a magyar

néptômbôt. Ugyanakkor mérhetetlen tômegekben telepîtik
az ôromâniai népséget Erdélybe, kûlônôsen a Székelyfôldre
és Kôrôs-vidékre, a magryar népegység szétzûzâsa végett.
Egy 1973-i tôrvény elkobozta a magyar kônyvtârakat,
mûzeumokat, levéltârakat, még a magânkézben levô csalâd-

tôrténeti okmânyokat is. Leromboltâk a magyar tôrténelmi
szobrokat, emléktâblâkat, mûemlékeket. A titkos rendôrség

(Securitate) polgâri ôltôzetben csatangolô ûgynôkei agyonverik a nagyobb vârosok utcâin magyarul beszélô személyeket. Gyanûba fogott értelmiségieket gyakran teherkocsikkal gâzoljâk halâlra az utcân. Minden hivatalban a falon
fûgg a figyelmeztetés roman szôvege: " Vorbiti numai româ-

neste! (Csak românul beszélj!) A majdnem hârom milliôs
magyarsâgnak csak egy "magyar" nyomdât engedélyeztek
Bukarestben,

amely kormânyintézkedéseket és

Ceausescu

"Conducator" (Fûhrer) beszédeit nyomtatja ki magyar fordîtâsban. Az erdélyi magyar sajtô valôban a kormâny hivatalos szôcsôve. Gyanûba fogott ûjsâgîrôk és értelmiségiek

évekig sinylôdnek kihallgatâs és tôrvényes eljârâs nélkûl a
Jilava bôrtôn fôldalatti sôtét és nedves kamrâiban ("férfimunka"). Magyar nyelvû biblia, imakônyv, hitoktatô tankônyv birtoklâsa bûn, bevitele tilos. A kormâny erôszakkal
megszûntette a gôrôg katolikus egyhâzat és papjait a gôrôgkeleti egyhâzba erôszakolta. Nyilvânos imâdkozâs tilos, a
templomba jârâs âllamellenes kihîvâsnak szâmit. Pdllfy Géza
székelyudvarhelyi katolikus pap szentbeszédben azt a gondolatot vetette fel, hogy karâcsonyt âllami ûnnepnappâ kellene tenni, mert akkor a munkakôtelezettség helyett az emberek a csalâdban tôlthetnék a szeretet ûnnepét. Ezért a
"vakmerôségért" a rendôrség kihallgatâs kôzben agyonverte
és holttestét tanulsâgképpen az utcâra dobta kôzszemlére.
A Sulina nevû Duna-csatorna épitkezésénél magyarok tîzezrei haltak meg a munkatâborokban.
Kûlfôldrôl kûldôtt levelek hetekig hevernek a raktârakban, kônyvek és folyôiratok soha nem kerulnek kikézbesi-

tésre. Az egyetlen magyar katolikus papneveldében évente
két nôvendéket engedélyeznek (ezzel kihalâsra itélték a ka

tolikus magyar egyhâzak papsâgât). Az âllampolgârok utazâsât âltalânos tilalom akadâlyozza. A lakôhelyet csak rendôri engedéllyel szabad elhagyni. Csak legkôzelebbi rokonok
(apa, fiû, testvér) tôlthetik az éjszakât egymâs hâzâban; ha
valaki mas vârosba megy, rendôrfelûgyelet alatt a kormâny
âltal fenntartott szâllodâba kell mennie. A magyar iskolâk sorban elveszitik tanîtâsi engedélyûket. A tanîtâs nyelvét tôrvény
értelmében a tamtô hatârozza meg, îgy az ôkirâlysâgbôl Er-

délybe helyezett tanîtô sajât kénye szerint românul oktat a ma
gyar falvakban. A nemzetkôzi tôzsdén a român "lej" alacsony
értékû, âltalâban 50 lej ér egy $-t, de a Româniâba utazô kûlfôldi a kényszerû hivatalos bevâltâs alkalmâval csak 13 lejt
kap.

Ez a hézagos jegyzék a român kormânyok emberiség ellen

elkôvetett

bûncselekményeinek

hatalmas

ôzônvîzébôl

csupân parânyi tôredék. Mégis bôségesen elegendô annak
bizonyîtâsâra, hogy a românok nem alkalmasak orszâgfenntartâsra, az eurôpai nemzetkôzôsségnek nem érlelôdtek megbizhatô tagjaivâ, nem képesek vezetô szereoet betôlteni, nem

léptek a jogtisztelô nemzetek sorâba és kôvetkezésképpen,
nem szabad nekik alkalmat adni a nemzeti kisebbségek lét-

joga ellen bûntetlen garâzdâlkodâsra.
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A roman vezetô rétegek politikai éretlensége és erkôlcsi
zûllôttsége kimondhatatlan kârt tesz az eurôpai ûjjâszervezés politikân folôtti ûgyének. Jelenlegi mérgezett szellemi
âllapotukban képtelenek megérteni a halâlos veszedelmet,
amely az egész eurôpai szârazfôldet fenyegeti a keleti "goncsz
birodalom" telhetetlen terûleti étvâgyâval. A românok ott

âllnak a szlâv tenger vîzmosâsâban, testvértelenûl és barâtok nélkûl. Nyomtalan elnyelés vârakozik râjuk, de ôk ezt
nem ismerik fel. E helyett minden figyelmûket és nemzeti
erejiik utolô cseppjét ostobân a magyarok ellen ôsszpontosîtjâk, az egyetlen nemzet ellen, amely szintén nem szlâv, s
amely Kôzép-Eurôpa fennmaradâsânak, politikai és mûvelôdési fûggetlenségének, szabad gazdasâgi fejlôdésének utolsô
zâloga.

Erdélyî Vîlâgszôvetség
Az Amerikai Egyesûlt Allamokban mûkôdô tagozat elnôki tanâcsa 1987. november 27-én, pénteken este az irodalmi és mûvészest utân tartotta meg vezetôi értekezletét.
A megjelenteket dr. Nddas Jdnos, mint az Erdélyi Vilâgszôvetség amerikai tagozatânak elnôke, iidvôzôlte. Bejelentette, hogy az Erdélyi Vilâgszôvetség (angolul: "Transylvanian
World Fédération of America, Inc.", rôviden EVSz) 1975

ôta Washington, DC székhellyel és 42 osztâllyal szabâlyszerû
alapszabâlyzat ("charter") szerint mûkôdik. Legutôbb az
1987. évi kôzgyûlésen vâlasztotta meg tisztikarât. E szerint
elnôk: dr. Nddas Jdnos (Cleveland, OH),
alelnôk: Taba /anoj (Martinsburg, WV),
titkâr: Altorjay Sdndor (Falls Church, VA),
igazgatô: Fazakas Ferenc (Mountain View, CA),
dr. Fûry Lajos (Osprey, FL) és
dr. Wass Albert grôf (Astor Park, FL),
megbîzott (âgens): Schattenstein Marianna
(Washington, DC).

Utâna széles kôrû tâjékoztatôt adott arrôl a munkârôl,
amelyet a Vilâgszôvetség az erdélyi magyarsâg s az Erdélyben élô tôbbi nemzetiség védelmében végzett. Részletesen
ismertette azokat a beadvânyokat is, amelyeket a Vilâgszô-

vetség az elôbbi célbôl a kûlônbôzô hatôsâgokhoz benyûjtott. Hâlâs kôszônetét fejezte ki mindazoknak az amerikai
szenâtoroknak és kongresszusi képviselôknek, akik szavazataikkal az erdélyi magyarsâg érdekében sîkraszâlltak. Kôzûlûk sokan személyes tapasztalataikkal is alâtâmasztottâk

Ceausescu magyarirtô politikâjât.

Az Egyesûlt Allamok kongresszusa megszavazta a Româniânak nyûjtott legmagasabb vâmkedvezmény bat hônapra
szôlô felfûggesztését, a javaslat azonban még mindig nem
emelkedett tôrvény erejére, mivel azt Reagan elnôk még
mindig nem irta alâ. Ez a tény az amerikai magyarsâg széles rétegeiben jogos aggodalmat keltett.
Idôkôzben Ceausescu a vâmkedvezményrôl, amely Româniânak igen jelentôs ôsszeg megtakarîtâsât jelentette vol-

na, mielôtt az Egyesûlt Allamok a végsô dôntést meghozta,
ônként lemondott.

Dr. Nâdas Jânos elnôk azt is bejelentette, hogy a Csehszlovâkia Magyarok Nemzeti Bizottmânyânak vezetôsége
csatlakozott az Erdélyi Vilâgszôvetség âllâspontjâhoz.
Ft. Hites Kristôf, O.S.B. elnôk és Maildth Istvân alelnôk
nyilatkozata szerint a CsMNB vâltozatlanul a nemzeti ônrendelkezés alapjân âll.

A Vilâgszôvetség elnôki tanâcsa ûjbôl kijelentette, hogy
1. az erdélyi magyarsâgnak joga van a nemzeti ônrendelkezésre;

2. az erdélyi magyarsâgot a népek ônrendelkezési jogânak megcsûfolâsâval taszitottâk kisebbségi sorsba, amikor
a magyar tôbbség feldarabolâsât elrendelték;
3. a nemzeti ônrendelkezési jog biztosîtâsa nélkûl român
uralom alatt az emberi jogok gyakorlâsa lehetetlen;

4. az erdélyi magyarsâgot kisebbségi sorsban eltôltôtt

életének gyakorlati tapasztalatai gyôzték meg arrôl, hogy
român uralom alatt emberhez méltô modon sem egyéni, sem

népi életét nem folytathatja;
5. az erdélyi magyarsâg nemzeti ônrendelkezési joga ellen minden megnyilatkozâs ôsszeegyeztethetetlen az egyete-

mes magyar nép érdekeivel.
Végûl az elnôk bemutatta a Vilâgszôvetség târselnôkének nyilatkozatât.

Zolcsdk Istvdn (Sao Paulo, Brazîlia):
AZ ERDÉLYI VILÀGSZÔVETSÉG NYILATKOZATA

Az Erdélyi Vilâgszôvetség târselnôkeként sajnâlattal kell
megâllapîtanom, hogy az elmûlt egy-két évben a Szôvetség
céljait s ezen belûl személyes torekvéseimet az emigrâciô bizonyos kôrei félremagyarâztâk, s ami ennél is sûlyosabb: az
erdélyi magyarsâg elemi érdekeivel ôssze nem egyeztethetô
môdon léptek fel az Amerikai Kongresszusban kûlônbôzô
javaslataink ellen. Ezek az emigrâciôs kôrôk sajât érdekeiket elôbbrevalônak vélik az erdélyi magyarsâg védelménél.
Az amerikai szenâtusban olyan "lobbyzâsba" kezdtek, amelynek az lett a kôvetkezménye, hogy a korâbbi nagy tôbbségi
tâmogatâs ellenére egyelôre nem emelkedett tôrvényerôre
az erdélyi magyarsâg ônrendelkezési jogârôl benyûjtott tôrvényjavaslat, amelyet a képviselôhâz ôriâsi tobbséggel elfogadott. Ami nem sikerûlt a românoknak, elérték "magyar-

jaink". Szeretném hangsûlyozni, hogy az ônrendelkezési jog
tôrvénybeiktatâsât célzô erôfeszîtés môgôtt nemcsak az egész

vilâgot behâlôzô tagszervezeteink âllnak, de tâmogatta s tâmogatja azt az Amerikai Magyar Szôvetség, az Amerikai
Magyarok Orszâgos Szôvetsége, a kûlônbôzô egyhâzi és târsadalmi szervezetek is. Ûgy vélem, tûlzâs nélkûl elmondhatô,
hogy az ônrendelkezési jog elismerésével kapcsolatos erôfeszitéseinket — kivéve a Hâmos Lâszlô âltal vezetett Hungarian

Committee of Human Rights elnevezésû szervezetet — mindenki tâmogatja. Ôk megmaradnak az emberi jogok kôvetelése mellett.

Még sajnâlatosabb, hogy az erdélyi magyarsâgért folytatott kûzdelmûnkrôl itthon tendenciôzus hîrek keringenek.
Munkânkat egyesek egyenesen ârtalmasnak tartjâk. Kijelentik, hogy az akadâlyozza a Hâmos-féle csoport erôfeszitése-

it. Mi mindig ûgy véltûk, hogy az erdélyi magyarsâgért folytatott kûzdelmûnk nem irânyulhat egymâs ellen. Egymâs

mellett haladva gyûmôlcsôzôbben dolgozhatnânk azért,
hogy az erdélyi magyarsâg megôrizhesse ônmagât a jôvô szâmâra, hogy sorsânak mihamarabb ura lehessen, hogy szabad
népcsoportként éljen szûlôfôldjén. Mi azt szeretnénk, hogy
jô egyetértésben éljen az erdélyi magyarsâg azokkal a népekkel, néptôredékekkel, amelyek ugyancsak erdélyiek, akâr
németrôl vagy românrôl, akâr mâs anyanyelvû emberekrôl
van szô.

E szerencsétlen egyet nem értésnek megszûntetését is klvânja szolgâlni, hogy az Erdélyi Szôvetség târselnôkeként s
a Szôvetség kûlûgyeiért felelôs személyként az alâbbi nyilatkozatot teszem:

1. Az Erdélyi Vilâgszôvetség minden dôntése demokratikus vita utân szûletik. Ezekrôl a dôntésekrôl megfelelô îrâ-

sos anyag készûl, amely tekinthetô ugyan sajât kezdeményezésemnek, de megszavazâsa utân tagszervezeteink akaratât
fejezi ki.
2. Az Erdélyi Vilâgszôvetség olyan târsadalmi szervezet,

amely nem krvân a klasszikus értelembe vett politikâval foglalkozni. Feladatânak csak és kizârôlag az erdélyi magyarsâg
védelmét tekinti, s azoknak a nemzetkôzi politikai feltételeknek megteremtését, amelyek alapjân alkalmas idôben
az erdélyi magyarsâg ônmaga nyilvânîthasson véleményt arrôl, hogy nem kényszerbôl, de szabadon, hova akar tartozni.
3. Szervezetûnk elutasît minden olyan kalandorpolitikât,
amely partizânharcok szervezésérôl âlmodozik. Ennél veszélyesebb vâllalkozâst el sem tudunk képzelni, hiszen ezzel végzetesen kompromittâlnânk ûgyiinket, s az erdélyi magyarsâgot a nemzetkôzi megbélyegzésnek tennénk ki. Az Erdélyi
Vilâgszôvetség soha, semmilyen kôrùlmények kôzôtt nem
kîvân részt venni, târs lenni efféle kalandorvâllalkozâsban,
s miként a mûltban, a jôvôben is elhatârolja magât min
den ilyen prôbâlkozâstôl, sôt sajât eszkôzeivel gâtolja is
4. Az Erdélyi Vilâgszôvetség alapelvei kôzé tartozik, hogy
Magyarorszâgot, a magyar âllamot a magyarsâg jogszerû
képviselôjének tekinti. Meggyôzôdésûnk, hogy miként azt
Szûrôs Mâtyâs kôzponti bizottsâgi titkâr januâr 25-i nyilatkozata is bizonyitja, a magyar kormâny a jôvôben még hathatôsabban dolgozik azon, hogy az erdélyi magyarsâg annak
a szabadsâgnak birtokâba jusson, amely megilleti. Ilyen okok
miatt Szôvetségiink a jôvôben még hatékonyabban Idvân
dolgozni olyan teriileteken, amelyeket a magyar kormâny —
nemzetkôzi kôtelezettségei miatt — nem tud fôlvâllalni.

5. Miként eddig sem, a jôvôben sem kivânunk foglalkozni semmilyen magyar belpolitikai kérdéssel. Tartôzkodunk attôl, hogy belebonyolôdjunk magyar belpolitikai események értelmezésébe. Ugy véljûk, hogy ez nem rânk tar-

tozik. A Magyar Népkôztârsasâg târsadalmi rendjének kialakulâsât adottnak vesszûk. Megltélésûnk szerint a sziikséges reformokrôl s azok môdjairôl valô vitâk az orszâg lakossâgâra tartoznak. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarorszâg virâgzô orszâggâ vâljék, s nem tartunk azokkal,
akik azt valljâk, hogy "minél rosszabb, annal jobb".
Tovâbbra is emberi s magyar kôtelességiinknek tartjuk,
hogy a magyar kûlpolitikânak az orszâg hatârain kîviil élô
magyarokkal kapcsolatos tevékenységét figyelemmel kîsér-

jûk. Ezzel kapcsolatban tovâbbra is észrevételeket tesziink,
nem mint kîvûlâllôk, hanem mint a magyar nemzethez tartozô egyénekbôl létrejôtt szervezet tagjai.
6. Az Erdélyi Vilâgszôvetség érdekelt abban, hogy Eurôpâban rend és nyugalom legyen, hogy a stabilitâs hosszû tâvon meghozza a maga gyûmôlcsét. Gondolkodô emberként
azonban nem téveszthetjûk szem elôl azokat a jogfosztâsbôl
eredô âllapotokat, amelyekkel a kisebbségeiket nyomorgatô

âllamok destabilizâljâk a Kârpât-medencét. Errôl nem feledkezhetûnk meg, s errôl mindaddig szôlnunk kell a vilâghoz, mlg ezek a viszonyok nem normalizâlôdnak.

Tekintettel a fentiekre, az Erdélyi Vilâgszôvetség a jôvôben kûlônôs hangsûllyal a kôvetkezôkben lâtja feladatât:
a) Folyamatosan tâjékoztatnunk kell a vezetô amerikai
és eurôpai politikusokat az "erdélyi igazsâg"-rôl: Erdély tôrténetérôl, a trianoni békeszerzôdés jogtalansâgârôl. Megbiz-

hatô és ellenôrzôtt adatokat akarunk szolgâltatni az erdélyi
magyarsâg s egyûttal a tôbbi nem român lakossâgcsoport
helyzetérôl, az elnyomatâs mértékérôl. Statisztikai adatokat

kell tovâbbra is szolgâltatnunk Erdély népességi helyzetérôl,
az iskolâztatâsrôl, az etnikumok fôllazîtâsârôl. Meg kell prôbâlnunk ébrentartani, bârmennyire nehéz is, és bârmennyire
lehetetlennek is tûnik, a vilâg lelkiismeretét, hogy tudatosîtsuk: nemcsak palesztin és dél-afrikai kérdés van, de létezik
erdélyi kérdés is!

b) A vilâg vezetô hatalmainak tôrvényhozô testûleteit,
illetve a tôrvényhozôkat ugyancsak ellâtjuk a jôvôben is kellô
tâjékoztatâssal. Tovâbbra is kôveteljûk, hogy minden Româniâval kapcsolatos dôntés esetében feltételként szerepeljen

a kisebbségek, mindenekelôtt a magyarsâg helyzetének javîtâsa.

c) A nemzetkôzi szervezeteket — az Eurôpai Parlament-

tôl a Zsidô Vilâgszôvetségig — tâjékoztatjuk mindarrôl, ami
ma Româniâban tôrténik. Nem mulasztjuk el a mai tragédia folyamatos âbrâzolâsât, hogy kitûnjék: nem véletlenszerû
helyzetrôl van szô, hanem tudatosan kialakitott politikai
mechanizmus van mûkôdôben, amit Ceausescu testesît ugyan

meg, de amelynek csak azért van roman szempontbôl tapasztalhatô eredménye, mert ezt a politikât a nagy szâmû vezetô rétegen tûl komoly târsadalmi rétegek is tâmogatjâk.
d) A fentiek szâmbavételével az Erdélyi Vilâgszôvetség
a jôvôben is azért harcol, hogy a vilâgpolitikât befolyâsolô

hatalmak ugyanûgy, mint a vilâg sorsâért a legnagyobb
felelôsséget viselô nagyhatalmak, megismerjék a româniai
valôsâgot, azon belûl a româniai magyarsâg veszélyeztetett
helyzetét. Kôvetkezésképpen nem mulaszthatjuk el napirenden tartani az ônrendelkezési jog kôvetelését, illetve a kûz-

delem folytatâsât azért, hogy az ENSz alapokmânyânak szellemében mindenki elismerje az erdélyi magyarsâg jogât az
ônrendelkezéshez. Ma az ENSz tagsâgânak egyharmada
olyan âllamokbôl âll, amelyek az ônrendelkezési jog gyakorlâsânak lehetôsége âltal vâltak fûggetlenekké. Attôl a pillanattôl kezdôdôen, hogy a remaniai magyarsâg szdmdra is
biztosûjdk ezt a jogot, a mi munkdnk befejezôdik-, dm csak
akkor. Ezt a kérdést, ûgy véljvik, nem lehet elintézni kézle-

gyintéssel. E jog birtokâban az erdélyi magyarsâgnak meglesz a lehetôsége arra, hogy szabadon dôntsôn sajât sorsârôl.
Bârmilyen lesz is a kôzeli vagy tâvoli jôvôben ez a dôntés,
az mâr nem kîvulrôl jôvô diktâtum eredménye lesz, hanem
az erdélyi magyarsâg akaratânak kinyilvânîtâsa alapjân létrejôvô ûj helyzet; olyan ésszerû kompromisszum, amely e térség szâmâra biztosîtja a szabadsâgot, a népek kôzôtti egyûttmûkôdést, olyan jô szomszédi viszony megteremtését, mint
amilyen az ôsi ellenségnek elkônyvelt németek s franciâk kôzôtt létrejôtt. Az Erdélyi Vilâgszôvetség abban a reményben

végzi minden gâncsoskodâs kôzepette dolgât, hogy ez a lehetôség megteremtôdjék.
Hissziik, hogy ez nemcsak népûnk érdeke, de Eurôpa

stabilitâsa, a békesség megteremtése is csak ezen az alapon
képzelhetô el. Reményeinket tâplâlja, hogy ûjabban a ma
gyar vezetés is mind hatârozottabban és a nemzetkôzi kôzvélemény âltal elismert kôvetkezetességgel képviseli az erdélyi
magyarsâg érdekeit.

Az Erdélyi Vilâgszôvetség ôszintén bîzik benne, hogy ennek a megvâltozott politikânak mihamarabb tapasztalhatô
eredményei lesznek, s akkor a mi munkânk is kônnyebbé vâlik.

Orvosî elôadàsok
Az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlya 1987. november 28-ân, szombaton rendezte meg szokâsos elôadâsso-

rozatât, amely dr. Spruch Rezsô (Banville, IL) moderâtor
vezetésével folyt le.
Megnyitôt dr. Kondray Gergely (Beachwood, OH), az

Ârpâd Akadémia tagja mondott, aki a megjelenteket is ûdvôzôlte.

Elôadâst tartott az elsô részben:

dr. Tapolyai Mihâly "A lélektan fejlôdésének târsadalmi
kihatâsa",
dr. Luczek Istvàn "Az emlôrâk korai felismerésének jelentôsége",

dr. Kondray Gergely "A prosztata-râk gyôgyîtâsa",
dr. Csatdry Ldszlô (Alexandria, VA) "Az immunolôgia
szerepe a râkos daganatok kezelésében",
a mâsodik részben:

dr. Kondray Gergelyné dr. Tomaschek Ildikô "Mit tudunk a zôld hâlyogrôl?
dr. Varga G. Ildikô "A magas vérnyomâs kezelése napjainkban",

dr. Spruch Rezsô "A prosztata gyulladâsos folyamatai",
dr. Gutay Ldszlô (West Lafayette, IN) "A szâmîtôgépes
rétegfelvétel szerepe az orvosi diagnosztikâban",
dr. Bogndr Béla (Beavercreek, OH) pedig "Az ôregek
egészségûgyi helyzetének felismerése a mai Magyarorszâgon"
cimmel tartott értékes elôadâst.

Dr. Varga G. Ildikô:

A MAGAS VÉRNYOMÂS KEZELÉSE NAPJAINKBAN
(kwonatosan)

Az amerikai "Heart Association" szerint napjainkban
Amerikâban a magas vérnyomâs kezelése jelenti az egyik
legnagyobb egészségiigyi feladatot. Vérnyomds az a nyomâs,
amelyet a keringô vér gyakorol az artériâk falâra. Ha ez tûl
magas, az életben maradâs szempontjâbôl fontos szervek
érfalaiban kônnyen kârt okozhat.
Magas vémyomâsxtX akkor beszélûnk, ha a systolic nyo
mâs 160 Hg mm-nél, a diastolic pedig 95 Hg mm-nél nagyobb. Vilâgos azonban, hogy azt a tîzévesnél idôsebb ifjût,
akinek systolic (szîvbôl kiômlô) vérnyomâsa tartôsan 140,
diastolic (szivbe visszaômlô) vérnyomâsa tartôsan 85-95 felett
van, mâr magas vérnyomâsûnak minôsitjûk, viszont idôsebb
emberek esetében a 160/90 vérnyomâst rendesnék mondjuk.
A magas vérnyomâs megâllapitâsa csak akkor tekinthetô
véglegesnek, ha a vérnyomâs tôbbszôri mérés alkalmâval is
magasabb a rendesnél. Mérés elôtt a vizsgâlt személynek
kényelmesen kell ûlnie vagy fekûdnie és karjât alâ kell tâmasztania. A vérnyomâs a hangulattôl és tevékenységtôl

fûggôen vâltozhatik. Nyugtalansâg vag^y tûlzâsba vitt testgyakorlâs, kâvé fogyasztâsa és cigaretta szîvâsa "felviheti" a
vérnyomâst.

Franningham és mâsok felmérései szerint a feketék kôzôtt

hdromszor nagyobb a szivkoszorûér megbetegedése és a perifériâlis érszûkûlet, négyszer nagyobb szâmban fordult elô
szîvelégtelenség és hétszer tôbb esetben fordult elô agyvérzés,
mint mâsok kôzôtt. A 40-49 évesek agyvérzése vaiôszerûség
szerint tizszer nagyobb, ha diastolic vérnyomâsuk 104-nél
magasabb, mintha 85 alatt van. Az a felfogâs, hogy a magas
vérnyomâs csupân az idôs kor betegsége, téves, mert fiataloknâl is gyakran elôfordul. Nemek, fajtâk és kôrnyezet sze
rint vâltozhatik. Bizonyîtékok vannak ôrôkletes jellegére is.

A tûlsûly hajlamosît râ. A s6 fogyasztâsa vitatott, tûlzâsba
vitele azonban kétségtelenûl hâtrânyos.
A magas vérnyomâs tûnetei az esetek tùinyomô tôbbsé-

gében fejfâjâsban, szédûlésben, homâlyos lâtâsban jelentkeznek, de legtôbbszôr csak szûrô vizsgâlattal âllapithatôk

meg, gyakran mâs megbetegedések tûneteivel azonosak. Az
ûjonnan felfedezett magas vérnyomâs kikûszôbôlését elôszôr
gyôgyszerek mellôzésével kell megkîsérelni. Ez kiilônbôzô
ételek és italok fogyasztâsânak megszûntetésével vagy csôkkentésével érhetô el. Gyôgyszerek alkalmazâsâra a legtôbb
orszâgban szinte ijesztôen sokféle lehetôség nyîlik. A rendelkezésre âllô gyôgyszerek mintegy tîz csoportja kôzûl a lassûbb
hatâsû vizhajtôk részesîthetôk elônyben. Bârmilyen gyôgyszert hasznâlunk a magas vérnyomâs ellen, a gyôgyszer alkalmazâsât fokozatosan kell megszûntetni, mert kûlônben

a vérnyomâs megint eredeti értékére vagy értéke fôlé szôkik.
A magas vérnyomâs csôkkentésére rendelt gyôgyszereket
azonban âltalâban folyamatosan, tôbbnyire évekig, sot egész
életen ât szedni kell.
Az elôadô a tovâbbiakban részletesen ismertette a magas

vérnyomâsra vonatkozô elméleteket, az ellene hasznâlt gyôgy

szereket, a kezelési môdokat, megelôzési eljârâsokat, azok
hatâsât, és az elôbbiekkel egyutt jârô mellékhatâsokat is,
de befejezésiil mégis azt a kôzismert orvosi tanâcsot adta,
hogy aki beteg, menjen orvoshoz. Ez a tanâcs érvényes a ma
gas vérnyomâs megâllapîtâsa esetén is. Orvosi kônyvek olvasâsa helyett az orvosi tanâcs kôvetése ajânlatos.
Dr. Bogndr Béla (Beavercreek, OH);

OREGEDÔ MAGYAROK

Csonka-Magyarorszâg népessége 10,640.000 lélek.

Eb-

bôl nyugdîjas 2,600.000. A nyugdîjba vonulâs kôtelezô kora
a férfiak tekintetében a 60., a nôk tekintetében az 55. év.

Nyugdijra nem jogosult 450.000 lélek. A nyugdij âtlag 3480
forint, ebbôl azonban a jogosultak 50 %-a 3000 Ft-nâl, 25
%-a pedig 2500 Ft-nâl kevesebbet kap. A nyugdijra nem
jogosultak âllami segélye havonta 2025 Ft.
A nyugdijasok kôzûl 37 % gyermekeivel egyutt, 35 %
gyermekei kôzelében, 500.000 egyedûl él. Az utôbbiak kôzûl
70 % egyszobâs lakâsban, 390.000 komfort nélkûli otthonban (W.C. és fûrdôszoba nélkûl) lakik.
Az orvosok szâma 34,548. 54.8 % férfi, 45.21 % nô.

10,000 lakosra 33 orvos esik (az Amerikai Egyesûlt Âllamokban 22.8). A kezelés (papironl) ingyenes. 147 kôrhâz 12,597

orvost alkalmaz. 5714 kerûletben 5494 kerûleti

orvos mû-

kôdik. Egy-egy kerûleti orvosra 2,494 lakos jut. Ebbôl 455
az ôreg. A be nem tôltôtt orvosi âllâsok szâma 175. A kerû
leti orvos idejének 60 %-ât a betegek hâzi lâtogatâsâval tôlti.
Szociâlis gondoskodâs tekintetében az orszâg terûletét
ûgy osztottâk fel, hogy egy-egy terûletrészen 20-25 ezer la
kos él. Minden terûlet szolgâltatâsi kôzponttal rendelkezik.
Minden kôzpont 4 csoportba sorolhatô szolgâltatâst nyûjt.

1. A vilâgrekordot jelentô 1088 napkôzi otthon (az "ôregek napkôzi otthonai", 1987 ôta az "ôregek klubja") 28,000
ôreget gondoz (Ohio âllamban a napkôzi otthonok szâma
ugyanennyi ôreg szâmâra 60). Az ôregek napkôzi otthonainak 92 %-a naponta hârom étkezést biztosît. Ezen klvûl a
napkôzi otthon gondoskodik orvosi vizsgâlatrôl, âpolônôkrôl (57 %-ban), fûrdésrôl és szociâlis gondozâsrôl. Az ôre
gek ezért havonta 200-600 Ft-ot fizetnek. Hiânyzik a megfelelô tevékenységn"ôl és az utazâsrôl tôrténô gondoskodâs.
2. A hâzi gondozds orvosi és âpolônôi lâtogatâsbôl, ebédeltetésbôl és a hâz kôrûli munkâban valô segîtségbôl âll.
A gondozottak szâma 345,000 s a gondozâsért havonta 100200 Ft-ot fizetnek. A gondozôk szâma 23,527. 60 %-uk ônkéntes târsadalmi munkâs.

•

3. Étkeztetésben 32,000 személy részesûl. Ezek hetenként
5-szôr ebédet kapnak, amiért havonta legfeljebb 300 Ft dîjat
fizetnek a havi 2,000 Ft-nyi valôdi âr helyett.
4. Szociâlis otthon — âtlag 122 âggyal — 286 mûkôdik.
A férôhelyek szâma 350,000 (Ohio âllamban 1115 ilyen van
100,000 férôhellyel). A vârakozâs ideje 8 hônap és 4 év kôzt
mozog. A lakôk 70 %-a nem fekvô beteg. Minden 100 lakôra
22 gondozô esik, akik kôzûl 15 âpolônô. A dîj havi 4,000 Ft.
Az ôregek, ha ennél tôbb pénzûk van, a kûlônbséget megtarthatjâk. Minden otthonban van orvosi iroda és heti rendelés. A legtôbb szociâlis otthonban kûlôn bâr is van.
A szociâlis otthonok 80 %-a elavult épûletekben nyert

elhelyezést, igény azonban kétszer annyira van, mint amenynyi mûkôdik. A bejutâshoz ôsszekôttetés (protekciô) kell.

Vidéken a legjobb szociâlis otthon Lajosmizse kôzséghen,
Budapesten a Fô utcâban mûkôdik. (Ohio âllamban azon
ban egyetlenegy szociâlis otthon sem kapna engedélyt.)
1987-ben a vélemények 45 %-a szerint az ôregek egész-

ségi âllapota rossz; 61 %-a szerint az életszînvonal romlik;
34 %-a ezt a romlâst nagyméretûnek minôsîti; 15 %-a javulâst remél; 0.5 %-a szerint azonban a szociâlis otthonban
valô élést jôlétnek mondja. Teruletileg vidéken a gondozâs

jobb, mert az ôregedô magyarok segîtik egymâst. Budapesten az idôs emberek katasztrôfâlis kôrûlmények kôzôtt él-

nek. Lakâsviszonyaik legrosszabbak az orszâgban, szociâlis
gondozâsuk és anyagi helyzetûk szégyenteljes.

A mémôkok talâlkozôja
Az Arpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlya és a
Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége 1987. november 28-ân rendezte meg a mérnôkôk 17. clevelandi talâlkozôjât.
A megjelenteket a clevelandi Természettudomânyi Târ-

sasâg nevében Somogyi F. Lél ûgyvezetô, az Arpâd Akadémia
tagja ûdvôzôlte, aki az elôadâssorozat vezetésére Mitnyân
Lâszlôt (Montréal, Qué., Kanada), az Arpâd Akadémia
mérnôktudomânyi osztâlyânak elnôkét s a Magyar Mérnô
kôk és Epitészek Vilâgszôvetségének elnôkét kérte fel.

Ûrmôs Antal (Woodstock, Ont., Kanada), a Vilâgszôvetség titkâra és pénztârosa kûlôn kôszôntôtte a MMÉV 4
volt elnôkét és 4 igazgatôjât, kegyelettel âldozott 2 elhûnyt
tag emlékének, majd a MMÉV mûlt évi mûkôdésérôl szâmolt be és az anyagi helyzetrôl tett jelentést.

Vitéz Falk Viktor (Westlake, OH), az Arpâd Akadémia
tagja. "A felûleti fél-vezetô szilânkok" cimmel tartott nagy

figyelemmel kisért, értékes elôadâst, amelyben az elektrotechnika egyik legûjabb kezdeményezésével kapcsolatos tapasztalatairôl nyûjtott tâjékoztatâst. Az 50-es évek elején a
gyakorlati ûn. "junction transister", azaz fél-vezetô felfedezésével a tudomâny kôrében még addig nem lâtott fejlôdés,
mondhatni, forradalom vette kezdetét. A kezdeményezést

âltalâban a Bell-laboratôriumban Schockley-nek és târsainak tulajdomtottâk.

A fél-vezetôk gyakorlati alkalmazâsa sokkal alacsonyabb
feszûltségek igénybevételét hozta magâval sokkal kisebb és
kônnyebb elektrotechnikai csomagolds és az ûn. nyomtatott

âramkôrôk megsziiletésével. A fél-vezetô szilânkok és a nyomtatott âramkôrôk fejlôdése azôta elmaradhatatlanul târsult
egymâssal. A fejlôdés eredményeként az elôadô âbrân mutatta be a tegnap, ma és holnap elektrotechnikâjânak egyegy példânyât. Az utôbbi — szerinte — még a jôvô zenéje,
de mâr itt kopogtat ajtônkon. Ez az ûn. "surface mount",
magyarul a felûleten ûltetett technika, amely elôleges becslések szerint âltalâban 40-60 %-os redukciôt, a gyârtâsi kôlt-

ség tekintetében pedig mintegy 50 %-os megtakarîtâst jelentene.

A redukciô elsôsorban az ûj, kisebb, erre a célra gyârtott
intégrait szilânkok felhasznâlâsâbôl adôdnék. (Jelenleg kétféle szilânk van piacon: 1. az ûn PLCC = Plastic Leaded Chip
Carrier, 2. az ûn. SOIC = Small Outline Integrated Circuit.
Mindkettô tûlsâgosan ûj ahhoz, hogy meg lehessen âllapîtani, melyik lesz uralkodô.) A gyârtâsi kôltségekben tôrténô
megtakarûàs abbôl ered, hogy a komponenseknek nem lesz
szûkséguk âtfuttatott lyukakra. Minden problémât azonban
az ûj technika sem old meg. Elsôsorban ûj és pontosabb gyâr
tâsi môdszereket kell kialakîtani, a komponensek kisebbsége
miatt pedig a pontos és megbîzhatô forrasztâs kritikus lesz.
Mâsodsorban a nyomtatott âramkôrôn a komponensek sûrûsége magasabb hô-concentrâciôs pontokat produkâlhat,
igy a hô elvezetése vagy a komponensek hûtése is kritikusabb
lesz, mint a jelenlegi technikâban.
Az elôadô véleménye szerint azonban az ûj technika —
a mutatkozô kezdeti nehézségek ellenére — feltétlenûl teret
hôdît. Meggyôzôdése, hogy vele egyre tôbb szakember és
egyre gyakrabban talâlkozik.

Dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada) "Az ember
és tudôs" cimû elôadâsâban a Sao Paulo-i egyetem egykori

tanârânak, Erdélyi Istvânnzk, az Ârpâd Akadémia tagjânak életérôl és tudomânyos kutatô munkâssâgârôl emléke-

zett meg. Erdélyi Istvân okl. elektromérnôk, gyârigazgatô
Sao Paulôban a Mackenzie egyetem tanâra volt. 1915-ben
Budapesten szûletett, 1941-ben oklevelét is ott szerezte.
Legutôbb a Ford Motor Co. brazîliai telepének és gyârtâsvezetô mérnôki osztâlyânak ûgyvezetôjeként mûkôdôtt. A
kûlfôldre kényszerult magyarsâg kôzmûvelôdési életében is

fontos szerepet tôltôtt be, a Kônyves Kâlmân Szabadegye-

tem dékânja lett. Kutatâsait még Magyarorszâgon kezdte,
majd Ausztriâban és Brazîliâban folytatta. "Displacement
Pointer for a New Tentative of Measuring the Absolute
Velocity of the Earth" cimmel talâlmânyt szerzett. Behatôan foglaikozott Einstein relativitâs-elméletével. Az Arpâd
Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak 1967 ôta rendes tagja
volt. 1969-ben hunyt el.

Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada), az Arpâd Aka
démia tagja, "Ellentétek a klasszikus természettudomânyokban a quantum-elmélet tûkrében" cimmel tartott elôadâsâval arra mutatott râ, hogy a jelenleg robbanâsszerûen fejlôdô technikai tudomâny ûj feladatok elôtt âll, mert sok ûj

jelenség teljesen ellentmond a klasszikus tôrvényeknek, amelyekre tudâsunk eddig épûlt. Ezek a jelenségek azonban a
quantum-elméletek segitségével tôkéletesen leirhatôk. Allitâsânak igazolâsaként par példât emlit:
1. Az energia megmaradâsdnak elve Yukawa kisérlete

szerint bizonyos esetekben nem érvényes. Nem elasztikus
ûtkôzésnél és mâs jelenségek esetében teljesen érvénytelen,
csupân a momentum megmaradâsa érvényes. 2. A hômér-

séklet csak anyagi âllandôktôl és az energia-frequenciâktôl
fûggô anyagra jellemzô veszteségi tényezô, amelynek semmi
kôze sincs az energiâhoz. A Boltzman constans ezért értelmetlen az energia értelmezése szempontjâbôl. A Boltzman
vezetékekben haladô âramok elméletét Hall 1865-ben meg-

dôntôtte; 3. Ha a fény sebességénél anyag alakul ât energiâvâ,
az entrôpia (energiaveszteség) csôkkenhet, sot lehet negativ is.

4. A termodinamika mdsodik tôrvénye csak energiâkra érvé
nyes, de érvénytelen hômérsékleti vonalon. 5. Az elektromos és
mdgneses vektor nem fordulhat elô egyedûl, hanem csak kôzôsen. 6. Zdrt rendszerben MHz és GHz frequenciâknâl elektrolitot tâplâlô âramkôrben az âram a két vezetékben kiilônbôzô le

het. 7. Az anyagban haladô tôltéshordozôk rezonanciafrequenciâjânak a szâmitâsânâl a fény sebessége helyett a
tôltéshordozôk sebességével kell szâmolni. De Brogly ûj môdszert ir le ennek alapjân a sebesség meghatârozâsâra a rezonancia-frequenciâk mérésébôl. 8. A pH a rezonancia-mérések mellett elavult. 9. Az Ohm-tôrvény marginâlis érvényességét kîsérlet igazolta. 10. Filmvezetôk termâl-karaktere
pozitivrôl negatlvra vâltozik.

Dr. Jdlics Gyôrgy (Akron, OH) "A szintetikus gumi" dmmel arrôl tartott érdekes elôadâst, hogyan tértek ât a mâsodik vilâghâborû folyamân a brazîliai ôserdôk gximifa-termékeinek feldolgozâsâbôl a szintetikus garni elôâllîtâsâra,
hogy a hiânyzô garnit kûlônbôzô katalizâtorok hasznâlatâval nagyuzemi gyârtâssal pôtoljâk. Ilyen eljârâssal az Egye-

sûlt Âllamokban évente kb. hârom és félmilliô tonna garnit
gyârtanak.

Peller Miklôs (Westlake, OH), az Ârpâd Akadémia tagja,
"Oceânok medrétôl hegyek ormâig" dmû vetîtettképes elôadâsâban a

kûlônbôzô fôldtôrténeti

korok

idôtartamât és

eseményeit matatta be. A 4,600 milliô évtôl a 2,500 milliô évig
terjedô legrégibb korral kezdte és 10,000 éwel ezelôtt, a holocén-kor eseményeinek ismertetésével végezte, amikor mâr —
Grônland kivételével — a kontinentâlis jégtakarôk eltûntek.
Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada), az Ârpâd Aka
démia tagja, s a Vilâgszôvetség ûgyvezetô einôke, "A vlrusok szerkezete és osztâlyozâsa (AIDS)" dmmel rôviden ismertette a vîrasok nemzetkôzi osztâlyozâsât s ennek tâblâzatât
is kiosztotta, majd az AIDS-rôI szôlt, amely a retro-vîrasok
osztâlyâba tartozô viras és végzetessége abban nyilvânul meg,
hogy éppen azt a sejtet fertôzi meg, amelynek az lenne a
feladata, hogy a szervezetnek a fertôzések ellen folytatott
kûzdelmét irânyîtsa és vezesse. Az egyik vîrast Montagne
professzor 1983-ban a pârizsi Pasteur Intézetben kûlônîtette el.
1984-ben kerûlt nyilvânossâgra, hogy a bethesdai Râkkatatô
Intézet laboratôriamâban Gallo tanâr is megtalâlta a vîrast,
amelyet az ember a majmoktôl kapott Afrikâban. Onnan
kerûlt Earôpâba és Amerikâba. 1986-ban HIV-nek (//aman
/mmanodefidency Fîras-nak) nevezték el és I., II., III., IV.
fajtâjât hatâroztâk meg.
A betegséggel kapcsolatban 1986-ban elôfordalâsârôl
a kôvetkezô statisztikai kimatatâs kerûlt nyilvânossâgra:

Afrikâban 1,819, az Egyesûlt Allamokban 28,000, Âzsiâ-

ban 86, Eurôpâban 3,735, Ôceâniâban 366 eset fordalt elô.
Earôpâban legtôbb a franciaorszâgi eset, mîg a Szovjetaniôban mindôssze 2 eset fordalt elô, de egyik sem szovjet âllampolgârral kapcsolatban. A HIV-nek ellenszere még nincs.
Élô oltôanyagot ellenszerként nem hasznâlhatnak, mert
retro-vîrusrôl van szô. Az AZT (azidothymidine) segît, meg-

oldâst azonban nem hoz. Mégis remény van arra, hogy néhâny
éven belûl az AIDS (HIV) ellenszerét megtalâljâk.

Mitnydn Ldszlô dr. megnyitôt mond a mémokôk taldlkozôjân. Tôle balra:
Urmôs Antal {Woodstock, Ont., Kanada) {Dr. Somogyi Ferencnéfelvétele)

Haralyi Fejér Pal (Bloomfleld Hills, MI), az Ârpâd Akadémia tagja, "A 'kezdet' értelme a dinamikus geometriâban"
cimû elôadâsâban arra mutatott râ, hogy a dinamikus geometria felfedezése, kidolgozâsa és alkalmazâsa gyôkeres vâltozâst hoz és okoz âltalânos gondolkozâsunkban. Miért? Mert
elgondolâsunk a kôrûlôttûnk levô vilâgrôl azon a tényen
és elgondolâson alapszik, hogy minden, ami fôldûnkôn és
a vilâgon létezik, "atom"-bôI vagy "atomok"-bôl épûlt fel.
Matematikânk is ezen az alapon nyugszik. Geometriânk
alapja a "pont" és a "pontokbôl felépitett vonal", ami nem
mâs, mint az egyedûlâllô "atom" gondolatânak âtvétele. A
geometria pontja és az atom egy értelmet fejez ki. Szâmrendszerûnk szâmolô rendszer, ezeknek a pontoknak (egyéneknek vagy egyedeknek) megszâmlâlâsâval foglalkozik.
Minden târgy, egyén, amit és akit lâtunk és megfoghatunk, valôsdgot fejez ki. Kérdés azonban, hogy ennek a valôsâgnak mi a kezdete. A vilâgot âltalâban két részre lehet

bontani. Lâthatô alakban ez ûgy magyarâzhatô, hogy merôleges vonalat hûzunk s annak egyik oldalân azt îrjuk fel,
hogy "semmi", mâsik oldalân pedig, hogy "valami": semmi —
valami. A semmi gondolkozâsunkban mint "O" szerepel,
mîg a valami a valôsâgot fejezi ki, amelyet szâmmal jelôlhetûnk. Ha tôbb târgyrôl beszélûnk, akkor szâmsorozatot
hasznâlunk (az egyes târgyakat kûlôn-kûlôn szâmmal jelôljûk). Igy mai gondolkozâsunk azt a véleményt tûkrôzi viszsza, hogy minden "semmi"-vel kezdôdik vagy minden a "semmi"-bôl keletkezik.

A kezdet értelme a dinamikus geometriâban teljesen
megvâltozik. A dinamikus geometria alapja ugyanis mâs
valôsâgon alapszik, mint a mai vilâg felépîtésén, az "atom"rendszeren. Alapja a "dinamikus pont". Ez a dinamikus
pont azonban mâs, mint a mai geometria "pont"-ja, amely
"dimenziô nélkûli", csupân helye van a térben (semmi mâs
dimenziôja nincs). Ezzel szemben a dinamikus pontnak sok
mâs tulajdonsâga van. Sok-dimenziôs, mert egyszerre sok
mindent fejez ki. Nemcsak helye van a térben, hanem tôbb
tulajdonsâga is. Magâban hordozza az "energia", "mozgâs,
"nôvekedés", "idô" gondolatait. Ezért a dinamikus pont
mint sok-dimenziôs kezdet szerepel a valôsâgban. A kezdetet ezért "Origin"-nek nevezzûk, amelynek lâthatô jele és
kifejezôje az "O", de gyôkeresen mâst jelent, mint a mai vi
lâg "0"-ja vagy "semmi"-je.
A fizikâbôl, valamint Einstein és mâs kutatôk munkâibôl tudjuk, hogy minden târgyat ("body"-t), amely "gravitâciôs tér"-ben van, "hajlott tér" vagy erôtér vesz kôrûl. A
dinamikus pontot is ilyen erôtér veszi kôrûl. Ez a tény a kez
det fogalmât lényegesen megvâltoztatja. Ha szemléltetni
akarjuk, akkor vissza kell térnûnk az elôbb emhtett szemléltetéshez. A merôleges vonal egyik oldalân vâltozatlanul "O"
van, mâsik oldalâra azonban a valami szô elé az erôtér szô
kerûl: semmi — erôtér — valami. Ez az erôtér tartalmazza

és hordozza magâban az utâna kôvetkezô valami minden
tulajdonsâgât. Ebbôl — gondolkozâsunk helyességével megegyezôen — ônként kôvetkezik, hogy a kezdet semmibôl nem

jôhet létre. A kezdet csak a sok-dimenziôs "O" (Origin) lehet, ami logikusan is kônnyen megmagyarâzhatô, mert
"semmibôl csak semmi lehet", valami csupân valamibôl fej-

lôdhetik. Ez a valami, ami a valôsâgot megelôzi, magâban

hordozza a valôsâg minden tulajdonsâgât. Jelen esetben ez
az ûj fogalom nem mâs, mint az erôtér, amely maga megfoghatatlan. Ez az a terûlet, amely a semmi és a valami kô-

zôtt foglal helyet, ôriâsi nagy energiât tartalmaz, de mai tudâsunk szerint ki nem aknâzhatô. Mégis ez az az ûj fogalom,
amely magâban hordozza a valôsâg minden tulajdonsâgât
s amely nélkul a valôsâg fogalma most mâr elképzelhetetlen.

Orîentalisztika
Az Arpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak ûlése 1987. november 28-ân, szombaton délelôtt 9 ôrakor kez-

dôdôtt. A megjelenteket dr. Lengyel Alfonz (Ambler, PA),
az osztâly elnôke ûdvôzôlte, aki az ûlés megnyitâsa utân elôadâsât is megtartotta.
Dr. Lengyel Alfonz-.

KÎNAI KARIKATURISTÀK,
MINT A POLITIKAI ÉS TÀRSADALMIÉLET
KRITIKUSAI

(kivonatosan)

A Mao utân kôvetkezô idôszak nemcsak politikai, hanem kôzmûvelôdési téren is vâltozâsokat hozott Kîna népé-

nek. Az értelmiségiek — kôztûk a mûvészek, a karikaturistâk is — visszatérhettek kitelepitési helyûkrôl. Az ûjsâgok
szinte szabad kezet kaptak a kôzéleti visszâssâgok ostorozâsâra. Mao idejében csak a "kapitalistâk és târsutasaik" ellen
îrhattak, most "a nagy kulturâlis forradalom" és a "négy
bandâja", meg a kommunista pârt baloldala kertilt elitélô
nyilatkozataik homlokterébe. Ôt éwel Mao halâla utân
azonban mâr ez sem volt nagyon érdekes. Az ûjsâgok ekkor
inkâbb a Szovjetuniô és Vietnam ellen fordultak, a karikaturistâk pedig — mint mûvészek — ennek megfelelô gûnyrajzok készitésére, alkotâsâra kaptak megbîzâst. A kînai
karikaturistâk îgy lettek a politikai és târsadalmi élet kritikusai.

Ying Tao sovâny vietnamit rajzolt le, aki feje felett ôriâs
nagysâgû rohamsisakot tartott. Ezzel azt akarta kifejezésre

juttatni, hogy a vietnami kormâny nem a népjôlét fokozâsâra tôrekszik, hanem a Kambodzsa ellen viselt hâborû
kôltségeinek elôteremtésére. Hasonlô gondolatot fejez ki Wang

Jing-feng gûnyrajza is, amely a kambodzsai bâborû kôvetkeztében egyre rosszabb helyzetbe kerûlô vietnamit âbrâzol,
mint âgyban fekvô beteget. Ugyanez a Wang Jing-fen mâr
az oroszokat is kipellengérezi azzal a karikaturâjâval, amelyiken szovjet katonai gépîrôt âbrâzol, aki megâllâs nélkùl
szerkeszti az Afganisztânbôl valô kivonulâs hîreit, holott az
ablakon ât lâthatôan a szovjet katona mozdulatlan marad.
Zhu Gen-hua karikaturâja ugyanekkor ôriâsi galambot mu
tât be, amely tojâsok helyett idôzîtett bombâkat szôr az afganisztâni szabadsâgharcosokra.
Az amerikai-szovjet leszerelési târgyalâsok eredménytelenségének kigûnyolâsa se marad el. Az elôbb mâr emlîtett
Ying Tao a târgyalô feleket vedlô ôriâskigyôkként tûnteti
fel, amelyek a vedlés (târgyalâs) utân csak nagyobbak lesznek, mint elôtte voltak.

Idôvel a karikaturâk a kinai belpolitika és târsadalmi
élet fonâksâgait is marô gûnnyal ostorozni kezdik. Ceng Xi
példâul humorosan târja karikaturâjân a szemlélô elé azokat a gazdasâgi visszaéléseket, amelyek itt-ott még — a Maouralom csôkevényeiként

— elôfordulnak.

Rajzân

a

kulcs

csak akkor nyitja a zârat, ha elôbb a lyukba pénzt csûsztatnak. Yang Hong mâr azt is érzékelteti, hogy a siker kulcsa
a hatalom, a pénzszerzés, a pârttagsâg, az egyetemi végzettség és az ûj lakâs. Az értelmiségieket ugyanis a pârt nem tekinti mâr az osztâly ellenségeinek. Az ûjitâs azonban még
akadâlyokba ûtkôzik. Li Biao-yu gûnyképén a "szabad vâlasztâs" eredménye lâtszik. Az ûjonnan megvâlasztott pârttitkâr javaslatait a pârt korifeusai lehajtott fôvel hallgatjâk,
a

szoba

ablakân keresztûl

lâthatô

kirekesztettek

azonban

lelkesen megszavazzâk.
Fang Chang karikaturâjân ôriâs alak lâthatô, aki derûlten olvassa az ûj gazdasâgi tôrvényeket, amelyek az orszâg
anyagi megerôsôdését akarjâk elômozdîtani. Kôrûlôtte azon
ban kis ârnyalakok nyûzsôgnek, akik a kînai nép nagy tôbbségének szândékât meg akarjâk akadâlyozni. Miao Di ennél
is tovâbb megy. Kivâlô reformert âbrâzol, akinek azonban
nem râtermettségét, hanem pârtpolitikai mùltjât vizsgâljâk
névtelen levelekkel jôl felszerelt, hozzâ nem értô emberek.

A gûnyrajzok a pârtfunkcionâriusokat sem kîmélik. Gen
Hua olyan vezetôt mutât be, akit a gyâr 300 milliôs vesztesége nem érdekel, de azonnal felszisszen, amint megtudja,

hogy hanyagsâga miatt 30 yuan pénzbirsâgra bûntetik. Zhang
Kai-xi hangyabolybôl ôriâsi elefânt képét alakîtja ki, hogy
kigûnyolja azokat, akik teljesîtményeik felnagyîtâsâval tôrekszenek arra, hogy "érdemes" munkâjukért kitûntetésben részesûljenek.

Xu Jin karikaturâja csoportot âbrâzol, amelynek tagjai
"szolgâlati esernyô" alatt zsûfolôdnak ôssze, bar sajât pénzûkôn vett esernyôjûket is kézben tartjâk. Hadd kopjon az âllamé! Az âllam vagyonânak magân célra tôrténô felhasznâlâsât ostorozza az a karikatura is, amelyen az anya azzal a
kérdéssel tagadja meg lânyânak azt a kérését, hogy az az ô
kerékpârjân tanuljon: miért nem hasznâlja apja kerékpârjât, amelyet az — szolgâlati kerékpârként — az âllamtôl
kapott.

Az UNESCO Kinâban is meghirdette a nyomorékok évét.
Zhang Zhong-dao erre tolôkocsijâban ûlô nyomorékot rajzolt, akit magas lépcsô tetején allô alak hîv magâhoz. Wu Lin
azokat teszi nevetségesekké, akik helytelenûl hozott hatârozat értelmében mâr vendégszâllôt épîtenek azoknak, akik
majd a jôvôben felépiilô gyâr beindîtâsi ûnnepségére jônnek ôssze. Zhang Lian gûnyképe a parasztsâg helyzetének
hirtelen javulâsât juttatja kifejezésre. E szerint a nagyszûlôk
még szamârhâton jârtak, a sziilôk mâr kerékpârt is tudtak
venni, de az unokâk mâr motorkerékpâron szâguldoznak.
Zhu Yan-ling kinai gyermeket âbrâzol, aki ugyanolyan
fâjdalomcsillapitô tapaszt hasznâl, amilyent az idôsebbek
kôszvényes fâjdalmaik csôkkentésére vesznek igénybe. Ezzel
a kinai szûlôknek azt a tôrekvését gûnyolja ki, amellyel gyermekeik tanulmânyi eredményét akarjâk — még verés ârân
is — jobbâ tenni. Kinâban ugyanis ma minden szûlô azt szeretné, ha gyermeke egyetemre keriilne. A nagyszûlôk, akik
vajmi kevés iskolai végzettséggel dicsekedhetnek, persze védelmûkbe veszik bukdâcsolô unokâikat. Yong Fei karikatu
râja ezt ûgy juttatja kifejezésre, hogy a gyermeket mind a
négy nagyszûlô kôrûlveszi s megakadâlyozza a szûlôket a testi
fenyltés alkalmazâsâban.

Cuo Ziqian a "nyitott kapu" politikâjânak alkalmazâsa
terén mutatkozô fonâksâgot ostorozza. Repûlôgépet rajzol.

amelyen akrobatâk indulnak kûlfôldre, de annyi a Idsérô-

jûk, hogy két akrobatânak mâr nem jut a repûlôgépen hely,
ezért ahhoz kivûlrôl kell a cirkuszi felszereléseket hozzâkapcsolni s azokon a kiutazâs lehetôségét biztosîtani. Mao
Ming-sen a kûlfôldi lâtogatôk elônyben részesîtését gûnyolja ki. Wang Le-tian rajza a kulturâlis szennyezôdést akarja
megakadâlyozni. Abrâjân a mûvész a szemétlâdâbôl kiszedett târgyakbôl és ôcskavasakbôl âllitja ôssze alkotâsât,
amelynek tetejére az egyik nézô elhasznâlt papîrpoharat helyez, aminek a mûvész megôrûl, mert "remekmûvébôl" még
éppen csak ez hiânyzott. Hasonlô gondolât vezeti Zhu Mingshan karikaturâjât is, amely az Eurôpâban és Amerikâban

mâr megfestett jelenetekbôl csupân a képrâmât talâlja értékesnek.

Li Jian-hua a "kapitalista hajlamok" ellen szâll sîkra.
Segîtésre kész Idnait âbrâzol, aki a vîzbe pottyant, ûszni azonban nem tudô embemek 10 yuan bérleti dîj ellenében felajânlja mentôôvét. Zhang Xi-tong a nemrég megnyilt gyônyôrû âruhâzakban udvariatlanul kiszolgâlô személyzetet
ostorozza. Zo Shen-quan mâr kôrképet rajzol, amely ugyan-

ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az elsô képen olyan kiszolgâlôt âbrâzol, aki sértô môdon viselkedik nôi vevôjével. A mâsodik képen a nôi vevô viselkedik durvân, mint pincérnô, a
vendéggel. A harmadik képen a vendég sérti meg az autôbusz vezetôjét, aki a negyedik képen idô elôtt becsukja az
ajtôt utolsô utasa elôtt, aki tôrténetesen ugyanaz az ember,
aki az elsô képen viselkedik vevôjével szemben sértô modon.
A kôrkép hatâsât fokozza Wei Qi-mei illusztrâciôja, amelyen
az a jelenet lâthatô, hogyan készitenek belsô fogyasztâsra
kerulô tâvolbalâtôkat: az alkatrészek dobozba dobâlâsâval,
mert a "normâ"-t el kell érni.

Mao idején a pârt és a kormâny sok évi bôrtônt szabott
ki azokra, akik intézkedéseit bîrâlni merték. Az elîtéltek
legnagyobb része soha nem is kerûlt ki bôrtônébôl, mert kiszabadulâsa elôtt meghalt. A jelenlegi kînai kormâny — tôrvényes kereteken belûl — szabadsâgot biztosit azoknak, elsôsnrban a karikaturista mûvészeknek, akik a politikai és
târsadalmi élet fonâksâgaira ôszintén râmutatnak, mert vég-

eredményben az utôbbiak segitségére vannak mind a pârtnak, mind a kormânynak a hibâk, fonâksâgok kikûszôbôlé-

se tekintetében. De a karikaturistâk is tisztâban vannak az-

zal a ténnyel, hogy abban az esetben, ha a jelenlegi gazdasâgi és politikai helyzet ôsszeomlik, a jelenlegi irânyzat megvâltozik, akkor ôk is visszakeriilnek a Mao idején tapasztalt
borzalmakba, mint az értelmiség tagjait, megint mellôzik
ôket is. Ez pedig a kinai âlmok szertefoszlâsât, a jelenleg
mindinkâbb érvényesûlô "gazdasâgi csoda" végét jelentené.

Dr. Érdy Miklôs (East New York, NJ):
A MAGYAR KORONÂZÂSI PALÂST SZEGÉLYE
HÎD A HAGYOMÀNYHOZ
Székfoglalô eloadâs az Arpdd Akadémia

tudomdnyos fôosztdlydn, amely az Orientalisztikai Osztdly
ûlésén hangzott el.

Szôttesek, szônyegek vagy hîmzett anyagok szegélye ôrzi
leginkâbb a hagyomânyt. A régebbi motîvumok a szegélyen
talâlhatôk. Az ilyen munkâk belsô terében van az ûjabb
mondanivalô, de a belsô teret éppen ûresen is hagyhatjuk.
A koronâzâsi palâstnak is a szegélye az, aboi nem vârt, kereszténység elôtti hagyomânyunkhoz tôbb rétûen kapcsolôdô
ôsszefûggéseket ismertem fel. A palâst szegélyét részleteiben
eddig soha senki nem vizsgâlta, illetve errôl tanulmânyt még
senki sem tett kôzzé.

Mit tudunk a paldstrôl?

A palâst a rajta levô felirat szerint 1031-ben eredetileg
miseruhânak készûlt. Gizella kirâlyné, meg Istvân kirâly
adomânyozta azt a székesfehérvâri Mâria-templomnak. Ko
ronâzâsi palâsttâ mintegy 150 éwel késôbben, III. Béla idejében alakîtottâk ât, amikor diszes gallérral lâttâk el. Mûvészettôrténeti munkâk szerint a palâst alakokkal teli kompoziciôja a Te Deum laudamus kezdetû kora-keresztény zsoltâr szôvegét ttikrôzi (Kovâcs-Lovag 1980).
A palâst kompozîciôjânak vâza a vâllakra felfutô villakereszt. Két Krisztus-kép szolgâl fôalakként a kereszt mentén: egyik az âllô, dicsôséges Megvâltô, a mâsik alatta a végîtéleten trônolô és îtélô Krisztus. Az alakokat a palâston aranyhimzéssel képezték ki. A villa keresztâgain belûl, a gallér

alatt angyalok kara lâtszik. Ez alatt egy kôriv mentén a prôfétâk helyezkednek el. Feliilrôl a harmadik sâvban a menynyei Jeruzsâlem képzelt épûletei vannak. Ennek ârkâdjai alatt
az apostolok foglalnak helyet diszes ruhâzatban. Az ârkâdok
fôlotti levegô-térben aprô emberalakok vannak kûlônbôzô
szerepben, îgy zarândok csoportok, katonâk, hosszû ruhâs
elôkelôk, sôt kîgyôbûvôlôk.
A koronàzâsi palâst szegélye

Szâmunkra a palâst negyedik és utolsô sâvja, a szegély
legfontosabb. A szegélyben levô korongokban a kôzéptôl
jobbra és balra Istvân kirâly és Gizella kirâlyné — az adomânyozôk —, a tovâbbiakban pedig az Egyhâz korai szentjei,
vértanûi vannak, nevûket hîmzéssel tûntették fel. A koron-

gok kôzôtti teret nem vizsgâltâk, csupân annyit jegyeztek meg
rôla, hogy a korongok kôzôtt indâkbôl és madârpârokbôl
allô térkitôltô dîsz van.

A korongok kôzti tér tûzetesebb vizsgâlata azonban azt
mutatja, hogy ott a kôvetkezô elemeket lehet lâtni: aranyhîmzéssel létrehozott sûrû indadîszt, az indâkat lezârô egyszerû, hârom osztatû tulipânokat, egyetlen kôzponti nagy
tulipânt és bôgyûkkel szemben âllô, fejûket hâtra forditô, nagy
testû madarakat.

A sûrû indâs dîszîtés a korai magyar tarsolylemez-mûvészet jellemzôje. Ennek virâgkora a 9. és 10. szâzad. Kiemel-

kedô remekmû ebbôl az idôbôl az Ârpâdok Attila-kard néven ismert szablyâja, amely a korona és kard legendâjânak
kardja, s amelyet jelenleg Bécsben ôriznek. Az indafonatok
ugyancsak nagy gyakorisâggal jelennek meg a kora-keresztény, românkori templomaink kôbôl faragott szegélydîszein,
de késôbbi kôdex-mûvészetûnkben is (Kinizsi Pâlné ima-

kônyve). îgy az indâs stilus-jegyek folyamatosan megtalâlhatôk a 9-10. szâzadi fém-, a 11. szâzadi fonal-, a 11-12. szâ-

zadi kôfaragô, valamint a 12-16. szâzadi kôdex-mûvészetben,
ami azt mutatja, hogy ez a stilus a honfoglalâs elôtti tarsolylemez-mûvészetre megy vissza.

A virâgmotîvumok kôzûl az indâkat lezârô kis tulipânoknâl fontosabb az Istvân kirâly balkeze felôli elsô madârpâr
kôzôtt levô nagy kôzponti tulipân. A palâston tôbb ilyen nincs.
Ez a tulipân, amely ôt osztatû palmettâs tulipân, szerves ré-

sze annak a tulipân-sorozatnak, amelynek segîtségével arra
mutattam râ, hogy a tulipân diszîtô motîvum sokkal régebben
megvolt a magyarsâgnâl, mint a kerti tulipân, amelyrôl azt
hiszik, hogy a 17. szâzadban kerûlt hozzânk Nyugat-Eurôpâbôl, ahova a tôrôkôktôl kerûlt egy szâzaddal korâbban.
A tulipân, mint dîszitô motîvumunk, visszafelé haladva az
idôben, kôvethetô a magyar leletektôl kiindulva, a Kr.e. 5.
szâzadi Altaj hegység menti paziriki szkîta vagy hun halomsirokig, sôt a Kr.e. 7. szâzadi Irâni-Azerbajdzsânban fekvô

Ziwiye-i szkîta leletekig (Érdy, 1987).
A nôvényfôldrajzi eredményekbôl viszont azt lâtjuk, hogy

a tulipân Kôzép- és Belsô-Âzsiâban vadon él. Gén-kôzpontja a Tien Shan és a Pamir hegység kôrnyékén van és vadon
125 fajtâja ismeretes. S ha az îrott kûtfôket a tôrténelem s
nem a nyelvészet szempontjâbôl vizsgâljuk, valamint a tôr
ténelem târstudomânyainak (régészet, népzenei ôsszehason-

lîtâs, embertan, népkôltészet, népmesék stb.) legûjabb eredményeire tekintettel vagyunk, akkor azt lâtjuk, hogy a ma-

gyarsâg eredete Kôzép- és Belsô-Âzsia felé mutât. Oda, ahol
a vadtulipân a hosszû tél utân âprilistôl kezdve virâgszônyeg-

gel boritja be a steppét és a hegyoldalakat (Cs. Sebestyén,
1938). S itt, Âzsia belsejében, vândorlâsunk sorân bô alkalmunk volt megismerni a tulipânt, amely sok évszâzad alatt
dîszîtômûvészetûnk legnépszerûbb elemévé vâlt. De mind
a tulipânnak, mind mâs dlszîtôelemeinknek gazdag pârhuzamait talâltam meg a kôzép- és belsô-âzsiai tûrk népek mûvészetében is.

A tovâbbi, eddig fel nem vetett kérdés az volt, megâl-

lapîthatô-e, hogy milyen madarak vannak a palâst szegélyén,
ezek pusztân térkitôltô elemek-e vagy mâs szerepûk van-e.
A madarak alkatânak és szerepének gondos vizsgâlata azt
eredményezte, hogy azok daruk. A daru az ôrmadarak kôzt
a legnemesebbik. A magyarsâg két fajtâjât ismerte: a 'pdrtâs
daru'-t (anthropoides virgo) és a kôzônséges vagy 'szûrke
daru-t (grus grus). Ezekbôl az egy méter kôriili magassâgû
madarakbôl kôzépkori vâraink falain daru-csapatot tartottak, mert az éber madarak ellenség kôzeledtekor erôs krûgatô hangjukkal riasztottâk a kutyâkat és a vâr népét.
A palâston tizenegy pâr madâr van (meg egy elvâgott
pâr), egy egész csapat. Kôzûlûk kettô a kôzponti nagy tuli-

pânt ôrzi vigyâzô, hâtrafelé pillantô âllâsban, kettô pedig
Imre herceget, a magyarsâg reménységét veszi ugyanîgy kôzre. A kôzponti tulipân, messzenyûlô âzsiai kapcsolatok alapjân, az altaji szkita kultûrkôrbôl levezethetôen, az élet virâgât jelképezi. Magânak a visszapillantô testtartâsnak és az
egész elrendezésnek kûlônlegesen sokatmondô pârhuzama
van a tiszaeszlâr-bashalmi leletek kôzt talâlt 10. szâzadi nôi

ezûst karperecen. Ez a pârhuzam a palâstot hatârozottan
a kereszténység elôtti tarsolylemez fémmûvészet stilusâhoz
kapcsolja és megerôsîti a német irodalommal szemben, a
magyarorszâgi mûvészettôrténészek ôvatos âllâspontjât arrôl, hogy a palâst magyarorszâgi hîmzô-mûhelyben készûlt,
olyanban, ahol az ôtvôsôk mintakincse szintén jôl ismert volt.
Persze a hagyomâny is azt tartja, hogy a palâstot, illetve miseruhât Gizella kirâlyné irânyîtâsâval a Veszprém-vôlgyi
gôrôg ritusû apâcakolostorban készîtették.
A palâst szegélyén felismert ôsszefûggések térben és idô-

ben messzire terjednek Azsiâban. Magyarorszâgon belûl pedig
nyilvânvalôvâ vâlik a 10. szâzadi fémmûvészet, ail. szâzadi
fonâlmûvészet, a 11-12. szâzadi kôfaragô mûvészet és a 12-16.
szâzadi kôdexfestô mûvészet teljesen ôsszefûggô, sût folya-

matos harmôniâja (Érdy, 1987).
Végezetûl arra kîvânunk râmutatni, hogy amint a tuli
pân motîvum a nôvényfôldrajzi térképen keresztûl Azsia belsejébe, a Tien Shan és a Pamir vidékére visz, a daruk fészkelési térképe a tulipân térképpel nagymértékben âtlapol.

A fészkelési térkép ûjabb fonâllal kapcsolja korai tôrténetûnket Kôzép- és Belsô-Azsia fûves pusztâihoz a helyett, hogy
a Pecsora, a Kâma, avagy az Ob finn-vogul kôrnyezete felé
mutatna.

Egy gondolatsorral még visszatérve a darura, tudnunk
kell, hogy a daru szélesen kôtôdik hozzânk tôrténelmûnk folyamân. Szâmos vârosunk és vârunk clmerében szerepel az
éberség szimbôlumaként az egyik lâbân âllô, mâsikkal gôrôngyôt tartô ôrdaru. A darutollas kalpagok évszâzadokon
keresztûl népszerûek voltak, s a paraszti udvarok dlsze még a
szâzadfordulôn is a szelldîtett daru volt. S egy nem eléggé
vizsgâlt, de nagyon fontos szerepben a daru és mellette a sas
tâltosaink gyermekkorâhoz és mindennapi életéhez szorosan
kôtôdôtt.
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pâlyamûvet, a XXVI. Magyar Kongresszus arany Ârpâd-éremmel tiintette ki. "A
XXVI. Magyar Talâlkozô krônikâja", Cleveland, Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat,
1987, 279-310. oldal.

Kovdcs Éva - Lovag Zsuzsa (1980), "A magyar koronâzâsi jelvények, Corvina,
Budapest,

Horvdth Izabella (Whitefish Bay, MI):

A GRIFFER BELSÔ-ÀZSIATÔL A KÂRPÂTOKIG

A honfoglalâs idejébôl szârmazô és az Ârpâd-kori mûvészetben megjelenô griffekkel diszîtett emlékeket sohasem
vizsgâltâk meg rendszeresen és tûzetesen. A magyar mûvészetben ez az ôsszetett âllat (sas fejû, oroszlân testû és szârnyakkal ellâtott lény) kizârôlag fejedelmet vagy nemzetségfôt illetett meg, ami azt jelenti, hogy az ez ideig rânk maradt griffekkel diszîtett târgyak kizârôlag magas rangû személyekhez fûzôdnek, akiket az arany, ezûst, bronz fegyverek, ôweretek, hajkorongok, fînoman himzett kelmék, és
gazdagon diszîtett és bôségesen ellâtott templomok jellemeznek. Az ilyen fényûzési târgyak beszerzése csak nekik volt
môdjukban.

Kâprâzatosan gazdag diszitômûvészetiinket két csoportra lehet osztani; az egyikbe tartoznak a nôvényi, a mâsikba

az âllat-alakokat âbrâzolô diszitések. Érdy Miklôs ûjabban
a magyar nôvényi diszitôelemek rendszerezésével és ezt mâs

kultûrâk mûvészetében elôfordulô nôvényi diszitések ôsszevetésével, illetve a tulipân-motivum idôben és térben valô
nyomozâsâval foglalkozott. Azt a megfîgyelést tette, hogy
diszitômûvészetûnk nôvényi elemei nagyfokû egyezést mutatnak az Eurâzsia terûletén élô hun-szkita népek diszitômû-

vészetében lelhetô nôvényi elemekkel (Érdy, 1986).
A magyar diszîtômûvészet mâsik âgât az âllatstilus kép-

viseli. Ez a csoport ôt alcsoportra oszthatô, amint ez az 1.
âbrân lâthatô. Ezen az âbrân az is azonnal észlelhetô, hogy
a griffek (a tâblâzaton nem fér el mindegyik variâciô) szer-^
vesen beletartoznak az âllatstilusos diszités csoportjâba.

Ha most megvizsgâljuk, hogy hova vezetnek a magyar
mûvészetben az âllatdiszîtéses motîvumok, kitûnik, hogy

ugyanûgy, mint a nôvényi elemek, az âllatdiszîtéses motî
vumok is a két évezreden keresztùl élô és virâgzô hun-szkîta
mûvészet leletanyagâba gyôkereznek. Ugyanezen az 1. tâblâzaton azt is lâthatjuk, hogy hasonlô, ôt csoportra oszthatô,
âllatdîszîtésekkel ellâtott târgyak talâlhatôk az avar, hun és

szkîta népek szâllâsterûletein feltârt fejedelmi és vezéri sîrokban. Aranybôl, ezûstbôl készûlt ruhâkra felvarrhatô veretek, ôweretek, csatok, fegyverek, lôszerszâmok, dîszes edények, gazdagon hîmzett kârpitok és ruhanemûek nemcsak
hasonlô nôvényi dîszîtésekkel voltak ellâtva, hanem ugyanazokkal az âllatâbrâzolâsokkal, mint amelyeket megtalâlunk
a honfoglalô magyarok és az Arpâd-kori idôk mûvészetében is.
Az is kitûnik tehât, hogy a griffes dîszîtés gyôkereit hasonlôképpen itt kell keresnûnk.
Ha ôsszevetjûk a

magyar dîszîtômûvészetben fellelhetô

âllat-alakos motîvumokat mas kultûrâk mûvészeti hagyatékâban elôfordulô motîvumokkal (2. âbra) és kiterjesztjûk
az ôsszehasonlîtâst a hun-szkîta terûleteken kîvûlre, az egyezések szâma feltûnôen megcsôkken. Ami még ennél is feltûnôbb, hogy a tâblâzaton levô F/U-val jelzett finnugor rubrikâban egyetlen griffes âllat-dîszes egyezés sem mutathatô
ki, holott nyelvészeti elméletek szerint ezek a népcsoportok
képviselnék a magyarok legkôzelebbi rokonait.
Az âllatdiszîtéses motîvumok egyik fontos eleme a griff.
Ennek a csodalénynek tôbb vâltozatât talâljuk korai mûvészetûnk hagyatékai kôzôtt. Lâtunk oroszlân-griffet a bezdédi
tarsolylemezen, szembefordîtva egy mâsik griff-félével, a
szenmurval, mîg a nagyszentmiklôsi kincs tôbb darabjân
ember fejû, szarwal ellâtott, sas fejû, sôt patâs oroszlân fejû
griffek serege nyuzsôg. Ugyanîgy népesîtik be a faragott kô
griffek românkori templomaink oszlopfôit és kûlsô falait,
de még a koronâzâsi palâst 12. szâzadban készûlt gallérjân
is van egy sor arannyal hîmzett sas fejû griff. Hasonlô fajta
griff-variâciôk szâzait talâljuk a hun-szkîta âllatdiszîtéses
emlékeken, amelyek meglelhetôk a Kaukâzustôl egészen az
Ordoszig térben, és idôben Kr.e. 600-tôl egészen a 12. szâzadig (gyanîtom, még késôbb is) a magas rangû magyar rétegek mûvészetében.

De mâs figyelemre méltô adat is âll rendelkezésûnkre,

ami arra utal, hogy a magyarok nem kôlcsônôzték, hanem
osztottâk a belsô-âzsiai pusztai népek kultûrâjât és îgy diszîtômûvészetét is, tehât feltételezhetjûk, hogy a griffek jelentését is ismerték. A gôrôg irodalomhoz hasonlôan (Lâszlô:
1968) a korszerû mûvészettôrténészek is ûgy vélekednek, hogy
a griff âzsiai eredetû (Encyclopedia of World Art, 1968).

De most vizsgâljuk meg, mit îmak a krônikâk. A Kézaiféle és a Képes Krônikâban azt talâljuk, hogy a szittyâk (a
magyarok ôsei) abbôl az orszâgbôl jôttek, ahol a hegyekhen
kristâly van és az erdôkben griffek fészkelnek. Hérodotosz
a szkîtâkrôl îrt munkâjâban megemlîti, hogy a szkitâk fôldjén tûl (keletnek) ôriâsi hegyek magaslanak, ahol griffek ôrzik az aranyat. Ezek a hegyek a tudôsok szerint az Altaj hegység nyûlvânyai, ahol mâr évezredek ôta bânyâsztâk az ara
nyat.

De magyar népmeséinkben is akadunk érdekes adatokra. Van egy mesemotîvum, ahol a hôs, miutân megnyeri a
griff bizalmât, hâtâra kapaszkodva repûl fel az alvilâgbôl
a felvilâgba, ahol sok viszontagsâg utân kirâly lesz. Ez figyelemre méltô adat, mert a nagyszentmiklôsi kincs egyik korsôjân megtalâljuk a repûlô griffet megûlô alakot. Egy kazahsztani hun-szkita ôvôn szintén felbukkan a griffen lovaglô
figura, itt szârnyas nô alakjâban. Ezt a leletet illetôen Phillips,
a jôl ismert orientalista, megjegyzi, hogy a szârnyas nôi alakok (tôbb van az ôvôn), akik csoda-âllatokon lovagolnak, a
Kînâban talâlt hasonlô âbrâzolâsok alapjân ûgy magyarâzhatôk, mint az alvilâgbôl a felvilâgba repûlô tûndérek, és a
sîrba, amelyben az arany ôvet talâltâk, valôszinûleg hun sâmânnôt temettek (Phillips, 1965). Feltûnô a kinai és a ma

gyar mese-motîvum hasonlôsâga. Érdemes az errefelé valô
tovâbbi kutatâs.

A griffeket illetôen végùl is Lâszlô Gyula megjegyzését
kell felemhteni. Lâszlô ugyanis, mint régész, sok âsatâst hajtott végre és késô-avar (szerinte kora-magyar!) kôzemberek
sirjaiban eddig még nem bukkant griffekkel diszitett târgyakra. A griffes sîrok âltalâban tôbb arany és ezûst târgy
mellékletével gazdagokra, azonfelûl a temetkezési rendszer
elemzései szerint nemzetségfôkre vallanak. Azt a kérdést,
hogy a griffek pontosabban milyen ôsszefûggésben vannak
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a ranggal, még nem tisztâztâk. Maga Lâszlô is csak annyit
mond, hogy a griffek lehettek nemzetségjelzôk is (Lâszlô,
1969). Egy viszont eléggé vilâgos: mind a magyar és az avar,
mind a hun és a szkîta sîrokban talâlt griffekkel dîszîtett târgyak minden esetben rangos egyénekre vallanak, tehât ezen

a vonalon kell tovâbb kutatni. Az is vilâgos, hogy a magyar
dîszîtômûvészet nôvényi és âllatos dîszîtésformâi, karôltve
a fentebb emlîtett nôvényi diszitések kutatâsânak eredmé-

nyeivel, a griffekre utalô mesemotivumokkal, âsatâsi megfigyelésekkel és a krônikâsok lejegyzéseivel kétségtelenûl arra
a megfigyelésre késztetnek, hogy magyar eleink kultûrâja
nem a finnugor peremnépekhez fûzôdik, hanem a BelsôAzsia teriiletein évezredekig élt pusztâk népeihez, amelyektôl a griffel dîszîtett târgyak egészen a Kârpâtokig fellelhetôk.
IRODALOM
Encyclopedia of World Art, (16 vol.), McGraw-Hill Bock Company, New
York, 1968.
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Telekiné Kovdcs Zsuzsanna (Houston, TX) és Fazakas Ferenc
(Mt. View, CA):

"ERDÉL Y TÔR TÉNETE" MIKR OSZK ÔP A LATT

Az otthoni târsadalom és a nemzeti emigrâciô is nagy
megelégedéssel fogadta a 3 kôtetes Erdély tôrténete cîmû
munkât. Be kell vallanunk, hogy mi, a megedzett "ideolôgusok" is jôl éreztûk magunkat, mikor meghallottuk, hogy
Ceausescu tôrténészei dûhrohamot kaptak mâr annak a hîrnek a vételére is, hogy a magyarok foglalkozni mernek az ô

Transylvâniâjukkal. Mikor kézbe vettûk az impozâns 3 kôtetet, majdnem 2000 oldallal, szînes nyomataival, térképek-

kel, a mellûnket is kidûllesztettûk a biiszkeségtôl, hogy milyen jô, hogy van legalâbb egy olyan helyunk a vilâgban,
aboi ilyen reprezentatîv mû is megjelenhetik. De amikor
belelapoz az olvasô, kûlônôsnek talâlja, hogy az egyes fejezeteknél nincs feltûntetve, hogy ki vagy kik irtâk. A kôtetek
végén van ugyan irodalomjegyzék (az I. kôtetnél 65 oldal),
azonhan egy ilyen mûben, ahol minden mondatnak tôbbkevesebh jelentôsége van, igen fontos, hogy ki îrta és hol talâlhatô meg, tehât a széljegyzetek nagyon hiânyoznak.

Gondoltuk, hâtha valami magyarâzatot talâlunk a bevezetésben, hiszen 7 oldalon 15 pontban foglaljâk ôssze a

mû megîrâsânâl szem elôtt tartott alapelveket, de itt sincs
vigasz. A 8. oldal legaljân kezdôdô mondât igy hangzik' "A
mâsodik vilâghâborût lezârô pârizsi békeszerzôdés megerôsitette a nemzeti âllam koncepciôjât Kôzép- és Kelet-Eurô-

pâban, a szociâlizmus azonban elxnleg ûjszerû viszonyokat
tesz lehetôvé a megvâltozott târsadalmi berendezkedésû âllamok kôzôtt, és ennek folytân ûj lehetôséget teremt a nemzetiségi kérdés rendezésére". Jô, hogy beleszûrtâk a mondatha az elmleg szôt, mert az olvasôk dûhrohamot kapnak
Igy is, amikor a magyarokkal megépîttetett Duna-csatornâra, Pdlffy Géza katolikus pléhânos és Vâradi Attila szînész

™eggyilkolâsâra emlékeznek, a névtelenûl agyonvertekrôl
nem is heszélve. A 9. oldalon a 19. szâzadi magyar irodalom
erdélyi nagyjait, Jôsikât, Keményt, Gyulai Pâlt még felsorolja, de a két vilâghâhorû kôzôtt mâr csak Tamâsi Aront
és Dsida Jenôt; a "fasiszta" Nyîrô Jôzsefet, Wass Albertet,
Makkay Sândort stb. még mindig kikôzôsîtik. Ennek a pontnak zârô mondata îgy szôl: "A mai româniai magyar kultûra kôzvetîti nemcsak az erdélyi, hanem a româniai valôsâg képét is, és ilyen môdon hid szerepét jâtssza a két orszâg
szellemi élete kôzôtt". Erre vonatkozôan jobb tényâllâst adhatna Kirâly Kâroly vagy Szôts Géza.
A 15. pont 2. mondata nagy szeget ûtôtt a fejûnkbe: "Az
îrâsbeliség elôtti korokra a régészeti leletek és helynevek adnak bizonyos eligazitâst, de ezek nem elégségesek arra, hogy
rekonstrudljuk a gazdasdgi, tdrsadalmi és fôleg az etnikai
viszonyokat". Ezt a mondatot jôl jegyezzûk meg, mert az
"Erdély ôskora" cîmû elsô fejezetben megnyilvânulô sûlyos
mellôzések szândékossâga ezzel magyarâzhatô. Ennek a

mondatnak a megértéséhez szûkséges tudnunk a kôvetkezôket: Vinca kis falu Belgrâd mellett (Szerbia) s ott talâltak
elôszôr Kôzép-Eurôpâban mezopotâmiai (sumér) régészeti
leleteket a 19. szâzadban s nemsokâra 1875-ben Torma Zsôfia
az erdélyi Tordoson ugyanilyen telepet talâlt s ennek kôzelében, Tatârlakân 1961-ben a roman Vlassa tette meg

ugyanilyen felfedezését. Az Egyesûlt Allamokban élô Telekiné
Kovâcs Zsuzsa az elmûlt két évtized tôbb nemzetkôzi orien-

tâlista kongresszusân angol és francia nyelven bizonyîtotta
be a Kârpât-medence jô néhâny fôldrajzi nevének mezopo
tâmiai sumer eredetét. A fenti mondât szerint nem szâmît,

hogy a Mezopotâmiâban és Erdélyben talâlt régészeti leletek
azonosak és a fôldrajzi nevek is sumér eredetûek, mert en
nek ellenére a lakosok lehettek, mondjuk, pâpuâk, ami egy
kissé tûl megy azon a hatâron, amit normâlisnak lehet tekinteni.

"Kûlôn emlîtést érdemelnek — a mû szerint — az 1961-

ben Tàrtàriân (Alsô Tatârlakân) elôkerûlt piktografikus
tâblâcskâk, amelyek meglepôen hasonlitanak protoclami
és protosumér darabokhoz. A két terulet kôzôtti kapcsolat

azonban nagyon is kérdéses, mert az erdélyi és a mezopotâ
miai darabokat legalâbb 1000 év vâlasztja el egymâstôl (a
tâvolsâgon kivul), mâsrészt a korai vonalas geometrikus irâsok egymâstôl fûggetlenûl is hasonlôk. A târtàriai tâblâk
viszont — mivel kétségtelenûl irottak

—

lehetôvé tették,

hogy a Vinca-Tordos-kultûra agyagemlékein levô jelek egy
részét, mint korâbban is gyanitottâk, îrâsjeleknek tartsuk.
A Maros mentén igy valamikor 4000 kôrûl kîsérletet tettek

az îrâs bevezetésére, ami ônmagâban is sokat jelent".
A tâblâcskâkrôl megirhattâk volna, hogy 3 van és hogy
tulajdonképpen képirâsos tâblâcskâkrôl van szô s hozzâfûznék, hogy kettôn 4-5 ezeréves sumér képirâs, a harmadikon
jelképes sumér rajz lâthatô.
RoskaM. 1941-ben Kolozsvârott kiadott "A Torma Zsôfia-

gyûjtemény" cîmû tanulmânyât ugyan Vlassa 1976-ban ki
adott "Neoliticul Transilvaniel" cîmû mûvével egyûtt a kônyv
megemlîti, az olvasônak azonban ôrâkig kell az ôsszefûggést
keresnie, mert a 16-18. oldalon semmi sem utal az 548. oldalra.

Torma Zsôfia 1875. âprilisâban bukkant a Hunyad megyei Maros-parton fekvô Tordos kôzségben levô neolitik ré-

gészeti leletre. Az 1876. szeptemberében Budapesten tar-

tott Nemzetkôzi Régészeti Kongresszus "legnagyobb lâtvânyossâga" a tordasi kultûra felbecsiilhetetlen értékû gyûjteménye volt. E kôriil idôzôtt a legtôbb kûlfôldi tudôs. A
Magyar Tudomânyos Akadémia azonban hangsûlyozta a
régész autodidakta mivoltât. Pulszky, a Nemzeti Mûzeum
igazgatôja és helyettese, Hampel Jôzsef megkeseritette Torma
Zsôfia életét. Hampel személyesen felelôs azért, hogy Torma
Zsôfia nagy életmûve kiadatlan maradt s annak kézirata a

kolozsvâri TÉKA kezelésébe kerûlt. Eddig még a kutatôk
rendelkezésére âll. Természetesen Budenz, Hunfalvy stb. is
szerette voina Torma Zsôfiât elhallgattatni, aki vallâstôrténeti, mitolôgiai és néprajzi tanulmânyai utân a leletein
lâthatô jeleket betûknek vette és Tordost Trôjâig, Mezopotâmiâig, sôt ezen tûl a sumerokig vezette vissza. 1879-ben
megjelent két tudomânyos munkâja: "Hunyad-megye neolith
(kôkorszakbeli) telepei", majd "A nâdori barlang-csoportozat" ctmmel. 1880. augusztus 15-re meghlvtâk Berlinbe a
nemzetkôzi embertani kongresszusra, amelyen a nagy német
etnogrâfus, Virchow is barâtsâgot kôtôtt vele; szâszvârosi

otthonâban meg is lâtogatta, mint azt a tudôs Lenormant is
tette. Az utôbbi, Hammel, Oppert és mâsok is nyelvészeti
ûton bizonyitottâk, hogy a sumér nép turâni nyelvû volt és

semmi kapcsolattal nem rendelkezett sem az ârja, sem a sémi
népekkel. Ugyanezt bizonyitotta Torma Zsôfia nyelvészeti
ûton kis terjedelmû "Etnographische Analogien" cimû, 1894ben, Jénâban kiadott mûvében, mert nagy életmûve, amelyet Szinte Gâbor dévai rajztanâr tôbb szâz rajzâval illusztrâlt,
kiadatlan maradt. 1899. mâjusâban a kolozsvâri magyar
kirâlyi tudomânyegyetem bôlcsészeti kara egyhangûan tiszteletbeli doktorâvâ vâlasztotta, de mâr november 14-én
tâvozott arrôl a vilâgrôl, amelyen honfîtârsai annyit bân-

tottâk s amelyen korânak nagy tudôsai annyira szerették,
tisztelték, sôt bâmultâk is.

Vajon az Erdély tôrténete kiadôi vagy a môgôttûk rejtôzô pârt, miért tagadta meg tôle az elismerést? Minden jôindulatunk ellenére a régi rômai mondâs jut eszûnkbe: "Timeo
Danaos et dona ferentes".

FaluvégiEndre (Desert Hot Springs, CA):

ERDÉLY ÉS MEZOPOTÀMIA
SOK EZER ÉVES KAPCSOLATA
A magyar-român vita nemcsak a két orszâgot foglalkoztatja, hanem a vilâg tudomânyos és politikai kôreit is. A
sûlypont azonban az utôbbi évtizedekben eltolôdott; az Erdélyre vonatkozô dâkoromân elsôszûlôttségi jog aknâra futott hajôhoz hasonlithatô. Hârom és fél évtized ôta Erdély
ôskorâra és sumer-magyar ôsnyelvére vonatkozôlag nagy jelentôségû felfedezések tôrténtek, amelyek részben visszanyûlnak a 19. szâzadba.

I. Mintegy szâz év elôtt az erdélyi tudôs, régész csalâd
tagja, Torma Zsôfia, nagy sumer kultûrâjû ôstelepet fedezett fel a Maros menti Tordoson, az erdélyi Hunyad megyé-

ben. Ennek kôzelében a roman régész, Vlassa, 1961-ben egy
ôskori sîrgôdôrben 26 bâlvânyszobrocska kôzôtt hârom sumer
tâblâcskât is talâlt. Kettôn ôtezeréves sumer képirâs van, a
harmadikon jelképes sumer rajz. A nemzetkôzi régészet ma
is hivatkozik Torma Zsôfidra-, ôvé volt az elsô nagy jelentôségû felfedezés: Erdély és Sumeria kapcsolata a Kr. elôtti 4.
évezredben. Ez a rendkîvûli felfedezés otthon, a két vilâghâborû fôldrengésszerû vâltozâsai miatt és valôszinûleg szândékos elhallgatâs kôvetkeztében is, feledésbe ment. Ez az érdektelenség azzal is megokolhatô, hogy régen nem tudtunk
a Kârpât-medencei erdélyi mûzeumi, ôskori târgyak, îrâsjelek s ônmagunk kôzôtt személyes, magyar kapcsolatot érezni, de ez a helyzet a nemzeti emigrâciô kôrében ma mâr gyôkeresen megvâltozott.
II. A mâsodik nagy jelentôségû tôrténés az volt, hogy
dr. Bobula Ida, a Ricker Collège (USA) szociolôgiai és antropolôgiai tanszékének volt vezetô professzora, I95I-ben és
1959-ben kiadott két munkâjâban 535 sumer-magyar szôt
mutatott ki, amelyeket az amerikai kônyvtârak sumer szôtâraiban fedezett fel. Ezzel megmentette, ûjra életre keltette
azt a mâr-mâr teljesen feledésbe menô tudomânyos tételt,
amelyet a 19. szâzad mâsodik felében nagy angol és francia
nyelvészek âllapîtottak meg, nevezetesen, hogy a sumer az
urâl-altaji (régiesen turâni) nyelvcsalâdba tartozik, kôze-

lebbrôl pedig a magyarral, finnel, a tôrôkkel rokon. Bobula
Ida hatâsa rendkivûli volt. Utâna két kivâlô nyelvész, az
Ausztriâban nemrég elhunyt Csôke Sândor (fômûve 1972)

és a Pârizsban mûkôdô Gosztonyi Kdlmân (1975) tovâbbi

kutatâssal a felfedezett sumer-magyar szavak szâmât tôbb
mint 1200-ra, a nyelvtani megegyezéseket pedig tôbb mint
60-ra nôvelte.

III. A harmadik logikus tôrténés akkor kôvetkezett be,
amikor Telekiné Kovdcs Zsuzsanna mâr 1956-ban felismerte

és kôzôlte, hogy azok a sumer szavak, amelyek hegyet, vizet,
folyôt jelentenek, tovâbbâ a mezopotâmiai istenségek nevei
a tôrténelmi Magyarorszâg és fôleg Erdély fôldrajzi nevei-

ben fennmaradtak s bizonyîtékok arra nézve, hogy nemcsak
az anyagi ôsmûveltség hatott fel Mezopotâmiâbôl a Kârpâtmedencébe, hanem a nyelv és vallâs is. Ehhez a felismerés-

hez Telekinét nagyban hozzâsegitették egyetemi nyelvtôrténeti tanulmânyai a strassburgi egyetemen és a pârizsi Sor-

bonne-on s végiil a filolôgiâbôl magna cum laude szerzett
oklevelet a kolozsvâri egyetemen.
Telekiné az Erdélyre vonatkozô ôkori tôrténelmet ere-

deti oklevelek alapjân tanulmânyozta s figyelmét felkeltette,
hogy az alexandriai gôrôg Ptolemeos ôkori fôldrajztudôs
Dâcia (Erdély) leirâsâban az orszâg lakôit KAU-KO-ensioinak nevezi. Telekiné azonnal felismerte, hogy ez a fôldrajzi
név a gôrôg 'ensioi" (lakosok) végzettel Ptolemeos idejében,
a Kr. utâni 130-140-es években, alig 20-30 éwel Dâcia rômai
meghôdîtâsa utân a KO-KÔ, azaz a HEGY-HEGY=HEGYEK
lakôit jelentette.

Telekiné tovâbbâ megfigyelte, hogy Ammianus Marcellinus, a Kr. utâni 4. szâzadban élt neves rômai tôrténettrô
mûvében, amelyben kortârsânak, Valens rômai csâszârnak

a gôtokkal valô harcait irta le, Erdély neve folytatôlagosan
KAU-KO. Ammianus Marcellinus "Res Gestae" cimû mûve

111. kônyvének 4-13. szakaszaiban azt irja, hogy (376-ban)
"szétszôrt, megszâmlâlhatatlan tômegekben, ismeretlen népek vad hordâi" kéredzkednek be a kelet-rômai birodalom-

ba, a Duna déli vonala alâ. Az elsô gôt hullâmot a csâszâr
beengedi, a Dunâtôl északra tanyâzô kôvetkezô csoportot
azonban elutasîtja, mert annak vezére, Athanaricus megsértette a csâszârt. Az ôket ûldôzô hunok elôl a gôtok tovâbb

menekûlnek s ezt Ammianus Marcellinus igy îrja meg (fordîtâs): "Athanaricus...egész népével KAU-KA-LAND-ba
vonult el, amely erdôségei és hegyeinek magassâga miatt
hozzâférhetetlen hely, miutân onnan a szarmatâkat kiûzte".
Azon a helyen ez a jellegzetes fôldrajzi leîrâs feltétlenûl Erdélyre vonatkozott. KO, KA, KAU a sumer nyelvben ugyanazt jelenti, mint magyar KO szavunk s a sumer ôsrégi tôbbes
szâmot ûgy képezték, hogy megkettôzték a szôt. KAU-KO

vagy KAU-KA sok KÔVET vagyis tôbb HEGYET, HEGYEKET jelentett. A székelyek ma is KÔ-nek mondjâk a hegyet.
Erdély sok hegyének ma is KO a neve: Unôkô, Szârkô, Siposkô. Mindez 1,600-2,000 méteres hegyôriâs. Erdély KAU-KA
neve ugyanaz, mint a KAU-KA-z-us neve. (Benne a "-z" egy
mas nyelv tôbbes ragja, az "-us" pedig a magyarok hasznâlta
latinositô rag.) Erdélynek KAU-KO, KAU-KA nevét Telekiné
megtalâlta néhâny régi lexikonban, de ôt nyelven irott régi

és ûj tôrténelmi, fôldrajzi munkâk tômegében nem fedezte
fel Erdélynek ezt az ôkori nevét. Ennek okât az emberi gyarlôsâgban kell keresni; amit nem tudtak megmagyarâzni,
azt elhallgattâk. A 19. szâzadban egy-két germân nyelvész — a
mindent elgermânositani akarô korban — megklsérelte gôtôgermân szôvâ âtgyûrni, de sikertelenûl. Majd a Kokel-bôl,
a Kûkûllô folyô szâsz nevébôl prôbâltâk magyarâzni, de azt
is eredménytelenûl. Germân szô egyedûl a "Landa" (=orszâg),
amely a 4. szâzad gôtjaitôl szârmazik, de pusztân idegen toldalék. KO, KA és KAU a sumer és ôsmagyar nyelv szava.
Vagy két évtizede élénk érdeklôdéssel figyelem Telekiné
magyar szempontbôl annyira értékes munkâjât, amellyel Er
dély fôldrajzi neveinek sumer eredetét mutatta ki. Ennek a
feladatnak elvégzése elképzelhetetlen lett volna a sumer nyelv
alapos tanulmânyozâsa nélkûl. Ezzel az 1956-ban elkezdett
munkâjâval, amelynek eredményeit Telekiné magyar lapokban kôzôlte is, 1967-ben lépett a nemzetkôzi tudomânyos
vilâg elé, amikor Ann Arbor vârosâban (USA) a michigani
egyetem lâtta vendégiil a 27. Nemzetkôzi Orientalista Kongresszust. Ennek keretében Telekiné angolul elôadâst tartott
"Iszter - Duna nevének sumer eredete" cîmmel. Azôta az

erdélyi vizek, folyôk, hegyek, dombok s tôbb vâros nevérôl
is kimutatta, hogy az mezopotâmiai, fôleg sumer eredetû,
de a nevek kôzôtt olyan is van, amely istenség nevét ôrzi.
A 29. Nemzetkôzi Kongresszuson, amelyet a pârizsi Sor-

bonne-on, 1973-ban tartottak, Telekiné franciâul tartott
elôadâsânak cime magyarra fordîtva a kôvetkezô volt: "Mezopotâmiai nevek: NAP, SAMAS és ID-IGNA, mint fôld-

rajzi nevek Erdélyben, a Kârpât-medencében". Telekiné
kifejtette, hogy Mezopotâmiâban Samas a Napisten egyik
neve volt s îgy kônnyen megérthetjûk, hogy amellett az erdélyi folyô mellett, amelynek kôzismerten Szamos a neve,
miért volt egy vârosnak az ôkorban Napoka a neve. Ez volt
a mai Kolozsvâr. Mint Telekiné kutatâsa felderîtette, szâm-

talan âzsiai nyelv kôzott — nem is szôlva az eurôpai nyelvekrôl — egyedûl a magyarnak van meg a Nap szava ûgy, amint
az a legrégibb sumer îrâsban, az ôtezeréves Fara-szôvegben
olvashatô. îgy Kolozsvâr ôkori nevében, amely Napoka volt,
magyar és mezopotâmiai sumer szô, név, sôt istennév maradt
fenn. A névben a "KA" a mâr ismert szô: KÔ, vagyis HEGY,
s azt a hegyet jelzi, amely ott emelkedik Napokânâl (Kolozsvârnâl) meredeken a Szamos fôlé. Telekiné a Szamos mentén

és vidékén a mezopotâmiai Nap-istennek még mâs neveit
is megtalâlta, ezenkivûl idézte Hérodotoszt is, aki a Kr. elôtti
5. szâzadban leirta a NAP-ÂR folyô nevét, mint ezeknek a

vidékeknek a folyônevét. NAP-ÂR (gôrôgôsîtô végzettel
NAP-AR-isz) feltétlenûl a mai Szamos még ôsibb neve volt.
Ugyanebben az elôadâsâban kôzôlte azt is, hogy a mezo
potâmiai Tigris folyô ôsi sumer neve, amely IGNA vagy ID-

IGNA volt, megvan Erdélyben is, mégpedig alig 35-45 km
tâvolsâgban Tordostôl és Tatârlakâtôl, aboi Torma Zsôfia
s késôbb Vlassa a sumer ôstelepet s a sumer tâblâcskâkat

fedezte fel. Egy kisebb hegyi patakocska, az IGEN-PATAKA
ôrzi ezt az ôskori, tôbb ezer éves és nevezetes sumer folyônevet. A név a partjân levô két kôzség, MAGYAR-IGEN és
IGEN-PATAKA nevében is benne van; mindkét kôzség
Gyulafehérvâr kôzelében van.

IGEN a sumer IGNA név vâltozata s mindkettô egyûttal ôsszetett sumer és ôsmagyar szô. A GEN a mai népies ma-

gyarban GYÔN. A sumerban menôt, haladôt s îgy folyôt
is jelentett. Az "I" vagy "lE" vizet jelentett s a magyarban
fônévként és igeként is fennmaradt. Az I-SZALAG vizi folyondârt jelent, s az ige ID-DOGÂL, szintén vonatkozik vîzre, italra. Hazânk északi részében pedig van egy kis folyô,
az IDA, amely a Bodvâba ômlik.
Erdély legnagyobb folyôjânak, a Marosnak a neve is —

amelynek eredetét nem tudtâk meghatârozni — a sumerbôl

szârmazik. Az AM-ARU sumer szô s jelentése ÂRADAT,
amely fennmaradt a kelet-âzsiai nagy AMUR folyô s még
tôbb mâs folyô nevében, îgy a MAROSéban is. Telekiné
kéziratâbôl itt kôzôljûk legelôszôr a Marcs nevének magyarâzatât. Az "-os" vagy "-as" végzôdés a sumer AS (régi ma
gyar ASZO) s jelentése "folyô". A Marosba ômlô Kûkûllô
egyik mellékfolyôja a SIK-ASZO. A Maros-menti nép némely
helyen a folyôt még ma is MARAS-nak mondja. Az erdélyi
hires ZSIL folyô neve a sumer ZIL szô, amelynek magyar
jelentése CSILL-og s arra az arany és szénporra vonatkozik,
amely vîzében van s annak felûletén a napsûtésben valôban
csillog. ALUTA, az OLT folyô ôkori neve, a mezopotâmiai

ÉLET istennôjének egyik neve, mîg a mâsik — fôneve —
ISZTER, a Duna neve volt az ôkorban.

Igen-Patakâtôl délre van MAMUTU hegye s tovâbb,
nyugat felé a MOMA- és BEL-hegység; mindhârom mezo
potâmiai istenség neve. Erre a vidékre azok a sumer telepesek és kereskedôk hozhattâk ezeket a neveket, akiket 4000-

5000 év elôtt a kôzeli Erchegységben (régi magyar nevén a
Zarândi hegyekben) levô arany vonzhatott ide, hiszen — mint
Telekiné kimutatta — a kôrnyék aranybânyâinak neve

(ABRUD(bânya), NAGY-ÂG és ZALATNA) is ôsrégi sumer
A mâsodik vilâghâborû utân nyugatra menekûlt magyar
kutatôk angol és amerikai régészeti kônyvekben olvashattâk,
hogy Sumeria anyagi mûveltsége a Kr. elôtti hârom évezreden keresztûl hatott a Kârpât-medencére, s hogy a Kârpâtmedence — s onnan tovâbb haladva Eurôpa — kibontakozâsa a kôkorbôl nem tôrtént volna meg mezopotâmiai hatâsok nélkiil. Telekiné kutatâsât kezdettôl fogva a régészetre
is alapitotta.
A nemzetkôzi régészet és ôstôrténészet tudôsai kôzel hâ

rom évtized ôta vitatkoznak azon, hogy a Kôzel-Keleten,
Sumeriâban (Mezopotâmiâban) fejlôdôtt-e ki a magasabb
fokû emberi mûvelôdés 5000-6000 év elôtt, ott kezdtek-e
elôszôr îrâsjeleket hasznâlni vagy pedig a Kârpât-medencében, kôzelebbrôl meghatârozva Erdélyben. A diffuzionistamigrâcionista régészeti iskola szerint a Kôzel-Keleten, Sume
riâban. 1954 ôta az ûjabb, ûn. "radiocarbon" régészeti is
kola szerint Erdélyben. A vita nincs eldôntve!

Rendkîvûli jelentôségû annak felfedezése, hogy Erdély
s a Kârpât-medence fôldrajzi nevei sumer-ôsmagyar eredetûek; két- és hâromezer éwel elôzik meg a dâk és latin nyelv
megjelenését és az amûgyis viszonylag rôvid életét Erdély-

ben. Ez dôntô csapâst jelent a românok "elsôszûlôttségi, elsôfoglalâsi jogai"-nak tévtanâra s propagandâjâra. A tudomânyos, ûj, magyar bizonyîtô anyag egyûtt van. Elhangzott
nemzetkôzi tudomânyos kongresszusokon, megjelent nyugati
magyar kiadvânyokban, lapokban, folyôiratokban, elhe-

lyezést nyert nagy kônyvtârakban. Most mâr csak rajtunk
a sor, hogy felhasznâljuk, kibôvîtsûk, terjesszûk ezt a bizo
nyîtô anyagot tôrténelmi, régiségtani, nyelvészeti és politikai
kiadvânyainkban, munkâinkban, lapjainkban és elôadâsainkban.
*

*

*

Dr. Jabldnczy Ldszlô (Hamilton, Ont., Kanada) "A Nyugat zenéje Kelet felé orientâlôdik" cimmel tartott igen ér-

dekes és tanulsâgos elôadâst, amelyet zenei illusztrâciôkkal
és vetîtett képekkel tett hatâsossâ.

Az orientalisztikai osztâly nagy sikerû elôadâssorozatânak befejezéseként az elnôk ôrômmel âllapîtotta meg, hogy
az ôstôrténeti vonatkozâsû elôadâsok irânt egyre fokozôdô
érdeklôdés mutatkozik, ezért évi nagy ôsszejôveteleinkre kûlôn is felhivja a szakemberek figyelmét. Akinek tudomânyosan bizonylthatô mondanivalôja van, kûidje meg érdeklô-

dési kôrének és eddigi munkâssâgânak rôvid leîrâsât az Arpâd Akadémia elnôkének vagy kôzvetlenûl az orientaliszti
kai osztâly elnôkének cimére. A târgykôr megvâlasztâsa tekintetében a magyar ôstôrténettel vagy az orientalisztikai
kérdések bârmelyik âgâval foglalkozô elôadônak szivesen
adunk helyet, az elôadâs anyagât is készséggel ismertetjûk
a Krônika kôvetkezô kôtetében; hangsûlyoznunk kell azonban, hogy kizârôlag tudomânyos felkészûltségû elôadôk târgyilagos érvelését âll môdunkban meghallgatni. A magyar
mûvelôdéstôrténet bizonyos kérdéseivel is szeretnénk behatôbban foglalkozni. Az utôbbiak nagy felkészûltségû elôadôi
kôzûl a jôvôre vonatkozôan tôbbet mâris nyilvântartâsunkba vettûnk.

Az Erdélyî Bizottsàg
Az Erdélyi Bizottsàg tisztûjitô kôzgyûlése 1987. november 27-én, pénteken délutân 4 ôrakor kezdôdôtt. A megjelenteket Lôte Lajos (Rochester, NY) elnôk ûdvôzôlte, majd
a kôzgyûlés megnyitâsa utân elnôki beszâmolôt adott. Fôként
az erdélyi magyarsâg egyre rosszabbodô helyzetére mutatott
râ. Az Erdélyi Bizottsàg tevékenységét 1985. jûniusa ôta ismertette. A Bizottsàg ebben az idôszakban mintegy 25 alkalommal fordult az amerikai kormânyhoz: részben gyûléseken, amelyekre meghlvâst kapott, részben személyesen vagy
îrâsban. Az egyesûlet belsô életében a tagok létszâmânak
emelését, még egy alelnôk és fôtitkâr vâlasztâsât javasolta.

Bôszôrményi Sândor pénztâros az Erdélyi Bizottsàg pénzûgyeirôl nyûjtott tâjékoztatâst. Dr. Debreczenï Jôzsef ellenôr
kijelentette, hogy a pénztârkônyvek vezetése a legteljesebb
szabâlyszerûséggel tôrtént.

Tôrôk Pdl a tagok fôldrajzi megoszlâsât ismertette. E
szerint azok kétharmad része az Egyesûlt Âllamok terûletén,
egyharmad része pedig azon kîvul lakik. A kûlfôldiek Kanada, Eurôpa, Ausztrâlia, Dél-Amerika és New Zealand kôzt
oszlanak meg.

Az elnôk ezutân megemlékezett az Erdélyi Bizottsàg
fennâllâsânak 30. évfordulôjârôl, kiadvânyairôl és fordîtô
szolgâlatârôl. Az utôbbival kapcsolatban Bôszôrményi Sândornak jegyzôkônyvi kôszônetet javasolt. Befejezésûl kegyelettel
emlékezett meg/i!. Takdcs Gdbor, O.F.M.-rôl, az elsô elnôkrôl, tovâbbâ a két elhunyt târselnôkrôl, vitéz Kovdcs Gyuldrôl (U.S.A.) és Vargha Lajosrôl (Ausztria).
Miutân a kôzgyûlés a lelépô tisztikarnak a szokâsos fenntartâsokkal a felmentvényt megadta, dr. Ballô Istvdn alel

nôk, mint korelnôk vezetésével ûjra a régi tisztikart vâlasz-

totta meg, de azt nt. Havadtôy Sdndor (Fairfield, CT) alelnôkké vâlasztâsâval egészîtette ki azzal a feladattal, hogy az

erdélyi protestâns egyhâzak sorsânak alakulâsât klsérje figyelemmel.

A kôzgyûlés a székely himnusz eléneklésével ért véget.

Ûjsâgiroî értekeziet
A "Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége" 1987. november
27-én, pénteken délutân 3 ôrai kezdettel értekezletet tartott,
amelyen a csalâdi okbôl akadâlyozott Stirling Gyôrgy (Falls
Church, VA) elnôk helyett Szabadkai Sdndor iigyvezetô elnôk vâratlan megbetegedése folytân T. Dombrâdy Dôra, a
Szôvetség titkâra elnôkôlt.
Az értekezleten tûzetesen megtârgyaltâk a Szôvetség szervezeti és kôzmûvelôdési kérdéseit. A nagy szâmban megje-

lentek kôzûl tôbben kérdéseket vetettek fel, amelyekre a
Szôvetség értekezletén elnôklô titkâr vâlaszolt. Soôs Jôzsef,
az Amerikai Magyar Értesîtô fôszerkesztôje az irânt érdeklô-

dôtt, milyen lépések tôrténtek az erdélyi magyarsâg helyzetének javîtâsa érdekében. Kônnyû Ldszlô fîânak a Kongresszusban végzett tevékenységérôl beszélt. Gyimesi Gyula,

mint a Kanadai Magyar îrôk Szôvetségének elnôke, az ifjûsâg
magyarsâgânak megôrzésére valô lehetôségeket ismertette. Dr.

Tokay Ldszlôné, az akroni magyar râdiô vezetôje, arrôl az
âldozatos munkârôl szôlt, amelyet a magyar irodalom és zene
alkotâsainak kôzvetîtésével a magyar adâs végez. Hieronymi
Pal svâjci magyar kôltô a vilâgon szétszôrt magyar îrôk és
kôltôk egyiivé tartozâsânak tudatosîtâsât sûrgette. Végiil vitéz Serényi Istvdn nyilatkozott nagy elismeréssel a szabad fôldôn élô magyar ûjsâgîrôk teljesîtményeirôl.
Az értekeziet a Magyar Hiszekegy elmondâsâval fejezôdôtt be.

A

Szent Làszlo Rend

A Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend mâsodik tartomânyânak gyûlése 1987. november 28-ân, szombaton dél
utân 3 ôrakor kezdôdôtt. Ft. Mustos Istvdn, Sch. P. (Trenton,

NJ) bevezetô imâja utân Szent KirdlyiJdnos széktartô kôszôntôtte a megjelenteket, kôztûk elsôsorban ft. dr. Kada Lajos
érseket, a XXVII. Magyar Talâlkozô dîszvendégét és dr.
Nddas Jdnost, az Ârpâd Akadémia einôkét. Kegyelettel emlékezett megft. dr. vitéz Irdnyi Ldszlô, Sch. P. pûspôk, el-

'm

m

A Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend ûlésén ft. dr. Kada Lajos érsek heszédet moud.
Tôle balra dit Szent KirdlyiJdnos széktartô, ûlfi. Mustos Istvdn, Sch. P.

hunytârôl, aki a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
kormânyzôja volt és vitéz Pâncélos MihàlyràX, aki a Rend
szertartâsmesteri tisztségét tôltôtte be.

A Rend nagyasszonya, Negyedi Szabô Margit, az Ârpâd
Akadémia tagja mindkét elhunyttôl kûlôn alkalmi kôlteményben bûcsûzott.
Kônnyû Lâszlô {St. Louis, MO), az

Ârpâd Akadémia tagja mondta el.
Bûcsû dr. Irdnyi Ldszlô piispôktôl

Szerénységben csak a felhôkig ért.
Ma mâr az ôrôkkévalôsâgig.
Testbôrtônébôl mennybe szâllott lelke

szâmûzetésûnk szomorû idején
fényoszlopként vilâgît,

Sîratjuk ôt, de nem pogâny kônnyel,
mert hitûnk szerint hazatért az égbe.
Az Ûristen fenséges trônusânâl
ûj kôzbenjârôt, ûj magyar kôvetet

kapott most ârva, bujdosô népe.

mm

A Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rendfelavatolt ûj tagjai balTÔljobbra: viléz Kemes Ldszlô
(Seven Hills, OH), Horvdth Ldszlô (Summit, NJ), Mdrton Ldszlôné (Slinger, WI) és
Mdrton Ldszlô {Chicago, IL).

Bûcsû vitéz Pâncélos Mihâlytôl

Nyugodjâl békében, kedves lovagtestvér,
aki tûl vagy immâr a kuszkôdés nehezén.
Szived, mely éltetett, dobogni mâr megszûnt,
fogadja magâba édes anyafôldûnk.
Hintse be az emlékezés sirhalmod virâggal,
âlmod felett zengjen altatôt madârdal.
Legyen boldog âlom életed odaât!
Isten hozzâd, ôrôk jô éjszakât!

Ezutân Szent Kirâlyi Jdnos széktartô tûzetesen beszâmolt
a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend mâsodik tartomâ-

nyânak elmûlt évi mûkôdésérôl, majd négy jelôltet avatott
fel a Rend ûj lovagjâvâ: Horvâth Lâszlô (Summit, NJ) zeneszerzô karnagyot és zenetanârt, az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagjât, akinek "Song for Cardinal
Mindszenty" cîmû karra irt szerzeményét mâr négy nyelvre
leforditottâk, "English Mass" cîmû emlékmiséjét, amelyet

a Magyar Kongresszus arany Ârpâd-éremmel tûntetett ki,
szâmos amerikai templomban jâtszâk, elôbb emlîtett zene-

mûvét "Ave, Maria"-jâval egyûtt II. Jânos Pâl papa is szîvesen fogadta és levélben megkôszônte; vitéz Kemes Ldszlôt,
aki 14 év ôta tôlti be a clevelandi Egyesûlt Magyar Egyletek elnôkségét; Mdrton Ldszlôt (Chicago, IL), aki mâr 1982
ôta a Rend lovagja, felavatâsâra azonban eddig nem kerult
sor; Mdrton Ldszlôné Végh Lididt (Slinger, WI), aki hoszszû éveken ât élt a Felvidéken s mint tanitô, értékes magyarsâgmentô munkât végzett.

A felavatâs utân ft. dr. Kada Lajos érsek âldâsât adta
az ûjonnan felavatott lovagokra és a Szent Lâszlô Rend jelenlevô tagjaira, majd elmondta, hogy a jelenlegi Szent Lâszlô
Târsasâg eredetileg Szent Ldszlô Tdrsulat néven I86I-ben
azért alakult, hogy fôként az orszâg keleti hatârain a szegény
magyarok, idôvel az orszâg hatârain tûl, kûlônôsen Româniâban, fôleg Bukovinâban a csângô magyarok részére ûj
iskolâk, templomok épîttetésérôl vagy a mâr meglevôk fenntartâsârôl, magyar papok és tanitôk tartâsârôl gondoskodjék.* A târsulati tevékenység ûtjân lényegileg a hazai magyarsâg a kûlfôldi magyarsâg lelki szùkségleteit igyekezett
kielégîteni. A szâmkivetésben ûjjâalakult Szent Ldszlô Tdrsasdg egyik legfontosabb feladata, hogy a kûlfôldi magyar
sâg az otthoni magyarsâg ôntudatât és keresztény hitét erôsîtse. Olyan feladat ez, amely valôban lovagi lelkûletet és
âldozatos keresztény hitet kôvetel.
A rendi gyûlés ft. dr. Kada Lajos érseket hosszan tartô,
meleg ûnneplésben részesîtette.

*A Szent Lâszlô Târsulat elsô elnôke Krivinai Lonoxncs Jôzsef csanâdi pùspôk,
kinevezett egri, késôbb kalocsai érsek volt, aki 1825-ben sajôvârkonyi plébânos,
1829-ben pedig egri kanonok lett. A kôvetkezô évben és az 1832/36-i orszâggyûlésen
az egri kâptalan kôveteként vett részt, de mâr 1834-ben csanâdi piispôkké nevezték ki. Mint ilyen, temesvâri jogi és bôlcsészeti liceumot alapltott, a tanyâkon iskolâkat, a vârosokban ôvodâkat épîttetett. 1848-ban V. Ferdinand kirâly egri érsekké

nevezte ki, érseki székét azonban a szabadsâgharc kitôrése miati sohasem foglalhatta
el, a szabadsâgharc leverése utân pedig elfogtâk és tôbb hônapi bebôrtônzés utân
arra kényszeritették, hogy mind csanâdi pûspôkségérôl, mind egri érsekségérôl lemondjon és kûlfôldre tâvozzék. Csak 1860-ban — mint amasiasi cimzetes érsek s a

hétszemélyes tâbla ûinôke — térhetett vissza. Kalocsai érsekké 1866-ban nevezték
ki, de mâr 1867. mârcius 13-ân (73 éves korâban) elhunyt. (Rêvai Nagy Lexikona,
12. kotet, 845. oldal, 1915.)

VI.

SZABADEGYETEM
AZ 1988. ÉVI TAVASZI ELÔADÂSSOROZAT

Âprilis 22:
Imât mond: ft. Siklôdi Sândor.
Megnyitô: dr. Nddas Jdnos
Vôrôsmarty Mihâly "Liszt Ferenchez" cîmû kôlteményét
elôadja: dr. SomogyiFerencné
Liszt, a halhatatlan. Lux Andrds elôadâsa zenei bemutatôkkal.

Elnôkôl és az elôadôt bemutatja: Dômôtôrffy Zsolt.
Aprilis 29-.

Imât mond: nt. ElekÂron.

A tôrténelmi nagy vdltozdsok. Percnyï fordulatok, avagy
hosszû, életerôs eredmények? (Danton, Marx, Lenin, Hitler
vagy Pombal, Cromwell, Bismarck?)
Németh Gyula (Yonkers, NY) elôadâsa.

Elnôkôl és az elôadôt bemutatja: dr. Szentmiklôsy Etes
Géza. Utâna Gyôriné Mezô Margit Erkel "Bânk Bân" cîmû
operâjâbôl a 2. felvonâs nyitânyât adja elô zongorân.
MdjxLS 6\

Klasszikus magyar kôltôink istenhite. Ft. dr. Miskolczy
Kdlmdn (Derby, NY) elôadâsa.
A magyar kôltôk gyôngyszemeibôl elôadnak: Dômôtôrffy
Katmka, Dolesch Ldszlô, Pétervdry Kdroly, VizsolyiZsuzsanna.
Elnôkôl és az elôadôt bemutatja: nt. Bernhardt Béla.
Utâna Buzdné Ormai Ildikô "Ave Maria" cîmû szerzeményét

adja elô. Zongorân kîséri Gyôriné^Mezô Margit.
Mdjus 13 :

Magyar fiatal tehetségek estje. Bevezetôt mond: Gattoné
dr. Gyékényesi Katalin. Szerepel:

Binder Emôke (kis novella), Gatto Gyôrgyike (vers, ének),
Gdspdr Andréa (hegedû), Kônya Éva (zongora), Mdrkus

Peier (klarinét), Mdrkus Vimenne {vers), Pelier Katzka (vers),
Szabô Katinka (zongora), Szdntô Erika (vers), Tapolyai
Bogldrka (vers)
Kôlteményeket ad elô: Pétervdry Kdroly.
Mdjus 20:

Mécs Ldszlô, a "Idtô" (1895-1978): az ember, a magyar,
a kôltô és a pap. Ft. Mustos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ)
elôadâsa.

A kôltô verseibôl elôad: dr. Bogndrné Gosztonyi Mdrta,
JdlicsJôzsef, Jdlics Miklôs és Szabolcs Andréa.
Elnôkôl és az elôadôt bemutatja: dr. Somogyi Ferenc.
Elôadâs utân dr. Tihanyi Sdndor magyar dalokat jâtszik
zongorân.

Mdjîis 27:

Peller Miklôs: Porfelhôbôl ôcednok, hegyldncok: a jég és
az ember. Vetîtett képekkel. (Szôvege a 291-302. oldalon.)
Felolvassa: vitéz Falk Viktor.

Elnôkôl és az elôadôt bemutatja: Somogyi F. Lél.
Utâna Puccini "Bohémélet" cimû operâjâbôl Mimi âriâjât

énekli Ozsvdth Judit. Zongorân kiséri Buzdné Ormai Ildikô.
Jûnius 5:

Vasdrnap délben, 12:30-kor a Magyar Tdrsasdg szezonzdrô ûnnepi ebédje hôseink tiszteletére a Hofbrau Haus kitûnô éttermében.

Hôseinkrôl emlékezik: dr. Molndr Zsigmond.
A trianoni békeparancs évfordulôjârôl megemlékezik,

az Ârpâd Akadémia tagjait ûdvôzli s ûj tagjainak a dîszes
oklevelet âtadja: dr. Somogyi Ferenc.

Az Ârpâd Szôvetség dlszokleveleit âtadja: vitéz Raddnyi
Oszkdr.

Zârôszôt mond: dr. Nddas Jdnos.

VII.

ÉLETRAJZI ADATOK
(A név utân zârôjelben a jelcnlegi lakôhelyet — a vâros és az âllam vagy orszâg nevét
— talâljuk. A • jelentése: szûletésének éve és helye. A nagy M betû Magyarorszdg
rôviditése.)

ABELOVSZKY ÂBEL ELÎZ (Worthington, OH). *1924.
mâjus 4, M. Iskolâit Budapesten végezte. Mâsfél évig a
Vôrôskeresztnél teljesîtett szolgâlatot, majd pedagôgusként
mûkôdôtt mindaddig, amîg ezt hite és vilâgnézete lehetôvé

tette. Ûjabb tanulmânyok elvégzése utân orvosi laboratôriumban nyert alkalmazâst.
Férjével, aki korai nyugdîjazâsâig tâvkôzlési kutatô mér-

nôk volt, Svâjcban kôtôtt hâzassâgot. Az Egyesûlt Âllamokban — csalâdjâval egyiitt — 1967 ôta lakik. Fia az Chic State
University hallgatôja.
Elsô îrâsa Svâjcban, a "Duna" cimû lapban jelent meg,
amelynek éveken ât rovatvezetôje lett. "Gyermeknevelés a
csalâdban" cimû sorozatân ktvul a Californiai Magyarsâg

és az Itt-Ott kôlteményeit kôzôlte. 1986-ban a sarasotai (EL)
kôltôi versenyen elsô dijat nyert. Elbeszéléseit a Magyar
Kongresszus ezûst Ârpâd-éremmel tûntette ki.
1987 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.
BAEOGH SANDOR DR. (East Greenbush, NY). * 1931,

Kiskomârom, Zala vârmegye, M. Érettségije utân Veszprémben lett papnôvendék. Mint a faliûjsâg szerkesztôjét, néhâny
politikailag kényes cikke miatt letartôztattâk és bat évre itélték. Fogsâgâban villanyszerelô lett és lelkipâsztorhelyettesi
munkât végzett. Csak hârom év utân amnesztia révén szabadult, munkahelyén azonban 1956 ôszén a forradalmi
munkâstanâcs tagja lett. A szabadsâgharc elfojtâsa utân

menekûlnie kellett. 1957 elsô napjân érkezett az Egyesûlt Allamokba, aboi kûlônbôzô munkâkat vâllalt, mignem ôsztôndijjal tanulmânyait folytatbatta, New York egyetemén Masterfokozatot, 1987-ben pedig doktori oklevelet szerzett. Jelenleg a Hudson Valley Community Collège professzora, a politika és szociolôgia mûvelôje.

Hét gyermek apja, mégis szinte minden magyar és mâs
nemzetiségi ûgy lelkes tâmogatôja. Az AMOSz fôtitkâra, a
helyi magyar egyesûlet elnôke, tôbb nemzetiségi megmozdulâs vezetôje vagy irânyîtôja, a University Professors for
Académie Order ûjravâlasztott igazgatôsâgi tagja. Szâmos
cikke és tanulmânya jelent meg, mâsfél éven ât sok elôadâsa

hangzott el angol nyelven is.

1987 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak meghîvott rendes tagja.

BARANY-SCHLAUCH ERZSÉBET DR. (Fairview Park,
OH) a braziliai Sac Paulo Meirelles-zeneiskolâjâban 1967-ben
kituntetéssel végzett. 1973-ban a Baldwin-Wallace Collegeban Bachelor, 1975-ben a michigani egyetemen Master
fokozatot nyert, 1985-ben pedig az Ohio State egyetemen
doktori oklevelet szerzett a zenemûvészetbôl.

Mâr 12 éves korâban hangversenyeken vett részt és kûlônbôzô szerepekben Brazilia, Kanada, Michigan, New York,

Maryland, Ohio, Kentucky és Indiana, valamint Washington
DC teruletén lépett fel. Ot ôsztôndîjat és két kitûntetést kapott. 1968 ôta tôbb alkalommal volt kisérô. 1977/78-ban a
Baldwin-Wallace Zenekonzervatôriumânak tôrzskîsérôjeként

szerepelt.

1975 szeptembere ôta

a

Collège of Wooster

(Wooster, OH) zenetanâra. Ugyanettôl az idôponttôl kezdôdôen 1987 februârjâig a Koch Zeneiskolâban (Rocky River,

OH) zongorât is rendszeresen tanitott. Ôt nyelven ir és olvas,
kettôn szûkségképpen. Ot szakegyesûlet rendes tagja.

Az Ârpâd Akadémia zenemûvészeti osztâlyânak 1979 ôta
meghîvott tagja.

BODNÂR GÂBOR (Garfield, NJ) *1920, Miskolc, M.
Ugyanott érettségizett. A cserkésztiszti képesîtést 1939-ben a
budapesti Hârshegyen szerezte meg. A kôvetkezô évben mâr a
kôzponti cserkészvezetôképzô tôrzs tagja és a miskolci kôrzet

vezetôképzô megbîzottja lett. 1942-ben az Orszâgos Cserkész
Nagytanâcs tagjâul hîvtâk meg. A kôvetkezô hârom éven
ât kûlônbôzô alakulatoknâl katonai szolgâlatot teljesîtett.
1946-ban és 1947-ben részt vett a kûlfôldi magyar cserké-

szet megalapltâsâban. 1947-ben a Magyar Cserkészszôvetség
vezetô tisztjévé nevezték ki. 1949-ben a Young Mens Christ
ian Association (YMCA) magyar megbîzottjâvâ nevezték ki

Kelet-Bajororszâgban, ugyanakkor a Nemzetkôzi Cserkésziroda részérôl mint magyar Chief Scouter is megbizâst kapott. 1950-ben Németorszâgban a szâmûzôtt cserkészszôvetségek tanâcsânak elnôkévé vâlasztottâk. Ezt a tisztségét kivândorlâsâig betôltôtte.

Az Egyesùlt Allamokban 1951-ben telepedett le. Itt
1962-tôl 1970-ig a Boit Construction Company, 1967-tôl
1985-ig pedig a Speed Construction Company elnôke lett,
e mellett cserkészmunkât végzett és vezetô szerepet tôltôtt
be az amerikai magyar kôzéletben is.
1953-tôl 1955-ig a kelet-eurôpai menekûlt cserkészek
szôvetségének elnôki tisztségét tôltôtte be, 1956-ban az NCWC
diâkszolgâlatânak igazgatôja lett Camp Kilmerben. 1958tôl kezdôdôen éveken ât az Amerikai Magyar Szôvetség, a
Hungarian Student Service, a Hungarian Coordinated Relief,
a Kossuth Foundation stb. igazgatôsâgi tagjaként mûkôdôtt.
1960-ban a Magyar Diâkszolgâlat alelnoke. A Hungarian
Studies Foundation-nek 1963-tôl 1969-ig volt igazgatôsâgi
tagja,

az

Amerikai

Magyarok

Szôvetségének

pedig ma

is târselnôke. 1969-tôl az International Fellowship of
Former Scout tagja. 1970-tôl 1972-ig a U.S. Small Business
Bureau tanâcsadô bizottsâgânak tagja volt New Jerseyben.
1961 ôta mindmâig a Magyar Cserkészszôvetség ûgyvezetô elnôkeként mûkôdik, szâmtalan hirlapi kôzlemény,

cikk és tanulmâny szerzôje, ôt cserkészkônyv szerkesztôje.
Onâllôan megjelent mûvei: 1. A magyarorszâgi cserkészet
tôrténete, 2. Néprajzi vâzlatok, 3. Scouting in Hungary.
A XIII. Magyar Kongresszus 1973-ban "az év magyarja",
a vezetésével mûkôdô Magyar Cserkészszôvetséget pedig "az év

magyar egyesûlete" cîmmel tûntette ki. 1987 ôta az Ârpâd
Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak meghîvott rendes tagja.

VITÉZ CZANIK GÉZA DR. (Mûnchen, Németorszâg)
*1899. âprilis 16, Bugyi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye, M.
A Bibôthi Czanik-csalâd sarja. 1917. âprilis 16-ân Nagykôrôsôn érettségizett. Utâna — 1918. december 9-ig — katonai szolgâlatot teljesîtett, egy évig harctéren volt. Egyetemi tanulmânyait a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetem jog- és âllamtudomânyi karân és a Kôzgazdasâgi Egyetem kôzgazdasâgi és kôzigazgatâsi karân végezte. Âllamtu
domânyi doktorrâ 1922. december 23-ân avattâk.

1926-tôl 1944-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye szolgâlatâban âllt. Szolgabirôként kezdte, aszôdi fôszolgabîrôként végezte. Kôzben 1941. januârjâtôl âprilisig, majd decemberben — belûgyminisztériumi kikûldôttként — Udvar-

hely vârmegye kôzigazgatâsi âtszervezését irânyîtotta. Értékes munkâjânak elismeréseként Udvarhely vârmegye tb. fôjegyzôjévé vâlasztottâk. 1944. jûnius 1-tôl oktôber 13-ig
Szolnok-Doboka vârmegye alispânja volt. Ezt kôvetôen hadmûveleti kormânybiztos lett. Mint ilyen, 1945. mârcius 20

kôriil Pâpân megsérûlt, de hivatalât 1945. âprilis 29-ig betôltôtte.

Németorszâgban — majdnem egy évi hadifogsâg utân —
bekapcsolôdott a magyar emigrâciô târsadalmi és kôzmûvelôdési tevékenységébe s mindvégig vezetô szerepet tôltôtt be.
Tôbb egyesûlet, szervezet alapîtâsâban és mûkôdésében vett

részt, felsorolhatatlanul sok magas tisztséget viselt, ill. vi
se!. A Szent Jânos Lovagrend magyar tagozatânak 15 éven
ât ûgyvezetôje, a Vitézi Rend tb. tôrzskapitânya és ûgyésze,
a reformâtus leikigondozô szolgâlat fôgondnoka, vilâgi elnôke, majd tb. elnôke; a Segîtô Szolgâlatnak 8 éven ât elnôkhelyettese, 1957 ôta elnôke, 1982 ôta pedig tb. elnôke,
mint a 'Németorszâgi Magyar Kôzponti Szôvetség'-é, amelynek elnôki tisztségét 4 îzben tôltôtte be. Ezen kîviil a német

orszâgi 21 nemzetiség csûcsszervezetének 16 éven ât helyettes elnôke volt. Ma is jôformân minden nagyobb magyar
egyesûletnek tevékeny tagja.
Otthon tôbb szaklapban tanulmânyokat, napilapokban
cikkeket îrt, tôrténelmi, kôzmûvelôdési és kôzigazgatâsi vonatkozâsû elôadâsokat tartott. Ilyen irânyû munkâssâgât
az emigrâciôban is folytatta. Szâmos cikket îrt. Nagyobb

tanulmânyai "Ûj vilâg felé" (1946), "Planimetriai szâmîtâsokrôl" (1955) és legûjabban "Idôszâmîtâsunk korszerûsltése" cimmel jelentek meg.

Kitûntetései: a nagy és kis ezûst vitézségi érem, a Signum
Laudis, a sebesûlési érem, a Kâroly-csapatkereszt, a tûzés a nemzetvédelmi kereszt, 4 hâborûs érem, az erdélyi emlékérem, a Vitézi Rend jubileumi emlékkeresztje, az Ausztriai
Frontharcos Bajtârsi Szôvetség arany érme, az MHBK ezûst

érdemérme, az Ârpâd Szôvetség nagy arany érme és a Német
orszâgi Szôvetségi Érdemrend érdemkeresztje szalagon (1981).
1987 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.
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DÀNIEL ERNÔNÉ SCIPIADES KATINKA (Santa Bar
bara, CA) *1913. januâr 17, Budapest. Érettségit 1930-ban
Pécsett, a Notre Dame leânygimnâziumban tett. 1931-ben
a pécsi tanîtônôképzô intézetben szerzett oklevelet, a kôvet-

kezô évben pedig a Liszt Ferenc Zeneakadémiân kapott
zenetanitâsra jogosîtô bizonyltvânyt. 1938-ban ugyanott
zongoramûvészetbôl végzett. 1941-ben a kir. m. Pâzmâny

Péter tudomânyegyetemen szerzett esztétikai, mûvészettôrténeti és pedagôgiai tanulmânyok befejezése utân végbizonyîtvânyt.

1938-tôl 1960-ig Budapesten âltalânos zenét és a vârosi
zeneiskolâban zongorât tanltott. 1960-tôl kezdôdôen kûlônbôzô amerikai és kanadai egyetemeken zenét adott elô,
1964-ben azonban Santa Barbara (CA) San Roque iskolâjâban igazgatô és a Kodâly-môdszer tanîtôja, nemzetkôzi
szimpôziumokon, nyâri tanfolyamokon a Kodâly-môdszer
elismert szaktekintélye lett. Szâmos szervezet kivâlô mûvészként tagsâgâval tûntette ki. Tôbb szakmunkât irt. Ezek kôzt
legismertebb: "Kodâly in Kindergarten", "Kodâly Approach
Method Book I-II-III", "Kodâly 35 Lesson Plans", "Kodâly
Approach Workbook 1-2-3", "Seasonal Song Collection",
"Piano Book for the Beginner". A "Kodâly International
Encyclopedia" is szâmos cikkét kôzli. Tôbb mûve még kéziratban van.

1967 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.
ERDEY SANDOR (Mûnchen, Németorszâg) *1920, M.
Kôzép- és fôiskolai tanulmânyainak elvégzése utân a mâsodik vilâghâborû folyamân a keleti harctéren haditudôsîtô
lett. A debreceni pâncélos csatâban megsebesûlt. Alakulatât a szovjet haderô Budapestre szoritotta vissza, ahol az
ostromot elejétôl végig âtélte. Amikor a kitôrést csapattes-

tével megkîsérelte, szovjet hadifogsâgba esett, innen azon
ban megszôkôtt. Szentesen (volt iskolatârsa feljelentése alapjân) a szovjet hatôsâgok elfogtâk és Szegeden népbirôsâg
elé âlhtottâk. Innen is megszôkôtt, Budapesten azonban ûjabb
feljelentés alapjân az AVO elfogta. Gûzzsal és jârôlânccal
megint Szegedre kerûlt, a népbirôsâg azonban Budapesten
felmentette. Az ÂVO kérésére internâltâk Buda-Délre, Kistarcsâra, majd Recskre. A szabadsâgharc utân 176 hônapot

tôltôtt politikai fogsâgban. 1967-ben ûjabb elfogatâsa elôl
Csehszlovâkiâba, Lengyelorszâgba, majd hamis ûtlevéllel
Svédorszâgba s onnan a Német Szôvetségi Kôztârsasâgba
menekûlt. Jelenleg Mûnchenben lakik, csalâdi részvénytârsasâg keretében gépkocsiûzem tulajdonosa.
"A recski tâbor rabjai" cîmû pâlyamûvét a XXIV. Ma
gyar Kongresszus 1984-ben arany Arpâd-éremmel tûntette
ki. Jelenleg Mindszenty Jôzsef bîborosrôl készît dokumentâciôs videofilmet, a budai kitôrés tôrténetén dolgozik és korâbban kiadott mûvének mâsodik, bôvîtett kiadâsât készîti elô.

1987 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

ÉRDY MIKLÔS DR. (West New York, NJ) * Zomba,
Tolna megye,

M.

Kôzépiskolai tanulmânyait Bonyhâdon

végezte. Mint cserkész, részt vett Franciaorszâgban a moissoni
vilâgjamboreen. Veszprémben vegyészmérnôki oklevelet szer-

zett, 1956 utân azonban az Egyesûlt Âllamokba kerûlt, aboi
New Yorkban a Polytechnic Institute-on 1964-ben a Polymer
Chemistry doktorâvâ avattâk. Utâna kutatô vegryészként mûkôdôtt, 50 szabadalmat szerzett és 14 tudomânyos kôzleményt jelentetett meg. A 70-es évek derekân ûjra egyetemi
tanulmânyokat végzett. New York egyetemén fogorvosi ok
levelet szerzett. Jelenlegi lakôhelyén magânrendelôje van.

îrôi tevékenységét szakdolgozatainak kozlésével kezdte,
majd amikor 1962-ben érdeklôdése a magyar ôstôrténet felé
fordult, szâmos ûjsâgcikket Irt, Galgôczy és Somogyi mûveinek kiadôi gondozâsât vâllalta, 1975-ben pedig angol és
magyar nyelven kiadta 500 oldalas monogrâfiâjât, amelynek cime: "A sumîr-urâl-altaji-magyar rokonsâg kutatâsânak
tôrténete". Fogorvosi képesitésének megszerzése utân mélyrehatô kutatâsokat végzett Azsiâban, a 40. szélességj fok sâvjâban, aboi a tôrténeti kûtfôk ûtmutatâsa szerint a magyarsâg elsô évezredei lejâtszôdtak. 1982-ben Szovjet Turkesztânban, 1983-ban a kinai Turkesztânban tett utazâsokat.
1983-ban Kôrôsi Csoma Sândor el nem ért végcéljât, az ujgurokat kereste fel a kînai Sinkiangban. 1985-ben ûjabb
két tanulmânyûtra vâllalkozott, amely a Kaukâzus déli ol-

dalâra és az ôsi Khorezm terûletére vezetett. Âzsiai ûtjairôl
1982 ôta évente jelentek meg tanulmânyai, hangzottak el

râdiôelôadâsai. Egy-egy tanulmânyât Fûggelékként a XXIII.

(295-334. oldalân) és a XXVI. Magyar Talàlkozô krônikdja
(279-310. oldalân) is kôzli.
Magyar dîszîtômûvészeti és âzsiai kutatâsairôl szôlô szak-

tanulmânyait 1987-ben a XXVII. Magyar Kongresszus arany
Arpâd-éremmel tùntette ki.

1986 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

FAJI FA Y ISTVÀN (Welland, Ont., Kanada) *1918
mârcius 17, Pécel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye, M. Kô-

zépiskolai tanulmânyait a budapesti evangélikus fôgimnâziumban végezte, majd a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen a bôlcsészeti kar hallgatôja lett. Négy féléven ât

latin-magyar, négy féléven ât pedig magyar és eurôpai irodalomtôrténeti elôadâsokat hallgatott, a latin (a gôrôgôn,
a politikai tôrténeten és a bôlcseleten kîviil) melléktârgya

lett. 1940-ben szerzett végbizonyîtvânyt, doktori oklevelét
azonban katonai szolgâlata miatt csak 1942-ben kapta meg.
Doktori cîmét nem hasznâlja, oklevelét nem nosztrifîkâltatta.
Kanadâban — feleségével, Samu Margit iparmûvésszel
és kôltôvel egyiitt — I95I-ben telepedett le, 1952 âprilisa ôta
lakik Wellandon.

A Kanadai Magyarsâgnak 1963 ôta munkatârsa, I98I
ôta fômunkatârsa.

A

torontôi

Krônikâban 1977 ôta,

az

ausztrâliai Magyar Életben I98I ôta rendszeresen îr. Târgykôre az irodalom, mûvészet, tôrténelem, nevelés és erkôlcs.
1986 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

VITÉZ GAAL KÂROLY DR. (Tranmere, S.A., Ausztrâlia) *1909. jûlius 31, Pécs. Kôzépiskolai tanulmânyait a
debreceni piarista gimnâziumban végezte, orvostudomânyi
oklevelét 1933-ban a Tisza Istvân tudomânyegyetemen szerezte meg. Késôbb tisztiorvosi és egészségtan-tanâri képesitést is szerzett. Ausztrâliâban egyetemi szociâlis gondozôi
oklevelet nyert.
Orvosi mûkôdését Szeged tanyavilâgâban kezdte, csak
1940-ben lett Bihar vârmegyében jârâsi tisztiorvos. 1944ben jârâsi és vârosi tisztiorvosként Kalocsâra helyezték ât.
Innen a hadikôrhâzzal tartalékos orvos-fôhadnagyként kerûlt
Németorszâgba, aboi amerikai, majd angol hadifogsâgba
esett, kényszermunkatâbori és menekûlt tâbori ellenôrzô
orvosként mûkôdôtt.
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1949-ben csalâdjâval egyûtt Ausztrâliâba telepûlt ât, itt
azonban orvosi képesitését nem ismerték el, mert Eurôpa
és Ausztrâlia kôzt nem volt erre nemzetkôzi szerzôdés. Az

eurôpai orvosok képesîtésének elismertetése érdekében mozgalmat indîtott, ez azonban csak 1968-ban ért el megfelelô
eredményt. Kôzben négyéves egyetemi tanfolyam elvégzése
utân szociâlis munkâs lett, hârom éven ât a kôzoktatâsûgyi

minisztérium pszicholôgiai osztâlyân dolgozott, csak 1968ban lett az egyik elmegyôgyintézet osztâlyvezetô orvosa. Innen hârom év utân az alkohol- és kâbitôszer-elvonô Szent

Antal kôrhâz vezetô orvosa lett. Nyugdîjba vonulâsa utân
ilyen irânyû tanâcsadâssal foglalkozik.
Megfîgyeléseirôl sok kôzleményben és tudomânyos szakelôadâsokban szâmolt be, magyar és angol szaklapokba irt.
Angol nyelven két nemzetkôzi és szâmos ausztrâliai kongresszuson tartott elôadâst. Magyar vonatkozâsban igen sok
ismeretterjesztô elôadâst tartott. Mint kôzépiskolâs, cserkész-

tisztként mûkôdôtt; ifjûsâgi vezetô, vitézi jârâsi hadnagy és
Szeged-Alsôtanyân, valamint Szalârdon (Bihar megyében)
vitézi orvos volt. Kôzel négy évig magyar katonai szolgâlatot teljesîtett. Ausztrâliâban magyarokat angol nyelvre tanîtott, idôs és rokkant magyarok részére 18 év ôta mûkôdô

kôrt alapîtott. A Dél-Ausztrâliai Magyar Klub alapîtô tagja.
Kitûntetései:

ezûst jubileumi

emlékérem

II.

Erzsébet

angol kirâlynôtôl, a Vitézi Rend jubileumi érdemkeresztje
és a debreceni Orvostudomânyi Egyetem arany oklevele.

1987 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

GATT ONÉ GYÉKÈNYESI KATALIN DR. (Cleveland
Heights, OH) *1945. november 27, Braunau, Ausztria.
Kôzépiskolai tanulmânyainak befejezése utân a Cuyahoga
Community College-ban folytatta tanulmânyait, aboi 1965ben végzett. Az A.B. fokozatot 'magna cum laude" 1967ben a John Carroll egyetemen, az M.A. fokozatot 1971-ben,
a Ph.D. fokozatot pedig 1975-ben a Case Western Reserve

egyetemen szerezte meg. Tovâbbi tanulmânyokat folytatott
a spanyolorszâgi Madridban, Mexikôban és a Cleveland State
egyetemen is.
1971 ôta kûlônbôzô iskolâkban és egyetemeken tanîtott

(fôleg spanyol nyelvet), 1975-ben azonban mâr kinevezték

a John Carroll egyetem klasszikus és korszerû nyelvek tanulmânyozâsâval foglalkozô karâra elôbb lâtogatô, késôbb ren

des "assistant professor"-râ.
Szâmos ôsztôndijat nyert, tôbb szakegyesûlet kivâlô tagja vagy vezetôje, két folyôirat szerkesztôje. 17 elôadâst tartott, 9 tanulmânya jelent meg nyomtatâsban, egy ônâllô
kônyvet îrt, mâsikat sajtô alâ rendezte. 13 orszâgban tanulmânyutat tett. 5 nyelven beszél.

1986 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
megbivott tagja.
GYIMESI GYULA (Scarborougb, Ont., Kanada) *1913.
december 18, Budapest. Gyermekkorât Erdélyben tôltôtte,
kôzépiskolâit Budapesten, felsôbb tanulmânyait az innsbrucki
egyetemen és az esztergomi bittudomânyi fôiskolân végezte.

Pappâ szentelése utân tôbbféle lelkipâsztori és bittanâri
munkât végzett, majd az esztergomi érseki papnevelô intézet
elôljârôja és a bittudomânyi fôiskola tanâra lett.
Amint Kanadâba érkezett, bekapcsolôdott az irodalmi
életbe. Elbeszélései észak-amerikai és ausztrâliai lapokban
rendszeresen jelennek meg. Irâsait a rômai Katolikus Szemle

is gyakran kôzli, ôt antolôgia is bozza. A Magyar Kongreszszus ismételten Ârpâd-éremmel tûntette ki.
A

"Kanadai Magyar Irôk Szôvetségé"-nek elnôke,

a

wasbingtoni "Magyar Ûjsâgîrôk Egyesûleté"-nek pedig vezetôségi tagja. Életrajzât részletesebben "Az Arpâd Aka
démia tagjainak tevékenysége" cimû mû (Cleveland, 1982)
123. oldalân talâljuk.
1979 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
megbivott rendes tagja.

HAYNALNÉ KESSERÛ ZSUZSÂNNA (Domingo Savio,
Buenos Aires, Argentîna) Budapesten szûletett. A Szerdabelyi Kesserû-csalâd sarja. Gyermekkorâban pâr hônapot
Ausztriâban, majd bârom évet Svâjcban tôltôtt. Argentînâban 1948-ban telepedett le. Elemi iskolâinak 3 utolsô évét,
valamint kôzépiskolâit mâr itt végezte. 17 éves korâban érettségizett. Egy ideig irodâban dolgozott, aztân a svâjci Zûricbben tolmâcs-fôiskolât végzett, spanyol, német, francia és
angol nyelvre szôlô tolmâcsi oklevelet kapott. Londonban
és Rômâban végzett munka utân 1963 végén visszatért Bue
nos Airesbe s a kôvetkezô évben férjbez ment, vitéz Haynal

Alajos felesége lett. Hâzassâgâbôl két gyermeke (fiû és leâny)
sziiletett. 1976-ban Magyarorszâgra lâtogatott és amikor onnan visszatért, irni kezdett. Cikkeit a helyi "Magyar Hîrlap",
a kanadai "Krônika", a "Kanadai Magyarsâg", a mûncheni

"Nemzetôr", az "Ûj Hîdfô" és a "Katolikus Magyarok Vasârnapja" kôzôlte. Szinte minden îrâsa a kôzépkorosztâlyhoz
szôlt és az utânpôtlâs kérdésével foglalkozott, illetve foglalkozik.

1986 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott tagja.

HORVATH IZABELLA (Whitefish Bay, WI) 1956-ban
keriilt el Magyarorszâgrôl. Hârom éwel késôbb Chicagôban telepedett le, minden iskolâjât is ott végezte. 1970-ben
antropolôgiâbôl szerzett oklevelet, 1975-ben nyelvészetbôl
Master-fokozatot, 1986-ban pedig mûvészettôrténetbôl okle

velet kapott. Jelenleg doktori oklevelének megszerzéséhez ôstôrténeti kutatâsokat végez.

12 éven ât angol nyelven tamtott, mint egyetemi elôadô,
minois egyetemén, aboi két oklevelét és Master-fokozatât is
szerezte. Kôzben tôbb cikke jelent meg nyelvészeti szaklapokban. Egy évig jârt a "Chicago Art Institute"-ba is, aboi
elsajâtîtotta a selyemfestés mûvészetét.

INCZÉDY

KALMAN

(Somerset,

NJ) *Pûspôklelle,

Csanâd vârmegye, M. Tanâri oklevelét Szegeden, egybâzkarnagyi képesîtését a budapesti "Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolâ"-n szerezte.

Szegeden, Budapesten, majd New Brunswickban (NJ)
egybâzkarnagyi tevékenységet fejtett ki (âtmenetileg és csak
részlegesen a New York-i Szent Istvân templomban is). Ta
nâri és zenetanâri mûkôdést az elôbb felsorolt egybâzkôzségeken Idviil a szegedi Tunyogi (késôbb Baross Gâbor) gimnâziumban s a szegedi zeneiskolâban folytatott. A szegedi
szînbâznak karnagya volt, az emlîtett egybâzkôzségek templomi karât is vezette.

"Rozika meseorszâgban" (1942), "Hôfebérke és

a bét

tôrpe" (1943), "Jôn a Mikulâs" (1942-1944) cîmû zenés mesejâtékait a bajai, pécsi és soproni Nemzeti Szinbâzak adtâk elô. "Tapsi (egy nyuszi kalandjai)" cîmmel verses zenés
mesejâtékot îrt (1949) , majd Arany Jânos "Toldi"-jât dol-

gozta ât szinpadra (1952-1954). A két utôbbival és "Hôfehérke" cîmû darabjâval, valamint a "Toldi" hangjâtékâval
a miskolci Nemzeti Szmhâz részlegeként (1954-1956) az Orszdgos Pedagôgiai Bâbszinhâz keretében bejârta Magyarorszâg vidéki iskolâit. A szmhâzat maga alapîtotta, sajât faragâsû bâbokkal és maga készitette szînpaddal lâtta el. Ez
irânyû munkâjât mind a magyar, mind a németorszâgi és
az amerikai sajtô nagy elismeréssel klsérte. A tovâbbiakban
irt még mintegy 250 verset is. "Karâcsonyi mise" (H-moIl,
1949), "Hûsvéti kôrusok" (Nagypénteki gyâsz", A-molI,

"Halleluja, halleluja", D-dur, "Harmatozzatok", Bach-feldolgozâs, és "Feltâmadtunk az Ûrban", 1952-1980), "Az
egybâzi év ûnnepei" (kôrusmûvek orgonâra és zenekarra,
1971-1986), valamint "Szent Lâszlô mise" (kôrusra és zene
karra a hîvek kôzremûkôdésével, 1979) cîmmel kûlôn zenemûveket alkotott.

"A bûcsû" cîmû elbeszélését a XXVI. Magyar Kongresz-

szus Ârpâd-éremmel tûntette ki. 1987 ôta az Ârpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak meghlvott tagja.
JABLANCZY LASZLÔ DR. (Hamilton, Ont., Kanada)
részletes életrajzât "Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" (Cleveland, 1982) cimû mû 149-150. oldalân talâlhatjuk. Kiegészîtésûl azonban kôzôinûnk kell, hogy ûjabban
tôbb nemzetkôzi tudomânyos konferenciân vett részt, szalagra vett zenemûvészeti gyûjteményével vaiôsâggal vilâghirnévre tett szert. "Harmony, the Genesis and Healing Power
of Music" cîmû ûttôrô jellegû kônyvének megîrâsâval (kéziratâval) szâmos tudomânyos intézmény, egyetem fîgyelmét
is magâra vonta.

1973 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ
nak meghlvott rendes tagja.

JUHAROS ISTVAN (Sedona, AZ) részletes életrajzi
adatait és fôbb alkotâsainak felsorolâsât "Az Arpâd Akadé
mia tagjainak tevékenysége" (Cleveland, 1982) cîmû mû
153-154. oldalân talâljuk. Azôta készûlt el 17-szer 8 lâb
nagysâgû, hatalmas falfestménye a michigani Détroit Wayne
egyetemének magyar szobâjâban, amely azt âbrâzolja, hogy
a magyarok mivel jârultak hozzâ az egyetemes emberi kôzmûvelôdéshez. Ezt a festményt az arizônai 10. szâmû tâvolbalâtô âllomâs, valamint szâmos magyar lap, kôztûk a

"Hunganan Insights" is, bemutatta. 1984-ben egyik alapitôja lett a "Society of American Impressionists"-nek, amely
az arizônai Phoenixben és Scottsdale-en, valamint a missouri
St. Louis vârosâban rendezett kiâllîtâst. 1985-ben "Individ-

ualists of Sedona" elnevezéssel mâsik csoportot szervezett,
amely a texasi Houstonban (275 festménybôl), az arizônai
Scottsdale-en és az oklahomai Tulsa vârosâban mutatta be
alkotâsait. 1987-ben viszont a floridai Fort Lauderdale vâ

rosâban vett részt — meghivâs alapjân — a narancsvirâgzâs ûnnepségén.

1971 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.
FT. KADA LAJOS DR. (Vatikân) érsek, a Szentségek
Kongregâciôjânak titkâra, *1924. november 16, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Magyarorszâgon végezte, a hittudomânyi fôiskolât Esztergomban és a budapesti Kôzponti Szeminâriumban kezdte, majd 1945 utân Rômâban folytatta.

Âldozôpappâ 1948. oktôber 10-én szentelték fel. A hittudomânyok és a kânonjog doktorâvâ is Rômâban avattâk. Miutân elvégezte a Vatikân diplomâciai akadémiâjât, belépett
a Vatikân diplomâciai testûletébe. Pakisztânban, Németorszâgban, Dâniâban és Argentinâban apostoli delegâtus
helyettesként mûkôdôtt. 1975. jûnius 20-ân cîmzetes érsekké
nevezték ki és pûspôkké szentelték. Elôbb Costa Rica, késôbb El Salvador apostoli delegâtusa lett. 30 évi diplomâciai
szolgâlat utân 1984-ben a Szentségek Kongregâciôjânak titkârâvâ nevezték ki.

Castel Gandolfoban
kihallgatâsât készîtette
amerikai New Yorkban
dulâsokon vett részt. A

az eurôpai magyar cserkészek pâpai
elô, a kanadai Torontôban és az
s mâsutt katolikus magyar megmozszerpapok egyhâzi szolgâlatânak leg-

fôbb irânyitôja.

1987 ôta az Arpâd Akadémia egyhangûan megvâlasztott ôrôkôs disztagja.

KIRCHMAYER ISTVÀn'dR. (Forest Hills, NY) *1932.
februâr 13, Nagyvârad, Erdély. Kôzépiskolâit is ott végezte

az idôkôzben âllamositott premontrei gimnâziumban. Érettségije utân Erdélybôl Magyarorszâgra kerult. 1956-ban
Szegeden kémia-fizika tanâri oklevelet szerzett. Pécsett,
Kecskeméten és Budapesten tanîtott. Magyarorszâgrôl 1969-

Juharos Istvdn (Sedona, AZ) festômûvész " Verseny az idôvel" cimû alkotdsa.

ben tâvozott. Rôvid bécsi tartôzkodâs utân az E^esûlt Âllamokban telepedett le. A buffaloi egyetemen tanulmânyait tovâbb folytatta, majd 1986-ban a La Salle egyetemen Ph.D.
fokozatot szerzett. Jelenleg New York vârosâban tanît.

Érdeklôdése a természettudomânyok és az irodalom kôzôtt
oszlik meg. Kutatâsokat végzett a kémiai numerikus problémâk megoldâsâval kapcsolatban. Nagyvârady Kirchmayer
Istvân néven az emigrâciôs magyar lapokban szâmos irâsa
jelent meg. Céljâul a mai emigrâciôs élet szôvevényeinek és
emberi problémâinak âbrâzolâsât tûzte ki.
1986-ban angol nyelven "Study of Numerical Problem
Solving and Teaching in Chemistry" cimmel angol nyelvû
tanulmânya jelent meg. 1972-ben "Szembe a valôsâggal"
cimû novellâs gyûjteményét adta ki. 1983-ban a XXIII.
Magyar Kongresszus — 1981-ben kiadott — "A peremen"

cîmû ûjabb novellâs kôtetét ezûst Ârpâd-éremmel tûntette
ki. 1987-ben "Az utazâs véget ért" cimû regényét rendezte
sajtô alâ.

1987 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

KOLLANYI KAROLY (Mûnchen, Németorszâg) *1905,
Gyôr. Okleveles kertmérnôk, szôlész és borâsz. Kôzépiskolai és
felsôfokû tanulmânyainak elvégzése utân rôvid fôldmûvelésûgyi minisztériumi szolgâlat utân Budapest székesfôvâros alkalmazâsâba lépett. 1933. februâr 22-én a kertészetek

igazgatôsâgân mûkôdôtt. 1940-ben az âltalânos igazgatâsi
fôcsoport vezetôje lett, kûlônbôzô jelentôs javaslatokat tett.
Katonai szolgâlata idején is hasonlô feladatok ellâtâsâra
kapott sorozatos megbizâst. Az emigrâciôban tôbb magyar
szervezet életrehivâsât kezdeményezte (legjelentôsebb talân
a mûncheni Magyar Intézetre vonatkozô terve volt, amely
meg is valôsult): megbizâsok alapjân tervezeteket készitett
és komoly kutatômunkât végzett. Néhai Zâkô Andrâs vezérôrnagy, az MHBK volt vezetôje, Mûnchenbe kôltôzése utân,
1955-ben meghivta tôrzsébe, mint a szellemi honvédelem
elôadôjât. Mint ilyen, a Hadak ûtjdn cimû folyôiratnak i960
ôta âllandô munkatârsa és szerkesztô bizottsâgânak tagja.
A folyôiratnak majdnem minden szâmâba ir — -kk- jelzéssel

—

âltalânos

nemzetpolitikai,

tôrténelmi

vonatkozâsû

vagy nemzetiségi kérdésekkel foglalkozô cikket vagy tanul-

mânyt. 1984-ben kezdte meg "A Kârpât-medence Eurôpa-

érdekû egysége a geopolitika megvilâgîtâsâban" dmû tanulmânysorozatot, amely 21 folytatâsban jelent meg és még

folytatôdik. A clevelandi Magyar Talâlkozôk krônikâiban
is tôbb tanulmânya jelent meg. "A mai szlovâk nép kialakulâsânak tôrténete" cîmmel kônyvet îrt, amelynek kézirata
mâr a kiadônâl van.

1987 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak meghîvott rendes tagja.
KOVÀTS PÉTER (Chesterland, OH) *1967. mârcius
15, Cleveland, OH. Elemi és kôzépiskolai tanulmânyait
Clevelandban végezte. Érettségit 1985-ben a Gilmour Academyben tett. 1985-tôl 1987-ig a Kent âllami egyetemen szerzett oklevelet s jelenleg a Northeastern Ohio Universities
Collège of Medicine hallgatôja.
Zongorâzni hâroméves korâban kezdett. Nagyanyjâtôl
tanult. 8 éves korâban mâr a clevelandi Insitute of Mustc

tanulôja volt, aboi 18 éves korâig a legkivâlôbb mûvészi képesîtésben részesîtették. Tôbb hangversenyen sikerrel lépett

fel és kûlônbôzô magyar mûsorokon is kitûntette magât.
1987 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott tagja.
MESTER B. FIOREDR. (Toronto, Ont., Kanada) *1920.

jûlius 13, Lugos (Lugoj), România. Kôzépiskolai tanulmâ
nyait a budapesti âllami Erzsébet leânyliceumban végezte.
Tanâri oklevelét 1943-ban a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen szerezte. Doktorrâ pszichoanalizisbôl és
pszichoterâpiâbôl 1948-ban Budapesten avattâk; pszicholôgiâbôl 1962-ben a kanadai Ontariôban nyert bizonyîtvânyt.
Ontariôban 24 év ôta ônkéntes szolgâlatot végzett. A torontôi
egyetemhez kapcsolôdô 'Public Speaking Association' volt
titkâra, 1983 ôta a 'Committee on Immigrant Psychologists'
és az 'International Council of Psychologists' elnôke, 1983tôl 1986-ig a Magyar Helikon Târsasâg iskolabizottsâgânak,
1984-tôl 1986-ig a MHT elnôke volt. Szâmos magyar és mâs
— târsadalmi és hivatâsrendi — szervezet rendes, a Kanadai

Magyarok Szôvetségének igazgatôsâgi tagja.
Két nevelésûgyi szakkônyve, tôbb népszerûsîtô cikke,
tovâbbâ tankônyvekben, folyôiratokban és gyûjteményes
munkâkban szâmos tanulmânya jelent meg.

Értékes munkâssâgânak elismeréséûl Ontario âllam multikulturâlis minisztere kûlôn kitûntetésben részesîtette.

FT. MUSTOS ISTVÀN, SCH.P. (Trenton, NJ) *1931.
augusztus 10, Veszprém, Veszprém vârmegye, M. 1949 jûniusâban kitûntetéssel érettségizett. A piarista rendnek 1949.
augusztus 26-ân lett tagja. Egyszerû fogadalmat 1950 jûniusâban még Magyarorszâgon tett, ûnnepélyeset azonban mâr
1957 decemberében Rômâban, ahol 1958. âprilis 20-ân
szentelték âldozôpappâ. Egyetemi tanulmânyokat Rômâ
ban, Buffalôban és a valparaisôi egyetemen végzett. A
Master-fokozatot matematikâbôl és fizikâbôl a buffalôi Cani-

sius College-ban, 1966-ban szerezte meg.
1959 ôta kûlônbôzô beosztâsokban tanâri és nevelôi mun-

kât végzett. 1969-tôl 1987-ig a pennsylvaniai Devon elôkészîtô (kôzépfokû) iskolâjânak igazgatôjaként mûkôdôtt, négyszer hârom-hârom éven ât a rendi tartomânyfô helyettese,
kétszer hârom-hârom éven ât a kôzôsség rektora volt, mâs
tisztségeket is betôltôtt. 1985 ôta iskolâjât a Collège Boardon is képviselte. A 'Magyar Papi Egyesûlet' keleti-parti részlegének elnôke. 1987 szeptembere ôta Trentonban (NJ) a
Szent Istvân rômai katolikus magyar egyhâzkôzség târsplébânosa.

1987 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.

NAGY JÛLIA (Grand Rapids, MI) * 1942. âprilis 23,
Szenc, Pozsony vârmegye (jelenleg: Brotislowa, Csehszlovâkia).
Kocsondy Zoltân és Tôrôk Jûlia 6 gyermeke kôzûl az elsô.
Magyarorszâgrôl 1945-ben tâvozott. Testvérei mâr mind
kûlfôldôn szûlettek.

Iskolâit kûlônbôzô

menekûlt-tâborok-

ban végezte. A magyaron és a németen kivûl tôbb mâs nyel-

vet is elsajâtitott. Az EgyesûltÂllamokba — szûleivel egyutt —
1951. november 30-ân, Grand Rapids-be december 1-én
érkezett, a helybeli reformâtus egyhâz tagja lett. Iskolai
tanulmânyainak folytatâsa utân 1961-ben végzett. Elôbb

âpolônôként mûkôdôtt, késôbb életbiztositô târsasâg alkalmazottja lett. 1965. februâr 26-ân hâzassâgot kôtôtt. 1967ben a Kent Community kôrhâz kôtelékébe kerûlt. Itt elôbb
"Chief Steward"-nak, késôbb alelnôknek, végûl "Grievance

Chairperson"-nak vâlasztottâk. Kôzben az utôbbi 14 éven
ât a magyar Nyugat-Michigani Segélyegylet ("Western

Michigan Care Club") elnôki tisztségét is betôltôtte s ma is
betôlti.

1977. januârjâban elvâlt, kôzéleti tevékenységét azonban — gyermekei nevelésén Idviil — fokozott mértékben
folytatta. Az elnôkletével mûkôdô egylet csupân 1987 mâ-

jusâtôl kezdôdôen 10 egyén elhelyezésérôl gondoskodott
Grand Rapids vârosâban és tovâbbi 6 egyént juttatott ûj
otthonhoz annak kôrnyékén. 1985. november 26-ân az AMOSz
Intézô Bizottsâgânak is tagja.
Szûleit a XX. Magyar Kongresszus 1980. november 29én — 6 gyermekûkre és 14 unokâjukra valô tekintettel —
"az év magyar csalddja" — cîmmel tûntette ki, ugyanakkor
mindkettôjûket az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjének lovagjai sorâba is meghîvta, mert "a gyermekek és unokâk
mind beszélnek magyarul és hîven ôrzik ôseik magyar hagyomânyait".

NAGYKALLÔI NAGY GYULA DR. (Solothurn, Svâjc)
*1914. november 26, Vinga, Temes vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Makôn végezte, ahol 1932-ben érettségizett. A kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetem jogés âllamtudomânyi karân befejezett tanulmânyainak eredményeként 1936 jûniusâban a jogtudomânyok doktorâvâ
avattâk. Egyetemi tanulmânyait a budapesti, bécsi, heidel-

bergi, baseli, besanconi, mûncheni és grazi egyetemek bôlcsészeti karân folytatta. Német, angol, francia (és olasz)
nyelvtudâsâval a Kûliigyi Szeminâriumban szerzett (19341936) oklevelet, majd kényszernyugdîjazâsa utân fôldmérô
technikus lett.

1937-tôl

1940-ig Csanâd-Arad-Torontâl vârmegye tb.

fôszolgabirâja, 1940-tôl 1943-ig bîrôsâgi gyakornok, 1943tôl 1945 -ig kôzponti jârâsbîrô, 1945-tôl 1950-ig polgâri tôrvényszéki bîrô, 1950-tôl 1956-ig technikai rajzolô volt Budapesten; 1964-tôl 1978-ig az utôbbi munkakôrben a svâjci
Solothurnban mûkôdôtt.

Heidelbergben, Bécsben, Buenos Airesben, Briisszelben
tudomânyos kutatômunkât végzett, a Magyar Filozôfîai Târsasâgnak 1946 ôta levelezô tagja. Szâmos târsadalmi és kôz-

mûvelôdési mozgalomban tevékenyen vett részt, 1975 ôta
a 'Magyar Szent Korona Védelmezôinek Szôvetségé'-ben titkâr.
1983 ôta az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjének
meghîvott rendes tagja.

NADAS A. JANOS DR. (Canton, OH) *1949. mârcius

14, Innsbruck, Ausztria. Kôzépiskolai tanulmânyait az ohiôi
Clevelandben végezte. 'Bachelor of Arts' fokozatât vegyészetbôl 1970-ben a clevelandi Case Western Reserve egyetemen, orvostudomânyi doktori oklevelét Durhamban (NC)
a Duke egyetem orvosi karân, 1974-ben szerezte meg. Ta
nulmânyait Chicago egyetemén folytatta, aboi pszihiâteri
szakképesitést nyert. 1979. jûniusa ôta az 'American Board
of Psychiatry and Neurology' bizonyltvânya szerint 'Diplomate
in Psychiatry'.
1977 ôta pszichiâteri gyakorlatot és hivatâsbeli tevékenységet folytatott, szâmos szakelôadâst tartott és tanfolyamot
vezetett, 1985-ben a pszichiâtria elôadôja, 1986-ban pedig
klinikai 'assistant professor'-a lett a 'North East Ghio Uni-

versities Collège of Medicine'-en. Ôt — munkatârsâval egyiitt
kiadott — szaktanulmânyân klvùl "The Philosophical Basis
of Depth Psychotherapy" cimmel 1983-ban ônâllô tanul-

mânya is megjelent. Négy — ugyancsak teljesen ônâllô —
mûve kiadâsra kész.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak (orvostudomânyi osztâlyânak) meghivott tagja.

OLTVÀNYIJÔZSEFNÉ KABAY ILONA (North Curl
Curl, NSW, Ausztrâlia) *1927, Bûdszentmihâly (ma: Tiszavasvâri), Szabolcs vârmegye, M. A budapesti Szent Margit
Intézetben, majd Domonkos Lâszlôné 'Ûj Iskolâjâ'-ban vég-

zett. Âtélte Budapest ostromât, majd 1945 ôszén a mûegyetemen épitészmérnôki tanulmânyokat kezdett. 1947. oktôber

27-én jegyet vâltott késôbbi férjével, Oltvânyi Jôzseffel s még
ugyanazon a napon elhagyta Magyarorszâgot. Az ausztriai
Salzburgban telepedett le, ahol hâzassâgkôtése utân hârom
évig lakott. Ausztrâliâba 1950-ben telepedett ât, ahol a csalâd 1965 ôta sajât ûzletét vezeti.

Édesapja, Kabay Jânos, egészen ûj eljârâst dolgozott ki
a morfin veszélytelen, ellenôrizhetô elôâllitâsâra. A vilâg
morfm szûkségletének egyharmadât ma a Kabay-môdszer
alkalmazâsâval âllitjâk elô. Kabayt 1934-ben a Népszôvetség Kâbîtôszerellenôrzô Bizottsâga elôadâs tartâsâra is meghîvta, munkâjânak sikerét azonban nem érte meg, mert
1936-ban sérvmûtét kôzben vérmérgezést kapott és 39 éves
korâban meghalt.

Irodalmi tevékenységének elsô terméke a "Kabay Jânosné naplôja 1924-1936" cimû mû, amely 1978-ban jelent meg.

Ez a mû nagy mértékben hozzâjârult a morfïn mâk-szalmâbôl tôrténô elôâllîtâsânak, Kabay Jânos felfedezésének elterjedéséhez. (Kabay Jânos emlékére — halâlânak 50. évfordulôjân — Tasmania kormânya emléktâblât leplezett le.)
A "Széchenyi és Crescence" dmû mûvet, amelyet 1985-ben
dr. Dezséry Andrâs adott ki, tulajdonképpen dr. Kelp Anna
îrta, az âtdolgozâs nagy munkâjât azonban Oltvânyiné Kabay
Ilona végezte, ezért tûntette ki a XXVI. Magyar Kongreszszus — az elhunyt dr. Kelp Anna helyett is — ôt az arany
Arpâd-éremmel.

1987 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.
RADA TIBOR (Calgary, Alla., Kanada) *1925. jûlius 5,

Budapest. Mint régi katona-csalâd gyermekét, a soproni,
lïiajd pécsi katonai nevelôintézetben tanîttattâk. Érettségi
utân a Ludovika Akadémiâra kerûlt, ahol 1944. november

15-én avattâk pâncélos hadnaggyâ.
A mâsodik vilâghâborû utân amerikai hadifogsâgba ke
rûlt, majd dunai hajôs lett. Kanadâba — Kardos Irmâval
kotôtt hâzassâga utân — 1948-ban vândorolt ki. Kûlônbôzô
munkâkat végzett. A Kanadai Magyar Ûjsâgnâl mint nyomdâsz, majd cikkirô dolgozott. Calgaryba 1953-ban kôltôzott. Itt az olajiparban tôbb mint 30 évig térképrajzolôként
mûkôdôtt.

Széles kôrû târsadalmi és kôzmûvelôdési tevékenységet

fejtett ki. Az MHBK keretében nemcsak bâlakat rendezett,

hanem Vadrôzsa néven kûlôn tânccsoportot is szervezett,
amelynek 14 év ôta vezetôje. Képzômûvészeti képességeit

diszletek, meghîvôk stb. rajzolâsâval és néhâny festmény
alkotâsâval érvényesitette. Iparmûvészeti feladatok vâllalâsâval ûzletszerûen is foglalkozott.

Irôi munkâssâgât Nemes Gusztâv 'Kanadai Magyar Ûjsâg' és Erényi Géza 'Amerikai Magyar Hang' dmû lapjâban

kezdte. Mintegy 100 cikket Irt. 1950-ben "Ludas Mâtyâs"
dmmel az emigrâciô — talân elsô — vicclapjât szerkesztette, amely azonban csupân 13 szâmot ért meg (havonta).
1986-ban "Buda tôrôkkori ostromai" dmmel adott ki képekkel illusztrâlt tanulmânyt. Ûjabban a Ludovika Akadémia
zâszlôjânak tôrténetére vonatkozô kutatâsokat folytat.

1967-ben a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend lovagja, 1980ban érdemkeresztjének tulajdonosa lett, 1987-ben az MHBK
tuntette ki koronâs emlékkeresztjével.

1987 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak (magyarsâgtudomânyi osztâlyânak) meghîvott tagja.

FUGGELÉK

A 7. Magyar Talâlkozô Ausztrâlîâban
Ausztrâlia magyarsâga minden harmadik évben mâs-mâs
âllam székhelyén Magyar Talâlkozôt rendez, amely ûjév napja
kôrûl egy-egy hétig szokott tartani. Ebben az idôben a fôldgômb déli felén, ahol Ausztrâlia is van, éppen nyâri meleg
uralkodik. Rendszerint gyônyôrûen sût a nap. Minden olyan,
mint nâlunk vagy otthon szabadsâgunk idején szokott lenni. Az
ausztrâliai Magyar Talâlkozôn tehât sokkal kônnyebb meg-

jelenni, mint a clevelandin. Az érdeklôdô magyar egyszerûen
akkor szakît magânak pihenôt évi fâradalmai utân.
A nagy tâvolsâgok miatt ugyan az ûtikôltségek nem alacsonyabbak, de ûtlevélrôl semmiképpen sem kell gondoskodni, mert az egész vilâgrész egyetlen orszâg. Ausztrâlia
bat kûlôn âllam és két ônâllô terulet demokratikus szôvet-

sége, a brit âllamkôzôsség (commonwealth) része. Feje II.
Erzsébet angol kirâly, akit kormânyzô helyettesit. Az orszâg
terulete 2,966,200 négyzetmérfôld, majdnem akkora, mint
az Amerikai Egyesûlt Allamok szârazfôldi terulete. Lakossâga — 1986-os becslés szerint — 15,763,300 (az Egyesûlt

Allamok lakossâgânak teljes létszâma 240,856,000), népsûrûsége 5.4 % (az Egyesûlt Allamoké 66 %).
A mai, angol fennhatôsâg alatt élô, de ônâllô Ausztrâlia
keletkezését 1788 januâr 26-t6l szâmitjâk, amikor 520 férfî
és mintegy 200 nôi elîtéltet szâllîtottak Angliâbôl a fôldrész
partjaira. Ennek megfelelôen Ausztrâlia ebben az évben
ûnnepli fennâllâsânak 200. évfordulôjât. A 'National Geographie' 1988 februâri szâma (Vol. 173., No. 2) errôl kûlôn
cikksorozatban emlékezik meg.
Az ausztrâliai Magyar Talâlkozô idején orszâgra szôlô
ûnnepségeket, elôadâssorozatokat, kôzmûvelôdési és târsadalmi eseményeket rendeznek. Az 1987. év utolsô két napjân és az 1988. év elsô hetében 'South Australia' székhelyén,

Adelaide magyarsâga immâr a 7. Magyar Talâlkozôt rendezte meg.

A tdnccsoport felvonuldsa a 7. Magyar Taldlkozôn Ausztrdlidban.

(Szederkénny Ferencfelvétele.)

i

A magyar ifjûsdgfelvonuldsa a 7. Magyar Talâlkozôn Aasztràlidban.
(Szederkénny Ferencfelvétele.)

Pâlyâzat
A clevelandi Magyar Tdrsasdg az alâbbi tételek szakszerû
kidolgozâsa céljâbôl a magyar kôzépnemzedék részére pâlyâzatot hirdet:

1. A magyarsdg tôrténelmi kûldetése a szétszôrtsdgban.

2. A magyarsdg tôrténelmi szerepe a Kdrpdt-meâencében.
3. A szabad vildgban él5 magyar nô hivatdsa.

4. Miért van értelme magyarsdgunk megôrzésének kûlfôldôn?

5. Melyek azok az életpdlydk, amelyek biztos elhelyezkedést, sikert jelentenek és egyûttal magyarsdgunk szolgdlatdra is alkalmat nyûjtanak?
Minden pâlyamûvet hârom példânyban és ritkân gépelt,
legalâbb 10, de legfeljebb 100 oldalnyi terjedelemben, magyar
nyelven, 1989. dprilis 1-ig az alâbbi cîmre kell beadni. A

pâlyâzô 30 évnél idôsebb nem lehet. Életrajzi adataival és
a felhasznâlt forrâsmunkâk jegyzékével ellâtott nyilatkozatâban ki kell jelentenie, hogy pâlyamûvét maga îrta.
A dijazdsban részesûett pdlyamûvek — a szerzôi és kiadôijoggal egyûtt — a Magyar Tdrsasdg tulajdonaivd lesznek.

A pâlyamûveket az Ârpâd Akadémia felkért szakemberei
bîrâljâk el, akik javaslataikat 1989. oktôber 31-ig teszik meg.
Mind az 5 tétel kôzûl a legjobb kulôn-kulôn 500.00 $ elsô,
250.00 $ mâsodik és 125 $ harmadik dijat nyerhet.
Az eredmény kihirdetése a XXIX. Magyar Talâlkozô
(Kongresszus) dîszvacsorâjân, 1989. november végén tôrténik.
Esetleges tovâbbi felvilâgositâsokat szivesen ad és a pâlyamûvek benyûjtâsât kéri a
Magyar Tdrsasdg
1450 Grâce Avenue

Cleveland, OH 44107
U.S.A.

Cleveland, 1988. jûnius 1.
MagyaroTszdg éveken belûl elérkezik a Kàrpdt-medencében tôltôtt életének 1100.
évfordulôjdhoz, amelyet fényes ûnnepségekkel kell emlékezetessé tennûnk.
Hogyan rendezzûk meg ezt az évfordulôt?

Szabadegyetemî elôadâs
Peller Miklôs (Westlake, OH):

PORFELHÔBÔL ÔCEÀNOK, HEGYLÂNCOK.
A JÉG ÉS AZ EMBER
— kivonatosan —

A tudomâsunk szerint 20-25 billiô éves vilâgmindenség'.
szervezett valami, amelynek minden tagja, egysége, egyede,
molekulâja, atomja és szubatomikus részecskéje egymâsra
utalt. Semmi sem esetleges, semmi sem mellôzhetô.
A

Eôld kezdete

A Fôld kezdetérôl csupân annyit tudunk, hogy mindôssze

4 és fél billiô éwel ezelôtt alakult ki, valôszînûleg abbôl a
porfelhôbôl, amely a kezdedeges Nappai egyiitt csomôsodott
ôssze s amely egy felrobbant csillag — ûn. supemova —
vilâgûrbe szétszôrt maradvânya lehetett.
Képzeljûk el, hogy az egész 4 és fél billiô év egyetlen 365
napbôl allô évre sûrithetô ôssze. Tegyûk fel, hogy ennek az
ôsszesûritett évnek januâr 1-re virradô éjfélén a porfelhô a
gravitâciô és a mâgneses terek hatâsâra mâr annyira ôsszecsomôsodott, hogy szilârd testnek is lehet venni. Ahogy a

sûrûsôdés végbemegy, a jôvendô fiatal Fôld belsejében a
nyomâs és a mozgâsi energia âtalakulâsa folytân a hômér-

séklet egyre emelkedik, eléri és tûlhaladja a 2000 fokot. A
Fôld magja elôszôr izzani kezd, majd az ôsszegyûlemlett
anyag megolvad, cseppfolyôvâ vâlik. De mivel a magot kô-

riilvevô és egyre sûrûsôdô porfelhô remek hôszigetelô, a forrôsâg nem tud a vilâgûrbe kisugârzôdni, îgy a hômérséklet
egyre nôvekszik s egyre tôbb és tôbb anyag éri el az olvadâsi
pontot. Jôformân az egész fôldgolyô izzô olvadt gômbbé vâ

lik. Az anyagok differenciâlôdâsa kôvetkeztében a nagyobb
fajsûlyû anyagok, mint pl. a fémek (réz, vas, ôlom, arany,
urânium) a gravitâciô hatâsâra a Fôld belseje felé, a magba

sûllyednek. A kônnyebb anyagok, mint pl. a szilicium-alapû

kôzetek és fôleg a gâznemû anyagok pedig az olvadt golyô
felszme felé tôrekednek.

Mivel a fôldgolyô tovâbbi zsugorodâsa nagyjâbôl megszûnt, az ebbôl szârmazô hô emelkedése is véget ér. A Fôld
belseje azonban a fajsûlyuk folytân alâszâllt râdiôaktiv részek lebomlâsa âltal tovâbbra is melegszik. A felszinre keriilt anyagok mâr képesek hôenergiâjukat a vilâgûrbe kisugârozni, îgy lassan lehûlnek. Hamarosan vékony hârtyaszerû kéreg keletkezik, mint a forrô tejen a fol. Ez a kéreg
elôszôr természetesen még izzik, de amint par méterre megvastagodik, elveszti izzô vôrôsségét.
Az elôbb emiîtett globâlis méretû konvekciôs âramlâsok
folytân azonban a kéreg râncosodik, gyûrôdik, itt-ott szakadozik. A szakadâsok mentén ûjabb izzô anyag kerûl a fel
szinre. A fîatal kéreg lassan vastagodni, majd szakadozni
kezd, mint tavasszal a jég a tavon. Gyûrôdéses hegyek keletkeznek. A levegô valôszînûleg sûrû, fûstôs. A Fôldet fojtô

légkôr fedi. Ôrôknek lâtszô sôtétség uralkodik. Majdnem
âllandôan vulkânikus kitôrések keletkeznek,
pedig âllandô villâmlâsok mennek végbe.

a

légkôrben

A pre-kambriumi kor

Ez a korszak tudomânyos néven a pre-kambriumi kor,
amelynek elsô része az archei kor, 4 billiô 600 milliô éwel

ezelôttôl 2 és fél billiô éwel ezelôttig, képzeletbeli évûnk januârjânak elsejétôl jûniusânak 14-ig tart, ami 2.1 milliô éwel
egyenlô. A kéreg kialakulâsa tehât az egész fôldtôrténet 5/12
része. A kor végére mâr annyi vîzpâra kerûl a Fôld belsejébôl felszinre, hogy ott âllandô zivatarok dûlnak. Az esô a
kisebb gyûrôdéses hegyeket âztatni, morzsolni kezdi. A hor-

dalékot a viz magâval viszi a mélyebb pontok felé. Kialakulnak a sekély ôceânok. Ezzel egy idôben a hordalék ûle-

pedni kezd. Megindul az elsô ûledékes kôréteg kialakulâsa.
Az archei kor befejeztekor mâr 1-2 proto-kontinens is
létezik. Ezekbôl jelenleg csupân az ûn.

Kanadai Tâbla,

Nyugat-Afrika és a keleti Dél-Amerika kis része tartalmaz
maradvânyokat.

A képzeletbeli év november 14-ig tovâbbi 2 billiô év telik
el, amely valôjâban 2 billiô 500 milliôtôl 570 ezer milliôig
tart. Ez a kor a proterozoikum. A fentebb emlîtett tâblâkon
kivûl ebbôl a korbôl is kevés kôzet maradt. Egyik jelentôsebb

kôzete a Grand Canyon legmélyebb részén talâlhatô. Êletnek még nyoma sincs.

A fiatal, sekély ôceânok vize meleg, de nem elég meleg
ahhoz, hogy kezdetleges algàk jelenjenek meg benne. Kezdetleges életformâjuk csak 2 billiô éwel ezelôtt jelenik meg
a tengerekben. Az algâk a tenger âltal elnyelt mérgezô gâzokkal telîtett atmoszférâbôl lassan kitermelik az életadô oxigént.

Mire a proterozoikum kora 570 milliô éwel ezelôtt, képzeletbeli évûnk november 14-én bezârul, az

atmoszférâban

mâr 3 % oxigén van, ez azonban még nem elég arra, hogy
szârazfôldi lényeket életben tartson.

A kezdeti kontinensek, mint jégtâblâk ûsznak a vékony
kéreg kivételével képlékeny Fôld felszînén. (Ez a folyamat
még a mai napig is tart.) Mivel a kontinensek, mint a jég
tâblâk, mozgâsban vannak, egymâshoz ûtkôznek, felnyomulnak egymâsra, ôsszeâllnak és igy nagyobb tâblât alkotnak.
Ahol két kontinens egymâsba ûtkôzik, ott fôldrengések és
gyûrôdések keletkeznek.

A fôldtôrténeti ôkor

A fôldtôrténeti ôkor,

a paleozoikum elsô szakasza a

kambrium, 570 milliô éwel ezelôtt kezdôdik és 500 milliô éwel
ezelôtt végzôdik, képzeletbeli évûnk november 14-tôl 20ig
tart. Ekkor mâr kisebb kontinens-épitô tâblâkbôl az eurôpai

kontinens magja is ôsszeâll. Az Alpoknak, a Kârpâtoknak, a
Balkânnak persze még hîre-hamva sincs. Az észak-amerikai
kontinens fôleg a Kanadai Tâblâbôl âll. Ennek rôviddel a
kambriumi kor kezdete elôtt kisebb proto-kontinens ûtkôzik
neki, aminek nyoma jelenleg a Szent Lôrinc folyô, a Nagy
Tavak medre és a Mississippi-folyô vôlgye.

Proto-Eurôpa

lassan

kôzeledik

proto-Észak-Amerika

felé, a jelenlegi Labrador-félsziget irânyâba. A kôzeledés
sebessége akkor sem lehetett nagyobb, mint a ma is észlelhetô kontinentâlis mozgâsoké. Ez a sebesség kb. megegyezik
az ember kôrmének nôvésével, azaz évi 3-4 cm-rel.

A kambriumi kor legjelentôsebb âllata (képzeletbeli
évûnkben talân 2 hétig) tôbb 100 milliô évig népesîti be a
Fôldet. Ez a tengerekben élô trilobite.
A kôvetkezô az ordovician kor — 500 milliôtôl 425 mil

liô éwel ezelôttig, azaz november 20-tôl 27-ig tart. Proto-

Eurôpa eg^yre kôzeledik Észak-Amerikâhoz. Az ôsszeûtkôzést

megelôzô kompressziôs erôk felgyûrik az

Adirondacks-he-

gyeket Észak-Amerikâban. Ugyanakkor keletkeznek az angol szigeteken levé ôsi hegyek is. A Fôldet trôpusi hôség ônti
el. A meleg tengerekben komoly korall-képzôdmények jelennek meg. Ezeknek kôszônhetjùk a jelenleg idôsebb hegyekben elôfordulô mészkôvet és annak metamorfizâlt formâjât,
a mârvdnyt.
A sziluT kor 425 milliôtôl 405 milliô éwel ezelôttig, azaz

november 27-tôl 28-ig tart. Proto-Eurôpa mâr egész kôzel
van Észak-Amerikâhoz. Heves tektonikus és vulkânikus fo-

lyamatok jelzik a bekôvetkezô ôsszeùtkôzést. Az Atlantiôceân elôdje, az ûn. Ikarusz-ôceân padlôja benyomul az
észak-amerikai kontinens alâ. Az észak-amerikai kontinens

belseje a keletrôl jôvô nagy nyomâs hatâsâra megemelkedik,
a jelenlegi Nagy Tavak vidékén elterûlô sekély tenger a me
leg éghajlat és a fokozatos bezârulâs miatt kiszârad. A kiszâradt tengerbôl szârmaznak a Cleveland alatt elterûlô sôbânyâk. A szilur kor bezârtakor a tengerben mâr hemzseg
az élet, amely kilép a tengerbôl. Megjelennek az elsô kezdetleges szârazfôldi nôvények.
A devon kor 405 milliôtôl 345 milliô éwel ezelôttig —

november 28-tôl december 3-ig tart. Észak-Amerika és protoEurôpa ôsszeûtkôzik, az ôceân bezârul kôzôttûk, egy ismeretlen kisebb kontinens neki ûtkôzik Észak-Amerikânak, és
feltolôdik a kontinens tâblâjâra. Ennek a kisebb ismeretlen
kontinensnek maradvânya a mai Great Smokies hegység.

Ahogy a kontinentâlis kéreg gyûrôdik, a Nagy Tavak vidéke
ismét tengerszîn alâ sûllyed. A keleten felemelkedô konti
nens anyagât a folyôk ismét a Nagy Tavak terûletén elfekvô
tenger felé hordjâk. Ezeknek ûledékébôl képzôdtek a Cleve
land kôrnyékén talâlhatô palarétegek. Ebben a korban jelennek meg a kezdetleges halak, a kûlônbôzô rovarok és a
câpdk.
A Mississippi kor 345 milliôtôl 310 milliô éwel ezelôttig,

azaz december 3-tôl 6-ig tart. Észak-Amerika és Eurôpa ôszszeûtkôzése befejezôdik, de amig mozgâsuk teljesen le nem
âll, az Adirondacks hegyek még mindig a magasba gyûrôdnek. Az ûj kontinensnek a tudomâny az Eur-Amerika nevet
adta. Ez az egyenlîtô kôrûl hûzôdik és pârâs trôpusi éghaj
lat jellemzi. Az ôsszeûtkôzés utân Afrika is kôzeledik Amerika keleti partjai felé, ugyanakkor a jelenlegi Oklahomâtôl
délre kontinentâlis tâhla nyomul észak felé.
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A pennsylvaniai forban, amely 310 milliôtôl 280 milliô
éwel ezelôtt, azaz december 6-tôl 8-ig tart, a délrôl északra
nyomulô

kontinentâlis

tabla

ôsszeûtkôzik

Eszak

Amerika

déli partvidékével, s ebbôl kifolyôlag a mai Texas és Oklahoma terûletén magas hegyek gyûrôdnek fol, amelyeknek
mai csonka maradvânyait és Quachita-hegységben lelhetjûk
meg.

Eur-Amerika belsô teruletein mocsaras tengerek terûlnek el. A trôpusi nedves meleg nagyon kedvezô a nôvényvilâgnak. Dûs pâfrâny- és egyéb ôrôkzôld erdôk sûrûje boritja be a mocsârvilâgot. Ezeknek az erdôknek kôszônhet-

jûk a jelenlegi szénképzôdményeket. Ezért hîvjuk ezt a kort
mâs néven szénkorszaknak.

A dûs erdôvilâg kitûnô életfeltételeket teremtett a rovarvilâg részére. A sok tâplâlék és bûvôhely, valamint a meleg
éghajlat megengedte, hogy a rovarck ôriâsi méreteket ôlthessenek. A félméteres svâbbogâr vagy az egy lâb nagysâgû
légy: nem volt ritka. A tengerek vilâgâban is vâltozâsok tôrténnek. Egyik-mâsik halféle kikûszik a vîzbôl. Kialakul a
kétéltû âllatforma.

A permi kor a paleozoikum korszakânak befejezôdését

jelenti, ami apokaliptikus vilâgégésekkel, globâlis ôsszeûtkôzésekkel, vulkânizmussal és globâlis klîmavâltozâsokkal,
majd nagy méretû âllatpusztulâssal jâr. Ez a kor 280 milliô
tôl 225 milliô éwel ezelôttig, azaz december 8-tôl 13-ig tart.
Eur-Amerikânak kelet felôl nekiûtkôzik egy ôriâsi kon-

tinens-tâbla, proto-Âzsia. Ekkor gyûrôdnek fel az Urâl-hegység lâncai. Tudomânyos néwel az ûjonnan kialakult kontinens Laur-Azsia. Ugyanekkor Eszak-Amerika nyugati hatârain is nagy kontinens-vândorlâsok észlelhetôk heves tûzhânyôkitôrésekkel.

Afrika

is

nekiûtkôzik

Észak-Amerikânak

(New Jerseytôl Georgia partvidékéig). Az Appalache Geoszinklinâlis bezârul. Az ott felgyûlemlett ûledékes kôzetrétegek felgyûrôdnek és megalkotjâk a mai Appalache-hegység Blue Ridge hegyvonulatânak ôsét. Az eredetileg felgyûrôdôtt hegyek ugyanis magasabbak voltak, mint jelenleg
a Himalâja. Tûkôrképûk a mai Afrika északnyugati sarkân
hûzôdô Atlasz-hegység. A proto-Atlanti-ôceân, amelyet tudomânyosan Ikarusz-ôceânnak neveznek, bezârult és eltûnt.
Mondanunk sem kell, hogy mekkora fôldrengésekkel jârt ez

a folyamat. Észak-Amerika, Eurôpa, Azsia és Afrika egyet-

len nagy szuperkontinenset alkot,

amelynek

tudomânyos

neve Pangea.

Az ôriâsi hegylâncok egymâst nagyjâbôl pârhuzamosan
kôvetik, mint a déli Oachita-hegység, az Appalache-hegység,
az Atlasz Afrikâban és az Urâl Eurôpa és Azsia ùtkôzési vo-

nalân. A nagy kiterjedésû kontinensen ôriâsi éghajlati vâltozâsok tôrténnek. Megszûnik a trôpusi éghajlat, az idôjârâs erôsen kontinentâlissâ vâltozik, sok a sivatag, a magas

hegyek ormait pedig ôrôk hô
Amerika keleti vidéke ôrôkre
megszûnik a kôzetek tovâbbi
lyen itt, vârosunk kômyékén

és gleccser koronâzza. Eszaka tenger szine fôlé emelkedik,
lerakodâsa. Az a Fôld, amejârunk, 225 milliô évnél ôre-

gebb.

Dél-Amerika és Ausztrâlia még mindig a Déli Sark kô-

rûl tanyâzik. Eelszînûket vastag jégtakarô boritja. Az éghajlatvâltozâst az ôriâsi rovarok, a szârazfôldôn rekedt kétél-

tûek nem birjâk elviselni. Kipusztulnak. Csupân a hangyâk,
majd késôbb az ôriâsi rovarok és legyek parânyi utôdjai dug-

jâk fel fejûket. Azok a kétéltûek, amelyek valamiképpen alkalmazkodni tudnak a kontinentâlis éghajlathoz, hûllôkké
alakulnak ât. Utôdjaik nemsokâra 160 milliô évig uraljâk
a Fôldet.
Mezozoikum

A kôvetkezô geolôgiai korszak a mezozoikum, amely a
paleozoikumot kôveti. A mezozoikum elsô kora a Triâsz,
amely 225 milliôtôl 185 milliô éwel ezelôttig, azaz decem-

ber 13-tôl 16-ig tart. Az éghajlat az elôbb emlîtett északi
szuperkontinensen, a Pangeân, erôsen kontinentâlis. A forrô, szâraz nyarakat hideg, bavas telek kôvetik. A fïatal Ap-

palache-hegyek mentén erôs fôldrengések dûlnak, a hegyek
tôredeznek, a hegylâncok repedeznek. Hamarosan ismét
kontinentâlis vâltozâsok vârhatôk. India pl. ekkor szakad
le Dél-Afrika keleti oldalârôl, és geolôgiailag nagy sebesség-

gel, évi 5 cm-rel "szâguld" Âzsia déli partjai felé.
A Tridsz idején megjelenik a fôldtôrténet kirâlya, a leghosszabban uralkodô âllat, a dinoszaurusz.
A mezozoikum mâsodik kora a Jura, amely 181 milliô

tôl 135 milliô éwel ezelôttig, azaz december 16-tôl 20-ig

tart. Ûjabb kontinentâlis kataklizmâk vannak folyamatban.
Pangea darabolôdni kezd. Elôszôr keskeny vôlgyszerû tôrés,

mintegy kanyon, késôbb szélesebb medence tâmad, majd a benyomulô tenger elonti a tôrésvonalat, amelynek mentén ôceânok nyîlnak. Ahogy az ûj ôceânok megjelennek, az éghaj-

lat azonnal megenyhûl. És mivel a kontinensek most tâvolodni kivânnak egymâstôl, amikor Pangea kezd feloszlani,
az eddig fennâllô nyomôerôket hûzôerôk vâltjâk fel. A hûzôerôk hatâsâra, a felszîn gôrbûlete miatt a kondnensek felszine alâszâll, sok részét elonti a tenger. Texas, Alabama,

Mississippi, Eurôpa nagy része és Afrika északi része mind
tenger vîze alatt van.

A szuperkontinensrôl eiôszôr Afrika vâlik le s Észak-Amerika keleti része ismét partvidék lesz. Az ismert. Atlanti-ôceân
kôzvetlen elôdje, az ûn. Thetis-ôceân mossa partjait. Ahogy
Afrika elhalad Eurâzsia alatt, Eurôpa tâblâjânak déli szélébez dôrzsôlôdik. Felgyûrôdnek az Alpok elsô hegylâncai.
Az âllat- és nôvényvilâgban is vâltozâsok lépnek fel.
Megjelennek a modem legyek, hangyâk, rovarok, most mâr

mind mai alakjukban és méretûkben. És megjelennek a
mai erdei fâk ôsei.

Elterjednek a dinoszauruszok. Tôbb fajtâjuk alakul ki.
Eiôszôr, mint kezdetleges hûllôk, késôbb azonban mâr sokkal fejlettebb alakban tûnnek fel. Egyesek szerint a dino
szauruszok egy-két vâlfaja mâr melegvérû âllat volt.
Az ôriâsi dinoszauruszok ârnyékâban aprô, egy-két cm
hosszûsâgû egér alakû emlôsôk is megjelentek. A dinoszau
ruszok és az aprô egérszerû emlôsôk békésen fejlôdtek sajât
ûtjaikon. Az elôbbiek kôzt a szârnyas dinoszaurusz, a pterodaktyl is megjelenik.
A Kréta kor 135 milliôtôl 65 milliô éwel ezelôttig, azaz

december 20-tôl 25-ig tart. Észak-Amerika keleti kontinentâlis talapzata sûllyed. Eurôpa nagy része, Anglia és az északafrikai Szahara tenger alâ sûllyed. Afrika végképp elszakad
és eltâvolodik Laur-Azsiâtôl és îg^ a Thetis-ôceân teljes méretében kialakul. Ujra visszatér a meleg, lâgy éghajlat.
Ausztrâlia azonban még mindig kontinentâlis jégtakarô
alatt roskad a Déli Sark kôrnyékén.

Észak-Amerika nyugati részében legelôszôr is felgyûrôdik a hîres Rocky-hegység. Maga az egész észak-amerikai
kontinens nyugat felé halad. Râtolôdik arra az ôriâsi gerincre, amelyen magmakitôrések folytân âllandôan ûj tengerfenék szûletik. Mivel a magmakitôréses gerinc a kontinens

alâ keriil, hatalmas méretû lâvaômlények tôrnek a felszînre,
amelyek Oregonban és Washington âllamban ma is lâthatôk a Cascade-hegységben. Maga az egész Sierra Nevada
hegység Kaliforniâban, Nevada nyugati hatârân nagy, vastag lâvatômb, amely feltolôdott a kontinens padozatâra.
Ugyancsak ez a folyamat nyomja fel a Utah âllamban északdél irânyban hûzôdô Wasatch hegységét. Dél-Amerikâban
— nyugat felé haladâsa kôzben — ekkor nyomulnak fel az

Andok magas bércei.

Eur-Âzsia elszakad Eszak-Amerikâtôl, îgy a Thetis ôceân
egyik âga kinyûlik s ebbôl késôbb a jelenlegi Atlanti-ôceân
alakul ki. A kontinensek nagyjâbôl mâr felveszik modem
formâjukat, de mai helyzetûket még nem. Grônlandban pl.
ekkor még sûrû trôpusi erdôk vannak.
Eurôpâban az Alpok tovâbb magasodnak s ezek dél felôl
rânyomulnak a svâjci tâblâra. Eszak-Amerika kezd észak

felé fordulni. Éghajlata lassan szubtrôpusivâ hûl le. Megjelennek a lombhullatô fâk s itt-ott az elsô madarak, amelyek
néhâny elmélet szerint a dinoszauruszokbôl fejlôdtek ki.

Az Atlanti-ôceân rohamosan tâgul. Keleten Afrika lezârja
a Thetis-ôceânt. Kialakul a Fôldkôzi-tenger. A kelet-nyugati âramlâs megszûnik. Ez megakadâlyozza a Fôld hômér-

sékletének egyenletes elosztâsât. Sok helyen az éghajlat lehûl. Ugyanakkor mindkét amerikai kontinens nyugati partvidékén és Eurôpa déli részein nagyfokû vulkanizmus lép fel.
Az éghajlat lehûlésével, az ôceâni âramlâsok megszûnésével és a nagyfokû vulkanizmus folytân, meg valôszinûleg
egy nagyméretû meteorit vagy ûstôkôs becsapôdâsa kôvetkeztében a dinoszauruszok majdnem kivétel nélkûl kipusztulnak. Ez a Kréta kor végén, 65 milliô éwel ezelôtt kôvet-

kezik be. A pusztulâs okât pontossâggal nem tudjuk. A Fôld
eddigi életében talân ez volt a legnagyobb kataklizma. Nemcsak a dinoszauruszok pusztultak ki majdnem az utolsô
egyedig, hanem a nôvényvilâgban és a tengerben is sok életforma megszûnt.
A fôldtôrténeti harmadkor
A fôldtôrténeti harmadkor, az ûn. kenozoikum, amely-

nek elsô fejezete 65 milliôtôl 5 milliô éwel ezelôttig, azaz
december 25-tôl 26-ig tart, a paleocén volt. Az ôsi, de az

erôziô folytân mâr régen lekopott Appalache-hegység he-

lyén levô sîksâg felemelkedik és kialakulnak a jelenlegi Appalache-hegyek, amelyek a régi, felhôkbe magaslô, havas
hegycsûcsokban végzôdô hegyôriâsoknak csupân csonka
gyôkerei. Kialakul a jelenlegi Mississippi folyôrendszere.
Oregonban és Washingtonban ûjabb lâvaômlések tôrtén-

nek. Észak-Amerika nyugati része rânyomul egy magmaôntô ôceâni gerincre. Ebbôl kifolyôlag heves vulkânkitôrések jônnek létre. Kôztûk egyik ilyen ôriâs vulkân a Yellowstone National Park helye. A kitôrések a Paleocénban kez-

dôdtek és a mai napig folytatôdnak.
A kôvetkezô kor az eocén, amely 58 milliôtôl 36 milliô éwel
ezelôttig, azaz december 26-tôl 28-ig tart. Az Alpok tovâbb
gyûrôdnek. A Kârpâtok hegylâncai is ekkor keletkeznek,
de maga a Kârpât-medence még mindig sekély tenger alatt
van. Ugyancsak ekkor ûtkôzik az indiai szubkontinens neki

Âzsia déli partjainak. Ez a folyamat hozza létre a Himalâja hatalmas lançait és emeli fel a tibeti tablât.

A fôldtôrténeti negyedkor

A fôldtôrténeti negyedkor végén megjelenik az ember.
Elsô fejezete az oligocén kor. 36 milliôtôl 25 milliô éwel ez
elôttig, azaz december 28-tôl 29-ig tart. Ebben a korban
emelkednek fel Észak-Amerika nyugati hegylâncai, amelyek
az egész kontinens csapadékrendszerét megvâltoztatjâk. Kôzben — mivel a kontinens észak felé halad tovâbbra is —

éghajlata lehûl a szubtrôpusi alâ, mérsékelt éghajlat lesz
urrâ, a Kanadai Tâblân azonban mâr erôsen hûvôs az ég
hajlat. Kôzben Afrika tovâbbra is Eurôpa felé nyomul.

A Miocén korban, amely 25 milliôtôl 13 éwel ezelôttig,
azaz december 29-tôl 30-ig tart, alakul ki a Grand Canyon.
Afrika nekiûtkôzik Eurôpânak, sôt az afrikai kontinens tâblâjânak északi széle le is bukik az eurôpai tâbla alâ. Ezzel
Eurôpa sok része kiemelkedik a tengerbôl.

A Kârpât-medence a kôvetkezô, pliocén korban emelkedik ki. A kor 13 milliôtôl mindôssze 1 milliô éwel ezelôttig,

azaz december 30-tôl 31-ig tart. Dél-Amerika elmozdul,
bezârja a panamai szorost, amely ismét lezârt egy kelet-nyugat irânyû tengerâramlâst. Megszûletik a Golf-âram, amely az
egyenlîtô melegét viszi fel Skandinâvia partjaihoz. A tengerâramlatok megvâltozâsa folytân az északi kontinenseken a
hômérséklet is tovâbb csôkken.

Fôldtôrténeti évûnk utolsô napjân, december 31-én jelenik meg az ember, de még nem értelmes alakjâban. Ahhoz, hogy a modem ember megjelenjék, még egy kataklizmânak kell bekôvetkeznie.

Az ember megjelenésével és az éghajlat lehûlésével ûj
korszak, a pleisztocén kor kezdôdik, amely 1 milliô évtôl 10
ezer éwel ezelôttig tart. Japân partjainâl kialakul a Golfâram tâvolkeleti ikertârsa, a Kuro Sic âramlat.

Az éghajlat lehûlése elegendô volt ahhoz, hogy a fôldpâlyâjânak excentrikussâgâval jârô hômérséklet ingadozâsât megerôsîtse. Miutân a kelet-nyugati tengerâramlatok
a kûlônhôzô kontinentâlis ôsszeûtkôzések folytân lezârôdtak,
Skandinâviâban és Kanada északi tartomânyaiban elérkezik olyan nyâr, amelyen a tavalyi hô nem tud mind elolvadni. Az északra tartô meleg âramlatok viszik a trôpusi parât
télen is észak felé, ahol a téli hideg folytân a kôvetkezô teleken egyre nagyobb és nagyobb a hôesés. A hôbôl a kôvet

kezô nyâron mindig kevesebb és kevesebb képes elolvadni.
Nem tudjuk pontosan, mi az oka, de 1 milliô éwel ezelôtt
hirtelen csôkken a légkôr széndioxid tartalma. A Fôld pâr
fokkal még jobban lehûl. Az északi részeken évrôl évre felgyûlemlô hô lassan jéggé vâltozik, és ez a jég tulajdonsâgainak megfelelôen elôszôr lassan, azutân egyre gyorsabban,
évente kb. 500 méterrel dél felé kezd nyomulni, mig északon vastagsâga tovâbb nôvekszik. Mintegy ezer év lefolyâsa
alatt a jégtakarô eléri kb. a 42. szélességi fokot, ahol az olvadâs egyenlô lesz a jég délre nyomulâsânak sebességével,

igy a jégfront megâll. A jégkorszak eléri legnagyobb kiterjedését. Kôzben a tenger szintje 100-150 méterrel alâbb szâll,
mivel ez a vîzmennyiség jéggé vâlt és a szârazfôldekre kerûlt

fel. A termékeny ôvek délre hûzôdnak. Az âllatvilâgban
nagy vândorlâsok képzelhetôk el. A nôvényvilâgban is nagyfokû pusztulâs és vâltozâs lép fel.

25-30 ezer év leforgâsa alatt a jég, amilyen gyorsan jôtt,
egyszercsak ugyanûgy eltûnik. A széndioxid a légkôrben
hirtelen megnôvekszik, az âtlag hômérséklet pâr fokot emelkedig. A jég olvadâsnak indul. A tengerszint emelkedik
és a vlz elônti az eljegesedés idején szârazra kerûlt partvidékeket.

Ahogy a kontinentâlis gleccserek visszahûzôdnak, a jég
âltal kivâjt mélyedésekben tavak keletkeznek. Igy szûlettek
meg pl. az észak-amerikai Nagy Tavak.
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Az eljegesedés vagy mas néven glaciâlis idôszak, meg-

lehetôs pontossâggal lép fel, mintha a Fôld pâlyâja, tengelyimbolygâsa, a légkôr széndioxid tartalma és tôbb mâs ismert és ismeretlen tényezô mind szinkronizâlôdna. Nemcsak
az idô van szinkronizmusban, hanem a jég maximâlis kiter-

jedése is 5-10 km-nyi kûlônbséggal ugyanazt a pontot éri el.
A 25-35 ezer évi eljegesedést 20-25 jég nélkùli év kôveti.
Az ember megjelenése

Érdekes kûlon megvizsgâlni, hogyan szûletett meg képzeletbeli fôldtorténeti éviink utolsô napjânak, december 31nek utolsô ôrâjâban a homo sapiens.

Hajnali 1 ôra 15 perckor — 950 ezer éwel ezelôtt — a
Fôld mâgneses tere felcserélôdik. Megkezdôdik a jégkorszak. Kb. 55 ezer évenként kontinentâlis eljegesedések kezdôdnek.

Hajnali 2 ôra 24 perckor — 900 ezer éwel ezelôtt —,
majd reggel 7 ôra 12 perckor — 700 ezer éwel ezelôtt —,
a Fôld mâgneses tere ismét felcserélôdik.

Reggeli 9 ôra 36 perckor — 600 ezer éwel ezelôtt — a
Yello\vstone Kaldera legutôbbi kitôrése kôvetkezik be. A
kitôrés 500 ezer évente vârhatô. (Jelenleg a kitôrés vagy 100
ezer évet késik, de bârmelyik évben vârhatô.)

Délutân 2 ôra 9 perckor — 410 ezer éwel ezelôtt

inter-

glaciâlis idôszak kezdôdik.

Délutân 2 ôra 28 perckor — 390 ezer éwel ezelôtt — a
Nebraska néven ismert glaciâlis idôszak kezdôdik.

Délutân 3 ôra 50 perckor — 340 ezer éwel ezelôtt — ûjabb
interglaciâlis idôszak kezdôdik.

Délutân 4 ôra 33 perckor — 310 ezer éwel ezelôtt — a
Kansas néven ismert glaciâlis idôszak elsô szakasza, délutân
5 ôra 24 perckor — 275 ezer éwel ezelôtt — mâsodik korkasza kezdôdik.

Este 6 ôra 43 perckor — 220 ezer éwel ezelôtt — megint
interglaciâlis idôszak kezdôdik.

Este 7 ôra 40 perckor — 180 ezer éwel ezelôtt — az Illinois
néven ismert glaciâlis idôszak kezdôdik.

Este 8 ôra 52 perckor — 130 ezer éwel ezelôtt — ûjabb
interglaciâlis idôszak kezdôdik. Ez alatt az idôszak alatt hôdit tért a neanderthali ember, aki még nem azonos a mai
modem homo sapiens-szel, mert mâs a fejformâja, agytar-

talma, arcéle, magassâga és tartâsa. Kézûgyessége, intelligenciâja ugyancsak alacsonyabb fokû.
Ejjel 10 ôra 12 perckor — 75 ezer éwel ezelôtt — a
Wisconsin néven ismert glaciâlis idôszak kezdôdik. A neanderthali embert felvâltja a cro-magnon ember, tehât a mai
modem ember, a homo sapiens.

Éjjel 11 ôra 38 perckor — 15 ezer éwel ezelôtt — a Fôld
mâgneses tere ismét felcserélôdik. A Wisconsin jégtakarôja
megkezdi visszahûzôdâsât. Az âllatvilâgban nagyméretû
pusztulâsok tôrténnek. Kihal a mammut, a masztodon, az
agyaros tigris, az ôriâs medve stb. Kinai, indiai és mezopotâmiai kultûrâk alakulnak ki és virâgoznak.

Éjjel 11 ôra 43 perckor — 10 ezer éwel ezelôtt — a kontinentâlis jégtakarôk (Grônland kivételével) a szârazfôldekrôl eltûnnek. A tengerek partvidékén nagyfokû olvadâs, âradâs
megy végbe. (Talân a vizôzôn tôrténete innen szârmazik.)

Interglaciâlis idôszak kezdôdik. A jégtakarôval boritott
kontinentâlis részek emelkednek. Kaliforniâban, Alaszkâban erôs a tektonikus mozgâs. A Mexikôi ôbôl tovâbb sûly-

lyed. Afrika tovâbbra is Eurôpa felé, India pedig Âzsia felé
nyomul. A Csendes-ôceân kôrûl erôs tektonikus mozgâsok
mennek végbe. Nôvekszenek a vulkânikus tevékenységek és
fokozôdik az atmoszferikus széndioxid.

A Fôldôn sok életforma jelent meg, de egyik sem jelentette
azt az értelmet, amely az emberé, és egyik sem tudott annyit
alkotni, mint az emberi. Az elmûlt 4 és fél billiô év csupân elôkészités volt arra, hogy képzeletbeli évûnk utolsô napjân, december 31-én megjelenhessék a neanderthali ember, akit a legutolsô eljegesedés idején felvâltott az értelmes, cro-magnon
ember, a homo sapiens. Ha jôl megdîgyeljûk a felsorolt folyamatokat, râjôvunk, hogy a Fôld tôrténete nem vak véletlenek
sorozata, hanem jelen vilâgunk gondos elôkészitése. Az embert
bizonyos fokig a jégnek kôszônhetjûk, végsô sorban azonban
annak a fôlôttûnk allô felsôbb értelemnek, Istennek, akit —
Berzsenyi Dâniel "Fohâszkodâs"-ânak elsô sorai szerint —
"a bôlcs Idngesze fel nem ér, csak titkon érzô lelke ôhajtva sejt".

The Hungarîan Congress
The Hungarian Association, the organizer of the annual
Hungarian Congress, was founded thirty-five years ago in
Cleveland on November 9, 1952.

Its founder, Dr. John B. Nâdas, was elected the président
of the newly formed Hungarian Association. A few years
earlier, in Innsbruck, Austria, Dr. Nâdas had organized a
similarly named organization. That organization brought
together Hungarians who were fleeing the Russian occupa
tion and communism in Hungary after World War II.
In 1948, Hungarians in Innsbruck responded to Dr. Nâdas'

call to join together for the common cause of advancing the
Hungarian culture and language outside of Hungary. At
the same time, many other Hungarian organizations were
coming into existence in other parts of Europe. In Germany,

Catholic Hungarians joined together with Ft. Dr. Zoltân
Kôtai, the officiai Hungarian delegate of the Vatican mission.
The Hungarian Scouts were formed by Ferenc Kisbamakt
Farkas and the Hungarian Vétérans organized under Andrds
Zdkô.

The Innsbruck Hungarian Association organized weekly
programs by Hungarian political leaders, scientists, artists
and military personnel. Dr. Nâdas invited Prof. Aylmer
Macartney to attend these early session. Professor Macartney

was well known to Hungarians, having been invited to join
the Hungarian Scientific Academy for his extensive work in
Hungarian history. In those days, Macartney was completing
his book "October Fifteen" and was able to obtain much use-

ful fîrst hand information for his book from the Hungarian
political refugees in Innsbruck.
The Innsbruck Hungarian Association continued its
cultural and artistic programs and social work until the
majority of its members were fînally granted permission
to emigrate to varions parts of the world. Dr. Nâdas came
to America and settled in Cleveland along with a large number of the other Innsbruck Hungarian Association members.

After the difficult period of adjustment to a new life in a
new country, he turned his attentions to establishing a new

Hungarian Association in Cleveland for the benefit of newly
arrived Hungarians.
The Hungarian Association had, and bas, two main goals.
It dedicated itself to the préservation and practice of the

Hungarian héritage, and to helping establish and maintain
contacts with the American-Hungarian organizations that
preceded it. The Hungarian Association welcomed all Hun
garians in its activities. It held regular Sunday afternoon
gatherings that helped strengthen the bond of friendship
between Hungarians in the city. Lecture sériés were established, chess marchés were organized and other entertainment activities were planned. The Association also began
to commemorate Hungarian holidays and causes.

In 1955, for example, it took part in a large protest march
aimed at drawing attention to the tenth anniversary of Russian occupation forces in Hungary. The next year, when the
Hungarian Freedom Fight took place, the Hungarian Associa
tion helped organize support for the uprising. When the
Freedom Fight was crushed by Russian troops, the Hungarian
Association extended its help to the refugees from Hungary.
It sent telegrams and took other political steps to promote
the cause of Hungarians before the United States government. In i960, on the fortieth anniversary of the Trianon
Peace Treaty that deprived Hungary of a large portion of
its land and population, the Association again took the
political steps necessary to voice the protests of Hungarian
Americans to this treaty.

After the hrutal defeat of the Hungarian Freedom Fight,
the Hungarian Association helped organizing English language courses for the benefit of the freedomfighters who
came to America. In 1957, on the fifth anniversary of its
founding, the Hungarian Association had welcomed into its
ranks the newest political refugees from Hungary. The guest
speaker at the 1957 annual meeting of the Hungarian As
sociation was Dr. Tibor Eckhardt, perviously the Hungarian
ambassador to the League of Nations. By this time, the

Hungarian Association has assumed an important leading

rôle in the Hungarian community activities of the city and
was developing a national presence and réputation.
In everything that it did, the Hungarian Association
encouraged the use and préservation of the Hungarian language and the appréciation of the Hungarian culture by the
younger générations of Hungarian Americans. To foster

the use of the Hungarian language, the Association organized
weekend and summer Hungarian language courses for

children and young adults. When Dr. Gâbor Papp established
the Hungarian School, the Hungarian Association supported
his school by sending the children of its memhers there.

To further encourage the serions study of Hungarian
language, history and culture, the Association announced
international compétitions and recognized the most outstanding submissions. In 1961, it established a separate two

year seminar sériés called the Hungarian Studies Academy.
It was organized and taught by Dr. Ferenc Somogyi, who
had been a professer at the University of Pécs, Hungary. In

1962, this sériés was offered by the Cleveland Collège of
Western Reserve University in Cleveland. Professer Somogyi

taught Hungarian Cultural History there with the assistance

of Freda B. Kovdcs and John Palasics. The course was of
fered each semester for five years. Professer Lâszlô Harangt

also taught at the school in later years. Dr. Ilona Vasko taught
a course at the collège in the Hungarian language during
the mid-1960s.

Hungarian studies were also available at Cleveland State

University. Professer Robert Oszldnyï, a member of the
Hungarian Association, taught Hungarian courses there for
many years and also established a Hungarian book collection
at the university.

In 1961 the Hungarian Association organized its first
national conférence. Dr. John Nddas, Dr. Ferenc Somogyi

and Dr. Béla Béldy invited the leaders of ail Hungarian
organizations in the country to discuss Hungarian issues at

a major conférence. The Hungarian Conférence was warmly
welcomed and met with great success as Hungarian leaders
gathered to exchange ideas and stratégies they shared in
common. The proceedings of the conférence were published
in book form the next year, beginning a sériés of Hungarian

Conférence Proceedings volumes that has been published
each year since.

The 25 volumes published to date were compiled and
edited by Dr. Ferenc Somogyi and represent tbe complété
transcript of papers and présentations given during the con
férences (in Hungarian). This sériés of books, eacb over 300

pages in length, is a record of intellectual accomplishment and
political activity by Hungarians in the Free World that is
an unparalleled resource of information.

The activities and participation in the Hungarian Con
férence continued to grow each year. In 1987, the XXVII
Hungarian Conférence is being held. Since 1973, the Con
férence has also been known as the Hungarian Congress in
order to emphasize the international membership and in
fluence of the organization. The Hungarian Congress re

mains part of the Hungarian Association and Dr. Nàdas is
its général chairman.

Each year the Directors of the Hungarian Association

announce a compétition in the scientific, literary and artistic
fields. The winners of the compétition are honored at the
Hungarian Congress with gold, silver, or bronze medals or

certificates of récognition, depending on the quality of their
submitted work. Professer Aylmer C. Macartney was the
récipient of the first gold medal. This award is called the
Ârpâd Medal and is named after the first prince of Hungary.
The seal of the Aranybulla, the Hungarian Magna Carta,
is inscribed on the front of the medal.

The most distinguished and respected members of the
international community of Hungarians outside of Hungary

have participated in the Hungarian Association's compéti
tion. The awards are made during the formai banquet and
bail that is held during the three day annual gathering.
Traditionally, the Hungarian Conférence and Hungarian

Congress have met on Thanksgiving weekend.
The event is opened on Friday evening with a literary
and artistic program that is attended by nearly 1000 guests
and members. The sessions of the Congress include the an
nual meetings of many national and international organizations. Since 1970, the event has included an extensive book

and art exhibit, and since 1974, a photography exhibit. The
Congress is concluded each year by a formai banquet and

bail. It is during the banquet that the winners of the Ârpâd
Medals are announced.

Récipients of the Ârpâd Medals were invited to be members of an autonomous organization, called the Ârpâd
Academy of Hungarian Scientists, Writers and Artists Abroad,
formed in 1965. In addition to its members who bave received

"the Arpâd Medal, the Arpâd Academy invited distinguished
Hungarians from around the world to be its members. Cur-

rently the membership includes 357 outstanding Hungarians.

The Ârpâd Academy also has 106 deceased members who
are remembered for their significant contributions to the
international Hungarian community, to their adopted coun-

tries, and to Hungary. The Ârpâd Academy holds its annual meeting on the third day of the Hungarian Congress.
New members are required to make an inaugural présenta

tion. The Ârpâd Academy publishes its proceedings as part
of the Hungarian Conférence Proceedings.
In 1970 another autonomous organization was formed
called the Arpâd Alliance. The purpose of this organization
was to bring together ail of the leaders of Hungarian organizations in the free world and those who distinguished them-

selves by working for Hungarian causes. The membership
of this organization dedicate themselves to the support and
advancement of Hungarian social and cultural organizations, churches, newspapers, and book publishers.
One of the most valuable regular activities of the Hun
garian Association over the years has been the Hungarian
Free University sériés. For décades, this sériés has presented
a yearly spring program of lectures and présentations covering the gamut of Hungarian topics and issues. The sériés
has been a forum for the intellectual elite of the Cleveland

as well as the représentatives of the international Hungarian
community. To date, this sériés has organized nearly 200
lectures and présentations.

The Hungarian Association has taken every opportunity
over the years to protest the Trianon and the Paris Peace
Treaties that resulted in the significant réduction of the size

and population of Hungary. It has also protested the continued Russian occupation of Hungary. By organizing protest
marches and rallies on the major anniversaries of these events,
the Association has focused U.S. government, média and
international attention on these situations. Through mémo
randums, proclamations and letters to prominent statesmen,
the Association has stated its position and represented the
position of Hungarians living in the free world. It has worked
to bring an end to the Russian occupation of Hungary. It
has worked to counter the Soviet-perpetuated mis-designation of the April 4, 1945 as the day Russian troops "freed"
Hungary.

The important work done by the Association on behalf
of Hungarian minorities in the separated régions of Hun
gary is documented in the annual volume of the Hungarian
Conférence Proceedings. The other activities and events

sponsored and supported by the Hungarian Association
brought together thousands of Hungarians. Without the
Association, their individual efforts could not have been as
productive or as successful.

The work of the Association represents the dedication
of Hungarians living in free world to those Hungarians who
have had their human rights abridged or denied. In three
décades the world has changed significantly. The Hungarian
Association and its members have been a part of that change

and have done their part to make the world a better place
for Hungarians and for other peoples who live under the threat
of communism and oppression.
Lél F. Somogyi
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