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A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Levele és a Nagydobronyi Konferencia.
Tájékoztatót kaptunk Glatz Ferenctől, az MTA elnökétől, az utóbbi években drámai
mértékben felgyorsult asszimilációs folyamatról, ami a Kárpát-medencében élő magyar
kisebbség, különösen a szórványban élő közösségek egyharmadának elvesztéséhez
vezethet. A nyelv- és identitásvesztés folyamata olyan katasztrófális, hogy már a magyar
kormány, az egyházak, önkormányzatok, tudományos és társadalmi szervezetek is
megkongatják a vészharangot az elszakított magyarság érdekében.
2001. október 26-28. között Kárpátalján, Nagydobronyban „Közösség és Szórvány”
címmel konferenciát rendeztek a magyarság Kárpát-medencéből összegyűlt képviselői,
hogy a szórványban élő magyar közösségek bevált vagy lehetséges megtartó modelljeit
megtárgyalják. Az elhangzottak alapján több pontból álló közös nyilatkozatot adtak ki,
amelyben többek között kifejtik, hogy a szórvány közösségek egyre kevésbé képesek
önerejükből identitásukat megőrízni és érdekeiket képviselni, továbbá, hogy a magyar
nemzeti közösségek minden tagjának joga van az anyanyelvű oktatáshoz és az
anyanyelvű vallásgyakorláshoz. Kijelentik, hogy csak össznemzeti összefogással és
segítséggel biztosítható a szórványban élő magyar közösségek megmaradása, és hogy
a magyar szellemi és tárgyi kultúra értékeinek megmentése sürgős nemzeti feladat.
Javasolják, hogy a magyar állam alkalmazzon új stratégiát és a magyarországi
falugondozói rendszer mintájára építsen ki egy „szórványgondozói” intézményrendszert,
amelyben bentlakásos kollégiumok, Magyar Házak, nyelvművelő körök, polgári körök,
gazdakörök és népfőiskolák segítik a szórvány magyar közösségeket. Idézzük a
Nyilatkozat záró mondatát: „A politikai döntéshozók vállalják fel a szórványban élő
magyar közösségek sorskérdéseinek a megoldását.”
Trianon óta először látunk ilyen erőfeszítést arra, hogy az elszakított magyarság újra
bekapcsolódjon és visszailleszkedjen a nemzet gazdasági, szociális és kulturális
vérkeringésébe. Elsősorban a történelmi egyházak papjainak és lelkészeinek áldozatos
munkája eredményeként sorra alakulnak iskolaközpontok és szórványkollégiumok,
amelyek a jövő magyar nemzedékek számára hivatottak megteremteni a magyar nyelv és
identitás, a nemzeti kultúra és hagyományok megőrzésének esélyét. Ezeknek a magyar
központoknak a fenntartása és működtetése azonban súlyos anyagi áldozattal jár,
amelyhez a nyugaton élő magyarság, a „nyolcadik törzs,” szervezeteinek is hozzá kell
járulni. Szűts Pál, Szűts Magda és Fésűs Erzsébet volt igazgatók kezdeményezésére és
a Kossuth Klub tagságának lelkes támogatásával 1991 óta közel 100,000 dollárt
juttattunk el Erdélybe, Kárpátaljára, a Felvidékre és a Délvidékre a kisebbségi iskolák és
tanulók támogatására. Ebben a 21. századi vészhelyzetben, ami magyarok millióinak a
létét fenyegeti, a jövőben sem tehetünk kevesebbet.
„Morzsát vigyünk csak, s töltsünk hézagot.
Sok morzsa dombbá, domb heggyé leszen,
Naggyá, magassá, mint a Tátrabérc.”
(Vörösmarty)

A Nagyidai Táncegyüttes Műsora. A magyar kultúra megőrzésére való törekvés egy
megható példáját láttuk Széchényi László és Teréz január 10.-én bemutatott műsorán. A
Kassa melletti Nagyida lakossága 50 év óta a néptánc és a folklór eszközeivel, saját
erőből adja tovább ősei hagyományát a fiatalabb generációnak. Helyszini adományokból
$328 gyűlt össze a tánccsoport javára, amit a Klub $500-ra kerekített ki.
Egy Híd Viszontagságai. Esztergom és Párkány között a Dunán való átkelésnek már Kr.
U. 170-ből is van írásos emléke. Marcus Aurélius Antonius római császár uralkodása
alatt a hódító római légiók is itt keltek át a Dunán. Amikor 1075-ben Esztergom királyi
székhellyé vált, a két part között rév működött. A török hódoltság alatt 1585-ben hajóhíd
épült, amely közel 100 éven át jelentett kapcsolatot a Duna két partja között. 1762-ben
u.n. repülő hidat—ingaköteles kompot—állítottak forgalomba, majd 1842-ben ismét
hajóhíd épült. Baross Gábor közmunka és közlekedésügyi miniszter idején épült fel az
állandó vashíd, amelyet 1895 szeptember 28-án adtak át a forgalomnak. A hidat Ferenc
József Budán született leányáról—Mária Valériáról nevezték el. 1944 december 26-án
a visszavonuló németek felrobbantották a hidat, s azóta szinte lehetetlen volt a magyarszlovák határon keresztül a Duna két oldalán élő magyar lakosság egymással való
kapcsolatteremtése. Több mint 56 év után 2001 szeptemberében végre elkészült az új
híd, ami a két magyarlakta várost összeköti. A szép őszi napsütésben mindkét irányban
sokezren keltek át gyalogosan is, kocsival is a túlsó oldalra, hogy kezet foghassanak
magyar testvéreikkel.
Újság Ajánlataink
1. Operaélet. Ez a szép kiállítású, színes művészeti folyóirat negyedévenként jelenik
meg Budapesten. A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház előadásairól közöl
ismertetést, régi és új opera sztárokkal készít interjúkat. Gyakran fedezhetünk fel
benne képeket a Sarasotában megismert fiatal művészeinkről is. Szomory György
felelős szerkesztő írja: „...az Operaélet igen nehéz anyagi körülményekkel küzd,
ezért megköszönnénk, ha segítségünkre lenne abban, hogy lapunk további
előfizetőkhöz, hirdetőkhöz, esetleg támogatókhoz jutna...” Előfizetési díja egy évre
4,000 Ft. (Kb. $15). Szerkesztőség és kiadóhivatal: H-1065 Budapest, Hajós-u. 19.
2. Az Amerikai Magyar Szó. Ez a New Yorkban megjelenő magyar nyelvű hetilap
egyike a legrégebbi amerikai magyar újságoknak, 100 évvel ezelőtt alapították
magyar emigránsok. Az újság most Papp László építészmérnök (New Canaan, CT)
vezetésével új szerkesztő bizottság irányítása alá került. Céljuk az, hogy „színvonalas
amerikai magyar hetilapot” teremtsenek és az olvasók a „legfrissebb híreket a
legöregebb lapból” kapják. Az érdeklődők díjtalan mutatványszámot kérhetnek a
szerkesztőség címén (130 East 16th St., New York, NY 10003). A lap előfizetési díja
egy évre $30. Telefon: 212-254-0397, Fax: 212-254-1584.
Szerkesztői Üzenet. Köszönet mindazoknak, akik már elküldték 2002-re tagdíjukat, a
felülfizetéseket és az adományokat. Új tagokat és támogatókat szeretettel várunk.
ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK!
TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT!

MEGHÍVÓ
2002. Február 28-án, Csütörtök Délután
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v. Bánkuty Géza
MISSION TO MOSCOW:
MOSZKVAI HELYZETKÉP
Angolnyelvű szabadegyetemi előadás
Bánkuty Géza gyáros és üzletember a New England Machinery, Inc.
csomagológépgyár tulajdonosa Bradentonban.
2001 októberében az
Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának meghívására résztvett a
Don Evans kereskedelmi miniszter által vezetett 14 tagú amerikai
delegációban, amelynek célja az Oroszországgal való kereskedelmi és üzleti
kapcsolatok kiépítése volt. A Bradenton Herald október 26. száma „Trip
builds bridge with Russia” címmel közölt többhasábos cikket a
kereskedelmi küldetésről. Mr. Bánkuty élmény beszámolója rávilágít a jelen
orosz gazdasági helyzetre, és felveti az Oroszországgal való jövőbeli
kapcsolatok kiépítésének lehetőségeit.
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Hungarian Minority in Danger. According to a report by the Hungarian National
Academy of Sciences the process of assimilation of ethnic Hungarians, living as a
minority in Rumania, Serbia, Slovakia and Ukraine, accelerated dramatically in recent
years. Representatives of ethnic Hungarians from the region held a conference in
October 2001 in Nagydobrony (Ukraine) to try to find ways and means to preserve the
basic human right of minorities to their ethnic heritage and to study and worship in their
native language. The conference issued a proclamation asking for Hungarians all over
the world, including government and social agencies in the Republic of Hungary, to
support Hungarian minority schools in the region. Starting under the leadership of
former directors Pál Szűts, Madga Szűts and Erzsébet Fésűs in 1991, the Kossuth
Klub has been actively helping Hungarian schools and youth organizations in the
Carpathian Basin. In the past 10 years financial aid to ethnic Hungarians from the club
amounts to nearly $100,000. The on-site donation of $328 by our members for the
benefit of the Hungarian Folk Dance Ensemble in Nagyida (Slovakia) at the January
meeting was “rounded up” to a total of $500 in order to help this courageous group.
Mission to Moscow—the February Program. You are cordially invited to join us in
the Selby Public Library Auditorium (1331 First Street, Sarasota) Thursday February 28
at 4:00 p. m. Our lecturer will be Géza Bánkuty, president and CEO of New England
Machinery, Inc., a manufacturing firm in Bradenton that builds machines used in the
packaging industry. At the invitation of the United States Department of Commerce, Mr.
Bánkuty was a member of a high level delegation led by U. S. Commerce Secretary Don
Evans on a trade mission to Moscow in October 2001. The purpose of the trip was to
seek and develop opportunities for American business with Russia, just emerging from
70 years of Communist rule. According to Secretary Evans, American business
executives have never been as optimistic or as hopeful as they are now regarding future
cooperation with their Russian counterparts. Mr. Bánkuty warns, though, that progress
will be slow. “The opportunity is there, but you have to be patient. It will be hard work.
It is not going to be easy”—says Bánkuty. In the Business section of its October 26,
2001 issue The Bradenton Herald published an interview with Mr. Bánkuty about his trip.
The impressions of a Hungarian-American businessman in Russia should provide
interesting insight to the country that occupied Hungary for 45 years after the Second
World War. Mr. Bánkuty’s lecture will be in English.

