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ELÔSZÔ

Ez a kis kôtet immâr a het edik Magyar Talâlkozô
târgyalâsi anyagât, megbeszéléseit és eseményeit ismerteti az
olvasôval. Az ôtôdik abban a sorozatban, amely az 1961-tôl
évenként megismétlôdô Magyar Talâlkozô krônikâj a né-
ven vâlt vilâgszerte ismeretessé, s amelynek ûjabb kôteteit
a magyar sorskérdések alakulâsât figyelô és tanulmdnyozô
honfitârsaink évrôl-évre fokozôdô érdeklôdéssel vârjâk.

Orômmel àllaplthatjuk meg, hogy a "krônika" ôsszekôtô
kapocs kôzôttunk, a Magyar Talâlkozô személyes résztvevôi
és a levelezô résztvevôk, valamint a tâvolabbi fôldrészek ma-
gyarsâga kôzôtt.

Nem egyszer hangoztattuk mâr s most ûjbôl hangsûlyoz-
zuk, hogy mi, a Magyar Talâlkozô elinditôi és rendezôi, vâl-
t ozatlanul és rendithetetlenul az ezeréves Ma
gyar Haza elvi alapjân âllunk, a Trianonban elkôvetett oktalan
és jogtalan, gyàszos orszâgcsonkitâs erkôlcsi és an y agi
jôvâtételét kôveteljûk s az igazsâgtalanul iXldôzôtt, vérrel és
verejtékkel megszerzett ôsi foldjérôl kitûrt magyarsâg elvett
vagyonânak visszaszerzését és teljes kârpôtlâsât kivânjuk. Ogy
érezziik azonban, hogy az ezz&l ellentétes âllâspontokat is meg
kell ismernilnk, s hogy nem kôvulhetûnk meg meddô tétlenség-
ben. Tudomâsul kell vennûnk nemcsak a vilàgpolitika folyto-
nos vâltozâsât és fejlôdését, hanem azt is, hogy mig a mi emig-
râciônk a maga egységét sem tudja kialakitani, addig az ellen-
séges emigrâciô egyre jobban erôsôdô egységes frontba tomb-
riil a magyar kivânsâgokkal szemben: jelentôs anyagi âldoza-
tot vâllal, intézményeket létesit, lapokat, folyôiratokat indtt.

A magyar egység megteremtése hovatovdbb emigrâciônk
legparancsolôbb szukségletévé vâlik. Tel kell készulnie arra
a szellemi kiizdelemre, amelynek megvivàsàra tudâsânak fegy-
verével, helyzetének adottsâgaival és vilâgnézetének emelke-
dettségével egyedûl hivatott.



Ësszsrûen foglalkoznunk kell azokkal a kérdésekkel is,
amelyeket sziviink szerint elvetunk ugyan, de amelyek a vildg-
és a nemzetpolitika kiizdôterein ûjra meg ûjra felvetôdnek
és — meggyôzôdésunk szerint j o g o s tôrekvéseinkkel szs-tn-
ben — kârosan befolyâsoljâk a vilâg kôzvéleményét.

A magyar emigrâciô tudôsainak, szakembereinek, diplo-
matâinak àlaposan fel kell készulniiik és készen kell dllniuk
minden lehetôségre, hogy ûj variâciôban meg ne ismétlôdhes-
senek Trianon és Paris tragikus tévedései.

Szeretettel bocsâtjuk ûtjàra a "krônikâ"-nak ezt az tijabb
kbtetét. Nemcsak elolvasâs céljâbôl, hanem nyilt âllàsfoglalâs
és bôlcs hozzâszôlâs végett is.

Munkânkat tovâbb folytatjuk az idei Magyar Taldlkozon,
amelyet 1968. évi november 29 és december 1. kôzbtt fogunk
tartani Clevelandban, s melyre tisztelettel hivjuk meg Taldlko-
zôink személyes résztvevôit, a magyar emigrdciô vezetésre
hivatott tagjait.

1968. augusztus 15-én
Dr. NÂDAS JÂNOS



A HETEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

ELSÔ NAPJA

— 1967. november 24. —

MEGNYITÂS

A hetedik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsai Ohio âllam
Cleveland vârosâban, a Cleveland-Sheraton Hôtel "Empire"
termében, 1967. november 24-én, pénteken este 7 ôrakor kez-
dôdnek.

A Magyar Talâlkozô résztvevôit és vendégeit, a mûltévinél
jôval nagyobb létszâmban megjelenteket Nâdas Jànos dr., a
Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâgânak vezetôje iidvôzli. A
Magyar Hitvallâs iinnepélyes elmondâsa utân a hârom napra
tervezett tanâcskozâsokat megnyitja s a tanâcskozâsi elnôk
tisztségének ellâtâsâra Fury Lajos dr. îrôt, az Amerikai Magyar
Szôvetség orszâgos titkârât kéri fel.

Fiiry Lajos dr. tanâcskozâsi elnôk tisztének âtvétele utân
elsôként Ft. Kàrpi Ferenc rôm. kat. lelkészt, a clevelandi Szent
Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosât kéri fel
a megnyitô ima elmondâsâra.

Ft. Kàrpi Ferenc plébânos megnyitô imâjâban arra kéri
az Egek Urât, adjon kegyelmet a megjelenteknek, hogy azok
târgyalâsaik sorân felvetett gondolataikkal az emberiség, de
kiilônôsképpen a magyarsâg javât szolgâlhassâk, jôszândékû
nemes tôrekvéseit elômozdithassâk.

Fury Lajos dr. tanâcskozâsi elnôk a megnyitô ima elhang-
zâsa utân az est elôadôjât, Makkai Âddm dr. egyetemi tanârt
mutatja be a hallgatôsâgnak. Elmondja, hogy az elôadô édes-
anyja (Ignàcz Rôzsa) és nagybâtyja (Makkai Sândor) a ma-



gyar irodalom két kivâlôsâga. Az elôadô maga is koltô. 1956.
utân keriilt Amerikâba. Tanulmânyait a Harvard és a Yale
egyetemeken folytatta és fejezte be. Bôlcsészettudomânyi dok-
tor. Jelenleg a University of Illinois chicagoi részlegén az an-
gol nyelv tanâra, de magyar irodalmi kérdésekkel is behatôan
foglalkozik. Sokat utazott. Bejârta a tâvolkeletet is.

A bemutatâs utân a tanâcskozâsi einôk feikéri az elôadot
elôadâsânak megtartâsâra.

Makkai Âdâm dr.:

A MAGYAR LIRA FEJLÔDÉSE OTTHON
ÉS AZ EMIGRÂCIÔBAN

Rendklviili megtiszteltetés szâmomra, hogy oly fontos és
sokat vitatott kérdésrôl szâmolhatok be ma este ônôk elôtt,
mint a magyar lira fejlôdése otthon és az emigrâciôban. A
kérdés kôzismerten rendkiviil bonyolult és szerteâgazô. A fô-
problémât abban lâtom, hogy a magyar kôltészet — mind a
kbitôk és versek szâmâban, mind a hozzâjuk csatolt érték-
itéleteinkben — arânytalanul nagy a verset rendszeresen olva-
sô magyarok létszâmâhoz képest; tûl nagy és tùlbecsûlt novel-
la és regényirodalmunkhoz képest; tûlzottan, szinte betegesen
politikâval telitett, amihez veendô, hogy a magyar kôltô sze-
repe a magyar tdrsadalomban patholôgikusan tûlértékelt a
kôltô mâs târsadalmakban betôltôtt szerepéhez képest. A ma
gyar kôltôk Petôfi ôta a nemzet szôszôlôi, politikai propagan-
da miniszterei gyanânt, jôvendômondô "vâteszei"-ként élnek a
kôztudatban s ha valaki —Babits szavaival "riiheU a prôféta-
sâgot" ârulâst szimatolunk a sorok môgott. A mienknél utôl-
érhetetleniil eurôpaiabb szinten mozgô angol koltészetben ez
nincs igy, sohasem volt igy. Angol olvasôk és kritikusok értet-
leniil âlinak szemben a mi sajâtos magyar problémâinkkal,
amiket nyelvi eiszigeteltségunk mâr amûgyis eléggé remény-
telenekké tett.



Târgyunk rendkiviili tâjékozottsâgot és diplomâciai érzé-
ket is igényel. Nem hiszem, hogy akâr tâjékozottsâgom, akâr
diplomâciai érzékem elegendô ahhoz, hogy mindenkit mara-
déktalanul kielégitô beszâmolôt nyùjthassak. Tâjékozatlansâ-
gom fô oka, hogy 11 éve élek Amerikâban s az otthoni viszo-
nyokat a hozzâm elérkezô kiadvânyok szûrôjén ât lâtom; târ-
gyilagossâgom ûtjâban pedig az a sajnâlatos mellékkdriilmény
âll, hogy magam is bûnôs vagyok a versirâsban s ez ôhatat-
lanul belesodorja a kibontakozô képbe személyem vehemens
tetszéseit és nemtetszéseit.

Megkockâztatnék azonban egy megjegyzést: aggôdom, hogy
mâsok sem âllnak sokkai jobban az irodalomtôrténet îtélô-
széke elôtt. A "vak vezet vilâgtalant" cîmû târsasjâtéknak,
meglehet, olykor az az elônye, hogy kolcsônôs helyzeteink
ôszinte megvitatâsâval egyenes arânyban ki is nyilhat az em-
ber szeme. Mintha igaz volna a szarvas-matematika; "egy vak-
sâg meg egy vaksâg annyi, mint egyharmad tisztânlâtâs".
Mindez nem jelenti, hogy fel kell adnunk valamiféle objek-
tivitâs igényének a lehetôségét. Ellenkezôleg: fogyatékossâ-
gaink tudomâsulvétele csak segithet magânyos esztétizâlâsunk
gôrongyôs ûtjân a magyarorszâgi és emigrâns kôltészet pâr-
huzamârôl Clevelandben.

Most valaki otthoni vendég, vagy akâr kinti magyar hir-
telen felâllhatna és bejelenthetné, hogy ûlésûnk reménytelen,
mert igazi értelemben vett magyar irodalom — tehât koItészet
is — csak az anyaorszâgban létezik; mi, akik idesodrodtunk,
egyszersmind fel is adtuk jogunkat arra, hogy a magyar iro
dalom szellemi kôzôsségének részesei lehesslink; vitâink az
emigrâns gettô lényegtelen részletvitâi; politikai optimizmu-
saink indokolatlanok, gyanakvâsaink patolôgikusak és mivel
nyelvi-kultûrâlis elszigetelôdésunk ôhatatlanul kikezdi magât
a beszélt, majd az irott nyelvet, amûgyis csak harmad-negyed-
rangû fattyûhajtâsokat eredményezhet, amelyek legfeljebb ar
ra jôk, hogy egymâst bosszantsuk veliik, mert Magyarorszâgra
amûgysem juthatnak be.

És még egy mâsvalaki is felâllhatna és elmondhatnâ ugyan-
ezt ellenkezô elôjellel, vagyis hogy az igazi magyar irodalom
a hatârokon kiviilre szorult, mert otthon mindenkinek, aki



nyomdafestéket akar lâtni, meg kell alkudnia az ôrdôggel; ûj-
sâgi'rôknak csakùgy, mint a koltôknek; mert otthon még a
legtehetségesebb emberek is a lâthatatlan cenzor mindenkori
figyelembevételével az ôncenzûra lélektani sullyesztôjébe ke-
riiltek, mely mâr mâsodik természetiikké szerviilt; az orszâg
helyzetét abszolùt hôdoltsâg ferdiilt pszicholôgiâjâval szem-
lélik és szinte tisztelni, ha nem is szeretni kezdik a hatalmas
szomszédot, aki ellen minden lâzadâs, minden forradalom
amùgyis hiâbavalô.

Elnézést kérek, ha a felvâzolt két ellenvélemény tûlzottan
pesszimista és nem mindenben felel meg a valôsâgnak! De
bârcsak ne felelne meg! Bârcsak tûlzâs volna a magyar olva-
soknak ez a jellemzése!

Olvasôink és szociolôgiai alapozottsâgû reakciôik elemzése
helyett ma esti elôadâsomban azt szeretném javasolni,
hogy az elszakadô, azaz jobboldali emigrâciô és a hazakdtôdô,
vagyis baloldali, (vagy mûvésziieg semleges) emigrâciô frontâ-
lis ôsszeiitkozéseibôl fel kelI emelkedniink egy vilâgnézeteken
felûli esztétikai régiôba, hogy a kérdéshez annak valôdi érde-
me szerint viszonyulhassunk. Konkréten: szigorû és megfelleb-
bezhetetlen jâtékszabâlyokat vagyunk kénytelenek felâllitani.
Egy vers nem azért jô, vagy rossz, mert vilâgnézetemnek meg-
felel, vagy annak ellentmond. Ha ellentmond, mérgelôdhetem,
kiâbrândultsâgomnak hangot adhatok, kijelenthetem, hogy a
szerzôt nem hivnâm meg hâzamba szâllôvendégnek, de nincs
jogom kijelenteni, hogy az illetô eo ipso rossz kôitô. És meg-
fordftva: csak azért, mert szfvemet hazafias pâtosszai dobog-
tatja meg, mert szerzôjével nemzeti iinnepeink alkalmâbôl
egyiitt zsolozsmâzom kokârdâs melldôngetéssel: a szerzô még
nem vâlt Petôfi Sândorrâ.

A versirâs ténye olyan tudatunktôl fùggetlen târsadalmi
tiinet, melynek lehetnek lélektani, kôrlélektani, filozôfiai, el-
ni^gyôgyâszati, teolôgiai, démonolôgiai, sot biolôgiai vagy kô-
zônséges fizikai rugôi is, s amely kultùrâlis és foidrajzi, vala-
mint korszakbeli tényezôk frappâns mellôzésével mindenko-



ron, kiirthatatlanul kovetni fogja az embert, ameddig csak él,
mint az ârnyéka. Verset diinnyôgott barlangjâban az elsô be-
szédhangra képes homo sapiens a kôkor hajnalân; verset îr-
tak a szumirok, az asszîr-babilôniaiak, a klasszikusok, a ko-
zépkor és az ûjkor emberei és minden valôszmûség szerint
verset îrnak majd a Marson is, mikor az elsô emberkolénia
mâr bennsziilôtt leszârmazottai megjelentetik az "Esii Mars"
irodalmi mellékietének elsô szâmât talân épp "Szép csillagom,
te tâvoli fôld" cimen. De hogy a kézzelfoghatô jelennél ma-
radjunk: a versirâs, mint becsûletesen âtérzett és mûgonddal
végrehajtott foglalkozâs nem szûnt meg Magyarorszâgon az
1956-os események sorân. Verseket imak otthon csakûgy, mint
Pârizsban, Miinchenben, Bécsben, New Yorkban, Cleveland-
ban, Chicagoban és Los Angelesben. Tudtommal ausztrâliai és
new-zélandi magyar kôltészet is van. És egészen nyilvânvalô,
hogy Magyarorszâgon is ugyanùgy sziiletik jô és rossz vers
vegyest, mint bârhol mâshol a vilâgon, ahol magyar kôltô él.
A jô és rossz versek keletkezése szimultân sokrétûségben léte-
zik egymâs mellett és nincs kaptafâra jârô vasszabâly, ami
meghatârozza, bol, ki képes vagy képtelen mûvészileg magas-
rendû alkotâsra. Azoknak is igazuk lehet, akik az otthoni kôl-
tészetben esztétikailag alacsonyrendû nyomdafesték-koldulô
megalkuvâsokat lâtnak, de azoknak is, akik irodalmilag tôké-
letes hôsôkért és igazi kôltôkért jâmak haza lélekben; és iga
zuk lehet azoknak is, akik a szabadsâg légkôrében kifejtett
uj, eredeti, otthon nem érvényesûlhetô magyar kôltôket vélnek
felfedezni az emigrâciôban, mint ahogy igazuk lehet azoknak
is, akik rimelô zsurnalisztikâkra és pojâcâkra bukkannak meg-
annyi tires emigrâns pôz môgôtt.

Ha mindezt a legegyszerûbb nevezôre hozzuk, mâr-mâr a
banalités hatârât sùrolô egyetemes igazsâg képe dereng elô;
a vasfiiggônyôn innen, vagy tûl: a versfrôk egy ôriâsi nagy
es egy igen kis tâborra oszlanak. Az elôbbibe tartoznak a

mindenkori akarnokok, az utôbbiba, amelybe csak a fâjdal-
mak szûk kapujân ât vezet ût, a beavatottak, vagy a kôltôk.

Beszâmolôm kizârôlag azokrôl szôl, akiket a szô beava-
tott-i értelmében tartok kôltôknek. Ez nem azt jelenti, hogy
mindenki, akit nem emlitek, automatikusan akarnok; csupân



azt, hogy megitélésem szerint — és ezzel mindenkinek jo-
gâban âll bâtran vitâba szâllni — az illetô nem osztâlyonfeliili
kôltô. A kôltészet ugyanis olyan emociôkra appelâlo intellek-
tuâlis verseny, melyben mindossze elsôrangûnak lenni a vesz-
téssel azonos fogalom. Legszigorûbb jâtékszabâlyaink szerint
csak az osztâlyonfeliili szupernovâk szâmitanak; a rangsorba
nem âlllthatô, âtutôen eredeti, nagy tehetségek, akik sti'lusâ-
ban nem lehet felfedezni a legjobb értelemben vett epigoniz-
mus szikrâjât sem, vagy csak annyira, amennyire ez a ma
gyar nyelv szôtâri adottsâgainak keretében elkerlilhetetlen;
azok, akik nem petôfieskednek, aranyjânoskodnak, âprilyskod-
nak, tôthârpâdoskodnak, jozsefattilâskodnak, radnôtiskodnak,
babitskodnak és szabôlôrinceskednek, hanem kôltôk, akiknek
sajât forma- és tartalomrendszeriik van tûl a rfmelô vagy idô-
mértékes verselés, avagy az oncélû, ûgynevezett "formabontô"
versfrâs kizârélagossâgân. Ezek ugyanis mind iskolâk és isko-
lâs kôltô legfeljebb fâradt ôreg nap lehet a maga bolygô-
csibéivel, de szupernova sohasem.

Szinte komikus tehât, hogy beszâmolôm cime "A lira fej-
Iddése". Napokrôl és bolygôkrôl szôlva ugyanis a fejlôdés egy-
értelmû a degenerâciôval, mfg a szupemovâkrôl — legalâbbis
megjelenésiik elsôdleges értelmében — éppoly keveset tud az
asztronômia, mint az ù.n. "quasar"-okrôl, a tér ônmaga fôlé
gôrbiilô âllandô tâgulâsârôl, vagy a manapsâg annjdt emlege-
tett anti-anyagrôl. A szupernova nem fejlôdik, hanem meg-
jelenik. Horatius és kora szellemében szôlva: poeta non fierit,
sed nascitur. Amihez az igazsâg kedvéért sietve hozzâ kell ten-
ni antitézisként, hogy mindenkinek, aki szupernovânak szâmft
a kôltészetben, nagy belsô fejlôdéseken és fzlésâtalakulâsokon

kellett âtesnie. Idézet persze erre is van, méghozzâ éppen
Goethe-tôh "A zseni kilencvenkilenc szâzaléka szorgalom."
Vagy egy mâsik kôzismert mondas, mely szerint "gyakorlat
teszi a mestert". A dialektikus igazsâgok azért termékenyeb-
bek a lôellenzôs, egyvâgânyù igazsâgoknâl, mert helyet adnak
a szabâlyokat erôsftô kivételeknek, mâsrészt pedig, mert a
valôsâg sohasem egyszerû, hanem komplex. A szupernovâk a
kôltészetben tôbbnjnre olyan l'rôk, akik ùgy a legkomplikâl-
tabb poeta doctus-ok, hogy frâsaik minôsége voltaképpen nem



fiigg mûgondjuk tudatossâgâtôl, hanem az belsô izzâsuk, poeta
natus-i mivoltuk engedelmes eszkôzeként mûkôdik kôzre, bâ-
bâskodik a vers megszuletése kbriil. Témavâlasztâsuk, szokësz-
letûk, rîmelési, vagy idômértékes technikâjuk, a szabadvers
mûvelése vagy alkalmi keveréke mâs, kotôtt formâkkal, lénye-
gében mâsodrangù kérdés ezeknél a kôltôknél és ûgy viszony-
lik szupernovai mivoltukhoz, mint a tomeg az energiâhoz: az
elsô észlelésbôl kbvetkeztetûnk a mâsikra, de a szupernova
igazi lényege a rejtett, a nem egyenesen megfigyelhetô, a to
meg létét lehetôvé tevô elsôdleges energia.

Hogy a stîlusok és vilâgnézetek viszonylagos lényegtelen-
ségét konkrét példâkon illusztrâljam, vegyiik serra rôviden a
kbvetkezô koltôk esetét: Jôzsef Attila fiatal korâban lehetett
elkeseredett lâzadô az ùri Magyarorszâg ellen, lehetett marxis-
ta kommunista pârttag. Élete vége felé meghasonolhatott a
materiallsta vilâgfelfogâssal és feudalista szmezetû intellek-
tuâlis kereszténnyé vâlhatott. Schizofréniâbôl a szârszôi vo-
nat kerekei alâ vethette magât megtagadva minden goethei
es toisztoji beérô kiegyensûlyozottsâgot. Mégis: élete elsô esz-
mélô pillanatâtôl az utolsôig szupernova volt, a magyar iro-
dalmon tûlmenôen talân a szâzad egyik legnagyobb eurépai
kôltôje, mint ezt a pârizsi irodalmi élet, a szâmos francianyel-
vu Jôzsef Attila-fordîtàs is bizonyitja. Hatâsa csak azokra a
mûbolygôszerû fâbolfaragott lelkekre nincs, akik nem olvas-
tâk, vagy akik félreolvastâk Ràkosi és Rêvai korszakânak ki-
sajâtitô, egyoldalû tômjénezése miatt, ami ellen, ha életben
van, maga Jôzsef Attila lâzad fel legelsônek.

Teljesen mâs volt a târsadalmi és vilâgnézeti — mert vég-
sô soron vérmérsékletbeli — hozzââllâsa a kôltészethez Tôth
Arpddnak, aki egész életén ât egyfajta keresztényi kônyôrii-
letesség és elégikusan szemlélôdô megbékélés hangjân irt

ha olykor nem is minden keseruség nélkiil — és aki szin-
ten szupernova volt. De ûgyszintén szupernova volt a lobba-
nékony, iistôkôs-szerû Petôfi, akinek huszonôtôdik életévében
bekôvetkezett halâla semmiképp sem engedhette meg, hogy
befussa a goethei életmû tragikus-pesszimista, reâlis-vilâgi,
majd érett misztikus szakaszait s aki ennek dacâra egy vilâg-



irodalmi szupemova-ti'pus ismert karakterisztikumainak felelt
meg, melyben klub-târsa a francia Rimbaud, a német Hôlder-
Un és az angol Keats volt. De szuperaova volt a szomoriian,
magânyosan dohogo, sértôdékeny Berzsenyi Ddniel is, aki fol-
desûri jôlétben frogatta horatiusi ôdâit niklai birtokân a fel-
kelt nemességrôl, a sybarita vâzként elpuhult nemességrôl, a
megelégedésrôl és Lollija bama szemôldôkérôl csak azért,
hogy Kôlcsey —egy teljesen mâs szmképelemzésû (avagy aurâ-
jû) szupernova — kegyetleniil kitanitsa, hogy évtizedes harag-
juk utân maga Kôlcsey mondhassa el az egekbemenesztô ha-
lotti beszédet Berzsenyi sirja fôlôtt.

A ti'pusok és a rajtuk ât kiszûrôdô, prozâban is osszegez-
hetô tartalmi szempontok nem dôntôk tehât a szupernova lé-
tére, hanem annak csak ruhâi, mâsodlagos karakterisztikumai,
mint a csigânak a hâza, vagy mint az életnek az életrajz. Dia-
lektikus szemléletiinkbôl ered ugyanakkor, hogy tudjuk: hâz
nélkiil nincs csiga, és életrajz nélkûl nincs élet. A kettô csak
egyiitt, szintézisben tud jelentkezni, de mégsem szabad a ket-
tôt egymâssal ôsszetéveszteni.

Ha kopoltyùmba és uszonyaimba épitett mélyvizi szeiz-
mogrâfjaim nem csalnak, a magyar kôltészet éteri ôceânjâban
ma hârom élô szupernova ragyog a szâmtalan elsôrangù âllô-
csillag, szikrâzô planéta, kisebb ûstôkôsôk és romantikus ra-
gyogâsù holdak mellett, s ezek sorban a kôvetkezôk: Weôres
Sdndor, Pilinszky Jânos és minden idôk legmélyebb tehetsé-
gû magyar kôltôje, Nemes Nagy Âgnes. Ehhez a hârom szuper-
novâhoz képest Illyés Gyula példâul leâldozôfélben levô ôreg
Alpha Syrius benyomâsât kelti, akinek idôrôl-idôre kirobbanô
nap-protuberanciâi berbâlis tûzijâtékkal szôrhatjâk ugyan be
az eget, de aki keleti féltekéjét âllandôan ôsszetévesztve a n5ai-
gatival végiilis arra a megâllapltâsra jutott ônmagâval szem-
ben, hogy ôbenne forog a mi galaktikânk tengelye, ami kér-
déses. A szintén nem fiatal Erdélyi Jôzsef valamikor vénuszi
ragyogâsû planétâja lehetett Petôfinek s amig az éltetô nap
heve ébrentartotta, tiilragyogni lâtszott egy idôben olyan vér-
és aranyszmben izzô szupernovâkat is, mint a hol baudelaire-i
erotikâban fiillô, hol szocialista kardcsortetést mivelô, hol



meg az Isten bùs "Adam hol vagy"-âra hangos sziwerésekkel
felelô Ady. Ma mâr Erdélyi, sajnos, nem tdbb fénytelen, fa-
gyott oreg napnâl, akinek fele holdakkâ toredezve kering sajât
megcsonkltott tengelye korûl. Sinka Istvânxàl szôlva Tôth Âr-
pdd, a nagy hallgatag szuperaova egy sora jut eszembe: "Csil-
lagapâm, fénysubâs ôreg égi pâsztor", — mert âllôcsillag ô a
javâbôl, de fénye tâvolian pislogô, fiistos fény, — olyan, mint
maga az alfoldi pâsztortûz, melynek kacskaringôs fiistje, fôl-
det olelô vîzszintes kiterjedései és égfelé torô sôvârgâsa oly
jellemzô a hetvenéves Sinka egyediilâllô mély, népi kôltésze-
tére. Az immâr hûsz esztendeje tartô igazsâgtalan szilen-
ciumra itélt katolikus papkbltô, Mécs Lâszlô is bnnon egykori
napfejedelemségének hiiledezô bolygôja ma mâr a nagy bu-
dapesti hârmashoz képest. Irodalmi feltâmasztâsâra nagy-
szabâsû mozgalom induit az amerikai emigrâciôban, melynek
sikeréért magam is éppûgy leikesedtem, mint gondolom min-
den jelenlévô ma esti ûlésiinkôn. Ennek dacâra mégsem tar-
tozik az élô szupemovâk osztâlyonfeliili târsasâgâba. A nem-
rég eihunytak kozûl Kassâk Lajosrôl, Âprily Lajosrôl, Fiist
Mildnrôl, Szabô Lôrincrôl kûlôn-kiilôn esteket betôltô elô-
adâst kellene tartani; az élôk koziil Fodor Jôzsef, Zelk Zoltân,
Jankovich Ferenc, Képes Géza, Vas Istvdn, Takdts Gyula, R6-
nay Gyôrgy, Jékely Zoltân, Kônya Lajos, Benjdmin Ldszlô,
Csorba Gyôzô, Csanddi Imre, Somlyô Gyôrgy, Kuczka Péter,
Tamdsi Lajos, Simon Istvdn, Csoôri Sdndor, Eôrsi Istvdn, Szé-
csi Margit, Kdrolyi Amy, Hajnal Anna, PdkoUtz Istvdn, Orbdn
Ottô és mâsok, akik mind elsôrangù kôltôk, jeles tehetségek,
csak éppen nem szupemovâk. Talân Nagy Ldszlô és Juhdsz
Ferenc esetében kérdôjelezném meg leghamarabb fenti âl-
litâsomat; de az elkovetkezô tiz év mindenképpen eldônti majd
a kérdést az ô esetiikben. Rendkivûli tehetségiikhoz nem férhet
kétség. Merkuri sistergésû fiatal bolygôbôl annyi van Magyar-
orszâgon, hogy — ha a csillagokkal ilyesmit tehetne az em-
ber — vaiôsâggal Dunât lehetne rekeszteni veliik. Kiértéke-
lésiik és rendszeres bemutatâsuk siirgôs, elsôrendû feladat, de
fizikailag képtelenség egyetlen rovidreszabott elôadâs kere-
tében.

De vegyiik serra hârom kbltônket.

2 Magyar Talâlkozô Krônikâja



Weôres Sândor 1913-ban sziiletett Szombathelyen. Fiata-
lon beutazta Eurôpât, jârt Indiâban is. Verseire Babits is
nagy érdeklôdéssel felfigyelt. Nincs példa az irodalomban
olyan sokszmûségre, mint az ôvé. Életmûvét 1945. utân "az
egész ûjabb kôltészet kezdetének" vélték a kritikusok, de a
zsdânovl kultùrpolitika ôt is hallgatâsra itélte. A sotétség évei
alatt fôleg forditâsokon dolgozott, majd a liberalizâlôdâs ide-
jén ùjra publikâini kezdett verseket is, amelyekben ûjra ki-
sérletezô kedvérôl, kép- és nyelvteremtô fantâziâjârôl adott
tanûbizonysâgot. EIsô kotete 1943-ban jelent meg "Hideg van"
cîmmel, osszegyûjtott versai, "A hallgatâs tornya" cimmel
1956-ban jelentek meg. Jelentôs a kôltô alkotômôdszerérôl irt
tanulmânya: "A vers sziiletése." Ismertebb kôtetei még; a "Fo-
gak tornâca" és a megelôzô "Medûza". Legûjabb kotete, a "Tûz-
kût" eiôszôr Pârizsban jelent meg, a Magyar Mûhely kiadâsâ-
ban, majd rôvid idôvel utâna Budapesten is kiadtâk, fôleg a
kûlfoldi kiadâs nyomâsa alatt.

Ez utôbbi elôszavâban Weôros klasszikus tômôrséggel
foglalja ossze koltôi hitvallâsât:

"A negyven évnél hamarâbb elérkezô III. évezrednek
kiildôm kônyvemet, nem sejtve meddig ôrzi meg és
kedvérevalô-e, de bizakodva, hogy râcâfol a Menschen-
daemmerung prôféciâira; és remélve, hogy nem pesz-
szimizmust és nihilizmust lât ez irdsokban, inkdbb ka-
cag a spirituszcsempészeten, amit a szellemi szesztilatom-
nak talân mdr végetért idôszakâban ûztem, s ugyanazzal
a derûvel néz vissza ôreg szemembe, mint én elôre az ô
kedves fiatal szemébe.

E versek nihilizmusa, ûgy vélem, nem egyéb, mint a
stilusnak, eszmének, életnek tôbbé-kevésbbé idegen réte-
geibe valô hatoîds: az ismeretlen mindig ûr-szerû és ijesz-
tô, mégis valôsdg, fel kell tdrnunk. Ami pedig a pesszimiz-
must illeti: Eurôpa hdromezer esztendôs tiindôklô csodâ-
jânak és kegyetlen kapzsi uralmânak betegdgya mellett



âzsiai vériink szâz kônnyet verejtékezik, de szâzegyet

Célom nem a gyônyôrkôdtetés, nem is a szokatlan-
tôl irtôzôk bosszantâsa; értenek-e, azzal sem tôrôdôm.
Mâst akarok: eleven dramot sugârozni, melytôl megrdzkô-
dik az ôsztôn, érzelem, ész, képzelet, szellem, az egész
lény; necsak az ember olvassa a verset, a vers is az em-
bert. Atvildgitani és felruhdzni ôhajtalak, hogy dtrendez-
hesd magadat zdrt, véges egzisztencidlis énedbôl nyitott,
szocidlis, kozmikus, végtelen énné. A kommunisztikus
embert hivom, aki rdeszmél a birtokolds, rang, erôszak
kényelmetlenségére, kûlsô érvényesiilés helyett testi-lelki
ônmagdt emeli egyre értékesebbé.

A mai ember dltaldban abban az ijedt aggodalomban
él: "Mi jut nekem? Mirôl maradok le?" Ezért egész élete
tortetô hajszdban telik. Jobb, ha lényébôl ez sugdrzik:
Mit tudok adni?" Az ilyennek gondtalan, nyugodt, jôzan
munkdja folyton gyûmôlcsôzik, jut belôle mdsnak is bô-
ven; csekélység, amit adni tud, de ez a csekélység folyton
megsokszorozôdva tér ôhozzd és mdsokhoz. Amig az em-
berek egymds nélkiil és egymds ellen kivdnnak ôrûlni,
szdmtalan oncsonkitdsra és lemonddsra kényszerûlnek;
de mihelyt egymdsban sokszorozzdk ôrômeiket, nincs
tôbb okuk aszkézisre, mint a boldog szeretôknek. Lehet,
hogy neked hihetetlen és riasztô, de mind tôbbiinkben
megtôrténik ez a copernicusi fordulat; a jelenkor méhé-
ben ez az embryo szunnyad, csak abortus ne tôrténjék:
sokat tâncoltatjdk az anydt.

Nem âhitok sikert és dicsôséget a jelenbôl, mégkevés-
bé a jdvôtôl. A kôltôk ûgy gondolnak az utôkorra, mint
csalhatalan isteni itélôszékre; pedig taknyos csecsemô,
ôrûljôn, ha kicserélem a vîzes pelenkdjdt, nekem ne osz-
togasson babért. Birkôzzék velem, mint kisgyerek az ap-
jdval és a birkôzdsban erôsôdjék. Mihelyt szdmâra elfo'
gadhatô leszek, szabdlyokat és gdtakat farag felôlem: még
sîromban is azokkal tartok, akik nem tisztelik rdmfogotl
vagy valôdi rigolyâimat, bdtran tûllépnek a bearanyozott



huîyén, olyan kezdemények és tetôk felé, amikrôl én nem
is âlmodhatok.

Kôltôi hitvallâsa, mint lâthatjuk, felér egy remekbekom-
ponâlt szabadverssel. Ezért kellett egészében idéznem. Szô-
hasznâlata hihetetleniil érett, messzirelâtôan fôlényes, szinte
ravaszkâs: a kommunisztikus szô mesteri hasznâlata ott ûti
agyon a cenzort, ahol annak az ûtés a legjobban fâj: az ety-
molôgiai rokonsâg kommunista és kommunisztikus kozott
nem kisebb szakadékot Mdal itt ât, mint a szocializmus krisz-
tusi, vagy Marx-féle értelmezése.

Kôltôi hangjânak méitô bemutatâsâra tiz kétôrâs est sem
voina elég; megtalâijuk a TVeores-kôtetekben az elvont filozô-
fiai hangot klasszikus szonett formâban, a nevelônôje âltal el-
csâbitott tizennégyéves kamasz elsô kalandjât hexameterek-
ben a legcsodâlatosabb lélektani-biolôgiai precizitâssal; meg
talâijuk a cseremisz, mordvin és mas âzsiai népdalok formâ-
jât, négyiitemes magyares népdalt, amint sejtelmesen ât-
szovôdik Csokonai Vitéz Mihâly anapaestusaiba s a rimtelen,
szabad asszociâciokra alapozott szabadverset, mely olykor vi-
zuâlis hatâsokra is épiil. "Nem élni kdnnyebb" cimû szonett-
je az elméleti lira egyik gyongyszeme magyar nyelven:

Nem élni kdnnyebb. Mert kigyômarâstôl
csak az fél, kinek forrô az ere.
Még egy percunk se szuz az elmûlâstôl,
a haldl élôk nyaka-kdtele.

Megérint egy vâltozatlan vilâgrôl
par kôbor sejtelem igézete:
mint mérnénk fol: valôsâg, vagy mese?
lehet-e kévét kdtni napsugdrbôl?

Nem élni kdnnyebb. S a szabadulâstôl
hogy fél, ki dl-zabdl és kinba gdrnyed
s mint szélmalom, buzgôn leget lapdtol!

A vérfûrdôben megannyi test ficânkol:
szdz év, és ôcednban tiXnddkdlnek.
Meghalni nem kdnnyû. Nem élni kdnnyebb?



A zârt, klasszikus forma dacâra ez is, mint minden Wedres-
vers, hadiizenet a sablonos, a megszokott, a kôzhelyszerû ellen.
Hasonlô hangnemben irodott "Az ôsanya szôl ivadékaihoz"
cimu verse:

Osvényteken csônd és homâly legyen
drnyék-pàrta simuljon sirotokra,
tovàbb-lengô fények môgôtt vigyen
pdlyâtok a teljes sôtétbe vissza.

Lâmpa lâmpât érint az asztalon,
sok gondor fénylugas egymâsba olvad,
kdzéjûk mégis ârny karéja horpad;
ott a vakon-lâtô bogdr oson.

Sugârban, én ezer rnakacs sziilbttem,
sok megaldzott, ûgy igydl-egyél,
mint légbe sarat ontô sûrû kôdben,

hol gôrcs kérgekbôl pillog a veszély,
mig râdlel kôdôt tépô gyors kôrôkben
a legvégsô, feloldô, korom éj.

De tud teljesen kôzérthetô is lenni, mint mikor a Râkosi-
korszakrôl ir a "Hallgatâs tornyd"-ban.

Filozôfiai âllâspontjât, a kôznapi materializmuson tûllâtô
értelem âhitatât frappâns egyszerûséggel tudja kifejezni:

Az ész itt csak az Êsznek satnya fattya:
csak a boldog héjdt tapogatja,
csontig sose jut.

"Huszadik szdzadi korkép" cimû versében igy ir a korifeu-
sok és a fanariôtâk târsadalmârôl:

Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zdszlôt lengetni,
épitô, rombolô, mentô mozdtdatokkal hadondszni,
hagyjdtok a jelszôkat, fontoskodô elveket, rdngatô eszméket.



Halljâtok: semmi elônyt ne kivânjatok,
elôny értékében ne higgyetek,
s lemâlik rolatok a szâzféte téboly, mely mind elônyt ktnâl.

Weôres mélyen eredeti és egyedûlâllô ritmikai tanulmâ-
nyainak eredménye a "Bôbita" ci'mû gyermekverseskonyv. Si-
kere a hat-hét évesek kôrében pâratlan a magyar irodalomban
s a versek szépsége olyan, hogy felnôtt olvasôk szâzai meg-
tanuljâk ôket betéve. Némelyik gyermekversének olyan bonyo-
lult a ritmikâja, hogy csak zene kottâkkai lehet lei'rni a szô-
mâgiât, amit ô mûvel. Ezek kôzûl messze a leghi'resebb a
Galagonya:

Ôszi éjjel
Izzik a galagonya,
Izzik a galagonya
Ruhâja.
Zûg a tiiske,
Szél szalad ide-oda,
Reszket a galagonya
Magâba.

Hogyha a hold râ
Fâtylat ereszt:
Lânnyâ vdlik,
Sirni kezd.

Ôszi éjjel
Izzik a galagonya,
Izzik a galagonya,
Ruhâja.

A mâsik ellenâllhatalanul vicces, egyszerû és remekberit-
mizâlt gyerekdarab a ma mâr klasszikusnak szâmitô Kutya-târ:

Harap-utca hdrom alatt
Megnyilott a kutya-târ,
Stppal-dobbal megnyitotta
Kutyafulû Aladâr.
Kutya-târ! Kutya-târ!
Kutyafulû Aladâr!
Hûsz forintért tarka kutya,
Tizért fehér kutya jâr,
Tôrzs-vevôknek ôt forintért
Kaphatô a kutya mâr,
Kutya-târ! Kutya-târ!
Kutyafulû Aladâr.



A futurista Weôrest talân egy rovid négyszakaszosâval le-
hetne a legjobban bemutatni:

FUGHETTA

egy gerenda legurul
piros csôrgôk tundôkôlnek
kék tojâsok énekelnek
tarka csigaszarvak lengnek

piros csôrgôk ôsszetôrnek
egy gerenda legurul

kék tojâsok énekelnek
tarka csigaszarvak lengnek

piros csôrgôk ôsszetôrnek
kék tojâsok szétfeccsennek

egy gerenda legurul
tarka csigaszarvak lengnek

piros csôrgôk ôsszetôrnek
kék tojâsok szétfeccsennek
tarka csigaszarvak tûnnek

egy gerenda legurul

"Vândordal" cimû versében az ûtemes magyar verselés is-
mert hagyomânya keveredik a legmodernebb, legmerészebb
képi asszociâciôkkal;

Szûnyogszârnyon repiil a harangszô felém,
ezernyi talpamon feléje ballagok,
harangâllvâny a tér, harangkôtél a fény,
minden csizmâm fején koponyavarratok.

Az égen aranyos széklâb csavarodik,
dombok sorân illôk kelettôl nyugatig,
csizmâim felrakom a hegyktip asztalâra,
felém hajlitom a levegô lombjait,
harangkongâst szedek az âgrôl vacsorâra.



Weôres hallatlan szakértelemmel és szûletett érzékkel vi-

seltetik mâsok mûvei irânt is, de a képzômûvészet és a zene
irânt is. Babitshoz, Egiy Jôzsefhez és Bartôkhoz l'rt versait
idézem:

BABITS EMBLÉMA

Mihelyt a kék mennygômbként tâg ôrôklét
leviathân-torka elnyelte ôt,
azonnal ônmaga fôlébe nôtt,
igévé vâlt, elhagyva teste rônkjét:

kâprâzô, kettôzô szemûnk elôtt
a halhatatlansâg csodàja tôrtént.

EGRIJÔZSEF

fônn egy nagy semmi
lenn egy nagy semmi
kôztiXk a kusza eleven semmi

a vdjt égbôl zuhatagban
piros sârga szilânk pattan
a tâj sârga teknôjébe
dôl a sugdr szakadatlan

tûzben elsûllyed a tô
szikrdz a domb-kaptatô

vonul a nddas izgatottan
csônak fekszik

az ûrrel szemben

messzeséget teremt a madâr
kék eget feszitve szét

fénybe mossa termetét
aztdn elolvad az ember



BARTÔK BÉLA

nyugodt velôn és zûrôs véletlenen keresztul
vândorol az isteni gazda
aki a kévéket otthagyja
és az oldottat kézbe fogja

a hegyeket és tengereket
akaratlanul hâta môgé dobja
halad foszlânyokon és sivatagokon àt
kiilonds szomjât szâraz homok oltja

az âllat és angyal kôzti ûrben
az élôt kiszâritja kegyetlenûl
merô szeretet és semmi irgalom
mi mâsnak kincs ôneki lom

mi mâsnak sze-métdomb ôneki égi kémia

beâgyazva jôzan ônkivuletbe
az idôt folytatja tétleniil
munkâja mûkôdik helyette

szUlôanyjâra visszanéz

A NAGY VILÂGON EKIVVL

mâr ott honol a kristâlyok kôrében
zengô sipok âlljâk kôrûl
de nem hallja, nem lâtja

mert jutalmât nem kivânja
fille ôrôkre zârva

az âltala felidézett hegy és tenger muzsikâra

A ma negyvenes éveiben jârô Nemes Nagy Agnes szôfu-
kar, szinte hallgatag kôltô; nagyon hasonlit ebben lelki roko-



nâra, Pilinszky Jânosra. Nemes Nagynak mindossze két ônâllo
kôtete jelent meg a hâborû utân, a "Szârazvillâm" 1957-ben, a
"Napfordulô" meg 1967-ben. Ez utôbbi boritôlapjân foglalja
bssze a kôitôi "mesterségrôl" vallott nézeteit, melyeket nem
egy otthoni és emigrâns kôltônk nagyon is megszîvlelhetne:

"A kôltô az érzelmek szakembere. Mesterségem gya-
korlâsa sorân ûgy tapasztaltam, hogy az ûgynevezett ér-
zelmeknek legalâbbis kétféle rétege van. Az slsô hordozza
az ismert és elismert érzelmeket; ezeknek nevûk van:
ôrôm, rémiilet, szerelem, felhâborodds. A kôzmegegyezés
nagyjâbôl ugyanazt érti rajtuk, mûltjuk van, tudomâ-
nyuk, irodalomtôrténetiik. ôk a szivunk honpolgârai. — A
mâsodik réteg a névtelenek senkifôldje. Ha este hatkor
megâllok a Kékgolyô-utca sarkdn, s lâtom, amint a Vdr-
ra egy bizonyos szôgben esik a napfény széle és a Vér-
mezô olajfdi egy bizonyos môdon vetik az ârnyékot:
mindig és ûjra megrendûlôk. Ennek az indulatnak nincs
neve. Pedig mindenki âllt egy-egy Kékgolyô-utca sarkdn.
— Hânyszor vagyok kénytelen a névtelen érzelemnek kon-
vencionâlis nevet adni! S nemcsak azért, hogy a kôz
megegyezés srôfra-jârô logikdjdt olajozzam. Nem. Én ma-
gam rontom el értetlen zavaromban a dolgot s loccsantom
bele a Kékgôlya-utcai Névtelent egy tôcsdnyi ôszi méla-
bûba vagy egy kâd tôrténelmi lelkesedésbe. No persze,
hiszen az ôszi mélabû meg a tôrténelmi lelkesedés mdr
a szivunk honpolgâra.

Azt hiszem a kôltô kôtelességei kôzé tartozik, hogy
minél tôbb Névtelennek polgârjogot szerezzen."

Ha volt valaha Magyarorszâgon a szô igazi értelmében vett
keresztény bôlcseleti lira (kegyeskedôn megcsuklô âl-fennhan-
gok nélkiili, valahogy ahogy Weôres érti ezt Bartôkhoz îrott
versében "merô szeretet és semmi irgalom" alapon), akkor Ne
mes Nagy lîrâja az. Kettôs vilâgban cimû, még 1947-ben îrt
verse a csillagrendszerek messzeségének és a nyfri tâj rôg-
hôzkotôttségének egybeolvadâsât varàzsolja verssé a koltô
tudatâban:



KETTÔS VILÂGBAN

Hajam a fûben, a fâk kontya fent,
rezegve bomlik szét az alkonyattal.
Nytrség. Homokjân érlelve fejem,
bomlô bokorként mégis ht marasztal?

Hullâmaira illegessem elmém?
Pillantâsâra ôltsek nâszi inget?
Ês âradozva termékeny szerelmén,
mint tigrisek, becézzem kôlykeinket?

Enyém a tâj. Mint majomé a fa,
mint asszonyé (vagy macskâé) a gyermek, —
imàdjam testât minden éjszaka?
Az âllatok erényein legeljek?

Hazâm: a lét — de benne ring a mérték,
mint esti kûtban csilîagrendszerek,
és arcât is az ég tukrébe mérték
elektronoktôl zizzenô erek.

S a kettôs, egymdst tUkrôzô vilâgban
megindulok, mint fôldmérô az égen,
s pontos barâzdân igazîtva lâbam,
a nyiri tàjat csillagokba lépem.

Oj, most megjelent kôtetének (Napfordulô) elsô verse, a
Fâk, totâlis hadiizenet a materialista vilâgnézet ellen, anélkûl
azonban, hogy olcsô, meddô vitâba keverednék a kincstâri ta-
nok alacsonyhomlokû ôrzôivel.

Tanulni kell. A téli fdkat.
Ahogyan talpig zûzmardsak.
Mozdithatatlan fiiggônyok.



Meg kell tanulni azt a sâvot,
hol a kristâly mâr fûstdlôg,
és kôdbe ûszik ât a fa,
akâr a test emlékezetbe.

És a folyôt a fâk mdgôtt,
vadkacsa néma szârnyait,
s a vakfehér, kék éjszakât,
amelyekben csuklyâs târgyak âllnak,
meg kell tanulni itt a fâk

kimondhatatlan tetteit.

Lâzâr ci'mû rôvid négysorosa a modem értelmiségi (mond-
jak intellektuelt?), a keresztényi ihletettségû modem egziszten-
cializmus kis remeke:

Amint lassan feliilt, balvâlla-tâjt
egy teljes élet minden izma fâjt.
Halâla ûgy letépve, mint a géz.
Mert feltdmadni éppolyan nehéz-

Nemes Nagy egyik legszembeotlôbb koltôi erénye, hogy ha-
talmas, kôtetekre rûgô témâkrôl tud rendkivûli tômorséggel
irni; a Tôlgy cîmû 8 sorosa a kozember panaszaitôl megcso-
môrlôtt igazi fâjdalom — a kbltô fâjdaîmânak — érzelmi ci-
ladellâja a mosôgépért, autôért sirô pestiek panaszaihoz
képest:

Vtâlatos a szûntelen

panasz, ringy-rongyot tûrva szét.
Ahol a durva-kin terem,
az enyhûlés is gyôngeség.
Botol a lâb holt âgakon,
kiiszkbdve ringy-rongy, semmi gazzal.
a tôlgy-magasnyi fâjdalom
Onmagâban megvigasztal.

Széndioxid cîmû verse a maga bat sorâval a vilâgnézeti ér-
zelemmel mélyen âtitatott vilâgnézeti vers diadala az istente-
lenség tudésai fdiott; a megvâltâs krisztusi tényét ugyanis a



természetbôl, a természettudomânybôl vett példâval festi alâ,
a materialistât igy onnbn fegyverével teritve le s râadâsul
mindezt direkt, durva provokâciô nélkûl:

Csak a nôvény a tiszta egyediil,
nem ismer kategôriât.
S a bûnôs széndioxidot

éjszaka mégis ô cseréli ât.
Tisztdn ragyog reggel az égi sâtor
a tôlgyek néma megvdltâstandtôl.

Ha papkôltôink valaha is ilyen tbmoren tudtak volna fogal-
mazni, hatâsosabbak lehettek volna s még a klerikalizmus
vâdjât sem tudta volna senki râjuk fogni. Talân még Krisz-
tust is hatâsosabb ùgy dicsérni, hogy meghagyom az olvasô-
nak a kitalâlâs ôrômét és nem zsolozsmâzom a fiilébe, hogy
ki a jô, ki a rossz, miben higgyen s miben ne. Nemes Nagy
kétségteleniil tudja ezt; a cenzor is tudja, de titokban ôriil
neki, a vers megjelenik, az olvasô pedig — szerény vélemé-
nyem szerint — tôbbet okul belôle, mint tiz ûnnepi nagymisé-
bôl vagy istentiszteletbôl.

Pârbeszéd cimû kétsorosa — epigrammatikus tômôrségu
distychon — kûlôn hâromszâz oldalas doktori disszertâciô
târgya lehetne "A modem kôltôi magatartâs a mai Magyar-
orszâgon" cimmel:

— Engedj, zâszlôrûd! Mért markolsz vissza a széltôl?
— Rongy lennél egyediil! Igy lobogô! Lobogô!

Ebben a distychonban benne van Nemes Nagy hitvallâsa,
hogy — tbbbek kozott — miért nem marad kint Nyugaton
lâtogatâsai sorân; nyilvân, mert ùgy érzi, hogy kotôtt helyze-
tébôl eredôen a kiâllâs, az eltartâs, a lelki dolgok irânti érdek-
lôdés sûlyosabbâ, értékesebbé vâlik, mintha mihozzânk ha-
sonlô môdon irna hazafias verseket ott, ahol ez nemcsak sza-
bad, hanem ugyanûgy elvârjâk a kdltôtôl, mint az otthonitôl,
hogy a tszcs-ben virulô parasztlânykâk optimista jovôjérôl da-
loljon az ismert szocialista-realista recept szerint. De a njdl-
vânvalô târsadalmi allegôriân tûlmenôen is mélyértékû ez a



vers; a kôtelesség-vâllalâs filozôfiâja van benne megfogalmaz-
va — mindenféle kotelességvâllalâsé. Példâul a mûvelt, nagy
formakultûrâval rendelkezô lira mûvelésének gyotrelme a hig,
szabâiytalan konnyû mâmort, a szabadsâg illûziôjât keltô sza-
badvers mûvelésével — vagy annak kizârôlagos mûvelésével —
szemben.

Meggyôzôdésem szerint a legônmarcangolôbban leiki, bûn-
bânatos koltô ma Magyarorszâgon a szintén negyvenes évei-
ben jârô Pilinszky Jânos (1921-ben sziiletett, elsô kotete Tra-
péz és korlât cûnen mâr a hâborû utân, 1946-ban jelent meg.)
A hâborû alatt kezdte kozolni verseit, de alighogy elsô kote
te megjelent, spirituâlis vllâgnézete és esztétikai igényei miatt
maris hallgatâsra szonilt. A zsdanovizmus évei csak fokoztâk
az amûgyls hallgatâsra és magâbafordulâsra hajlamos termé-
szetét. Pilinszky egészen kivételes tehetségû kôltô, aki az em-
beri szenvedés minden fajtâjât jobban ismeri kortârsainâl.
Minden kor minden ûldôzôttjével egyiittérez a Golgotajârôk
mâr-mâr mazochista ônmarcangolâsâval, s keserûségében oly-
kor szinte ùgy lâtja, hogy a halâl az egyetlen bizonyossâg a
\:o\dôn.Halak a hâlôban cimû verse ma mâr klasszikusnak
szâmit, elôszôr az 1946-os kôtetben jelent meg, de az 1954-es
kiadâsù Rekviem cimû kôtetben is ott szerepel, mint kôtet-
nyitô vers

Csillaghâlôban hânyodunk
partravont halak,

szânk a semmiségbe tdtog,
szâraz ûrt harap.
Suttogôn hiâba hiv az
elveszett elem,

szûrô kôvek, kavicsok kôzt
fuldokolva kell

egymâs ellen élniink-halnunk!

Sztviink megremeg.
Vergôdésunk testvérûnket
sebzi, fojtja meg.

Egymâst tûlkiâltô szônkra
visszhang sem felel;
ôlddkôlnunk és csatdznunk
nincs rniért, de kell.
Bûnhôdiink, de bûnhôdésiink
mégse buntetés,
nem vâlthat ki poklainkbôl
semmi szenvedés.

Roppant hâlôban hânyôdunk,
s éjfélkor talân
étek lesziink egy hatalmas
halâsz asztaldn.



Pilinszky ezt a versét alkalmasint még a hâborû vége elôtt
l'rta a fasizmus uralmânak csûcspontjân, de jellemzô, hogy
annyira fontosnak, annyira egyetemesnek tartja mondanivalô-
jât, hogy ûj kôtetébe is beteszi. A rendszerek megvâltozhat-
tak, a terrer szine zbldbôl vbrosre cserélôdhetett, de a fele-

lôsségteljes, az érzô ember még mindig hâlôban partravont
halként vergôdik és vergôdésével testvérét sebzi, fojtja meg.
Csatâznia nincs miért, de kell. S a megszabadulâs mindeu
reménye nélkûl: éjfélkor talân étek lesziink egy hatalmas ha-
lâsz asztalân. Mindig elâmulok, mikor ehhez hasonlô verset lâ-
tok megjelenni budapesti kiadâsban. Ez ugyanis arra vall,
hogy a hatalmon lévôk is, a cenzorok is tudjâk îényegében,
hogy mi jô, és mi nem, mi igaz, és mi nem és ha csak egy
môd van râ, suba alatt megjelentetik a verset, novellât, re-
gényt. Félreértés ne essék: nincs szabadsâg otthon az iroda-
lomban s elôre lâthatôlag nem is lesz. Amit mondani akarok,
az az, hogy a vaskalapos cenzûra dacâra is — a zseni kitôr
és eget kér. Kihiilt vilâg cimû verse a legékesebb példabeszéd
a kbriilôtte zajlô âradatok elutasitâsâra. Pilinszky megdôbben-
tô beleérzô, mâsok kmjaival valô azonosulâsi képességét lât-
hatjuk a Francia fogoly cimû versében. Lehetne ez a fogoly
bârmilyen nemzetiségû, orosz, német, zsidô, vagy magyar; a
tény dontô, hogy Pilinszky ilyen fokon érzi a halott fogoly
hûsz éwel ezelôtti kinjât s ilyen szinten tud hangot adni az
ember fizikai mibenléte âltal rârôtt megalâzô, keserves fâj-
dalomnak, ami az éhezés, a csontvâzzâ aszottsâg.

KIHULT VILÂG

E vilâg nem az én vilâgom,
cstipân a testem kényszere,
hogy egyre beljebb, mint a féreg
furakodom beleibe.

îgy tâplâlkozom a halâllal,
és îgy lakik jôl ô velem;
az életem rég nem enyém mâr,
vadhûsként nô a sztvemen.



Minden teremtett elevenbôl

kijôzanodva a szemét
tgy iitkôzik ki, leplezetlen
fôladva hiû szégyenét.

A mindôrôkre ismeretlen

végûlis tgy lesz otthonos.
Mint hervadàs az ôszi lombot,

a pusztulâs bebalzsamoz-

Kihult vilàg ez, senkifbldjeJ
S mint tetejébe hajitott
ôcskavasak, holtan merednek
reményeink, a csillagok.

FRANCIA FOGOLY

Csak azt feledném, azt a franciàt, kit
hajnalfelé a szdllâsunk elôtt
a hâtsô udvar sûrûjében lâttam
lopôdzani, hogy szinte fôldbe nôtt.
Kôriilkutatva éppen visszcméz&tt,
s hogy végre biztos rejteket talâlt:
ôvé lehet a zsâkmânya egészen!
Akârmi lesz is, nem mozdul tovâbb.

S mâr ette is, faîta is a répât,
mit ûgy lophatott rongyai alatt.
Nyers marharépàt evett, de a torkân
még alig ért le, jôtt is a falat;
és undorral és gyônyôrrel a nyelvén
az édes étel tîgy talâlkozott,
mint telhetetlen testi màmorunkban

a boldogok és boldogtalanok!



Csak azt a testet, reszketô lapockât,
a csiipa bôr és csupa csont kezet,
a tenyerét, mely l'igy tapadt a szâjra
és ûgy adott, hogy maga is evett!
Az egymds ellen keserûlô szervek
reménytelen és diihôdt szégyenét,
amint a végsô ôsszetartozàst is
dnmaguktôl kell, hogy elvegyék!

Az àllatian makogô ôrômtôl
a suta Idbdt, ahogy lemaradt,
és semmisiilten kuporgott a testnek
vad gyônybre és gydtrelme alatt!
A pillantâsât, — azt feledném egyszer!
Ha fuldokolva is, de fait tovâbb,
és egyre még, és mindegy mdr akârmit,
csak enni bârmit, ezt-azt, bnmagât!

Minek folytassam? — Ordk jôttek érte;
a szomszéd fogolytàborbôl szokôtt.
S én bolyongok, mint akkor is a kertben,
az itthoni kert ârnyai kôzbtt.
A jegyzetembe nézek és idézem:
"Csak azt feledném, azt a fraudât..
S fiilembôl, a szemembôl, a szdmbôl
a heves emlék forrôn rdmkidlt:

"Ëhes vagyok!" — És egysz&riben érzcm
a halhatatlan éhséget, amit
a nyomorult mdr régesrég nem érez,
se fôldi tàplàlék nem csillapit.
Belôlem él! És egyre éhesebben!
És egyre kevesebb vagyok neki!
Ki et lett volna bdrmi eleségen:

most mdr a szivemet kbveteli.

Mint lâthatjuk tehât ahhoz, hogy egy vers modem legyen,
ahhoz, hogy a szô valôdi értelmében véve felfelé mutatô, az

Magyar Taldlkozô Krôuilrâja



igazsâgot pontosan tûkrôzô és a kor szellemében szôlo legyen,
nem kell megvetnie a rimet és a ritmust sem (mind Nemes
Nagy, mind Pilinszky legjobb versei formâban irôdtak), de
ugyanakkor lâtjuk azt is, hogy az û.n. "formabontâs" — ha
sikeres — egyszersmind ùj formâk teremtését is jelenti. Eb-
ben lâtom Weôres kimagaslô szerepét a mai magyarorszâgi
irodalomban. Szabadvers, vagy klasszikus szonett, ponttalan,
vesszôtien tudat-omiés, vagy formalista bravùr, vagy csak kot-
tâban kifejezhetô, diabolikus ritmikâjû gyermek-vers:Wedres
szuperaovai sugârzâsa mindent megnemesit, amihez hozzânyul.

Nem szôltam a magyarorszâgi lirârôl beszéitemben a tiz
éve halott Szabô Lôrincrôl, aki szintén szupemova volt, a leg-
fényesebbek kôziil és a szintén nemrég elhùnyt Aprily Lajos-
rôl; az alig par hônapja elhùnyt Fust Milànrôl és Kassâk La-
josrôl sem, akikrôl pedig, azt hiszem, elmondhatnânk, hogy
legalâbbis szupemovoidok voltak. Akikrôl szôltam, az élô ma
gyar szupemovâk, a szellemi élit legélén allô triumvirâtus, —
amelynek egyik tagja — asszony.

Amikor a magyar lira sorsârôl az emigrâciôban kell szôl-
nom, eldszôr is keserûség, szégyen és harag szavai tôdulnak a
szâmra. Miért? Mert mindenki irônak képzeli magât és arâny-
lag roppant kevesen olvasnak. Walt Whitman, a legnagyobb
amerikai kôltô szerint " a nagy kôltôt a nagy kôzônség teszi"-
Mârpedig — és tisztelet az eltôrpùlô kisebbségnek — mi ma-
gyarok nem olvasunk elég jô, modem irodalmat. Hellenbart
Gyula az {7; Lâtôhatâr 1967. januâr-februâri szâmâban "Nyu-
gatrôl nézve" cimû igen érdekes cikkében megemliti, hogy
Magyarorszâgcn még ma is Jôkai a legolvasottabb irô. Pedig
bol vagyunk ma mâr a fehér-fekete, jôk-és-gonoszok vilâga-féle
romantikus gondolkodâsmôdtôl? Két vesztes vilâghâborû és a
szâzad legeredetibb, legbecsùletesebb forradalma utân, mikor
tudjuk, hogy az ellenség is lehet barât és a barât is ellenség.
Van az emigrâciô nagy tôbbségében egy petôfieskedô, kokâr-
dâsan pôsalajosi rimekkel éktelenkedô, hol meg âsatagon adys-
kodô âlkultûrigény, melynek ha bârmi mentsége lehet, az az.



hogy mûvelôi legalâbb magyarul beszélnek és igy kôzlemé-
nyeik megbocsâthatôk, mint nyelvi ujjgyakorlatok az ikes
igék elfelejtése elleni meddô hadjâratunkban. Pedig a nyugati
atmoszféra remek lehetôségeket kmâlna; azok szâmâra, akik
valamennyire megtanultak angolul, kinyi'lhatnék E. E. Cum-
mings, Robert Frost, Robert Lowell, John Updike, Dylan Thom
as, T. S. Eliot és Ezra Pound vilâga. De nekiink a Talpra ma
gyar kell, vagy legjobb esetben a Duna vallomâsa. Ha igaz,
amit Nemes Nagy mond ùj kotete elôszavâban, hogy a leg-
nagyobb veszély érzelmeinket ôszi mélabùk, vagy torténelmi
lelkesedések tocsâiban loccsantani meg, mirânk ez még fo-
kozottabban érvényes. Hiszen kozismert tény,hogy az emigrâ-
ciô egyik legveszélyesebb lélektani tiinete, hogy az exnigrâns
kijovetele évének képét ôrzi fôleg szivében és tudatâban, mint-
ha az orszâgot illetôen megâllt volna az idô.

Ennek az az eredménye, hogy legnagyobb jôszândékom
mellett is képtelen vagyok emigrâns koltôi szupernova kimu-
tatâsâra. Pislâkolô âllôcsillag még akad egy-kettô; mikor a
szâmos esszé és râdiôriport mellett ideje engedi, Cs Szabô
Ldszlô meg-megereszt egy-egy igazi verset; a nyugaton élô Fa-
Itidy Gydrgy, a hires-hirhedt Villon-âtkoltések szerzôje is re-
mekel olykor egyet-egyet, mi'g Hatâr Gyôzô személyében — bâr
inkâbb filozôfiai jellegû prôzâja és regényei miatt — joggal
sejtek szupernovât. Ezek az irôk azonban nem nyugaton lettek
irôvâ-kdltôvé, hanem otthon; mindhârman életiik delén hagy-
tâk el az orszâgot s igy irodalmi mûkôdésiik mintegy a hazai-
nak âtultetett mâsodhajtâsa. Mindhârman tûl vannak az dt-
venen. Ezutân a triumvirâtus utân a névsor szinte végtelen-
né vâlik, az objektiv vâlogatâs lehetôsége meg szinte nullâvâ.
Vagy mindenkirôl beszélek, protokollos âbc-sorrendben, vagy
kiragadom egy bizonyos korosztâly hârom legjellegzetesebb
nlakjât s ezzel mindenki mâs haragjât magamra vonom. Ele-
mezni kellene Tûz Tamàs munkâjât, foglalkoznom kellene Fày
Ferenc, Flôriân Tibor, Illés Lajos, Horvâth Elemér, Kannds
Alajos, Kibédi Varga Âron, Kossânyi Jôzsef, Tollas Tibor és
Vitéz Gydrgy munkâival; ismertetnem kellene a pârizsi Ma
gyar Mûhely irôinak kbrét; Keszei Istvân, Papp Tibor verseit;
szôlanom kellene Gdmdri Gydrgyrôl, nôi iroink kdziil Bdn



Gyôrgyi, Csiky Agnes Maria, Dedinszky Erika, Nyiri Éva, Tôth-
Kurucz Maria, Zilahi Farnos Eszter, valamint a még Pesten el-
indult, igen tehetséges, ma Pârizsban hallgatô Tôth Juditvàl.
És még ezzel a mâr igen vaskos névsorral is csak a feluletet
érintettûk, mert még sokan-sokan l'rnak magyar verset nyuga-
ton. Ûj tehetségek tûnnek fel naponta, mint a nemrég megje-
lent, Kanadâban élô Kemenes-Géfin Lâszlà.

Tehât az utôbbi, sokkal szubjektivebb, sokkal kevésbé véd-
hetô és sokkal veszélyesebb eljârâst vâlasztom és megprôbâ-
lok bemutatni hârom emigrâns kôltôt, akik, jollehet egyik sem
szupernova, de legalâbbis nem lâtszanak iskolâba sorolhatônak
és az emigrâns lét âltal koréjukbûvolt politikumot is ûgy keze-
lik, hogy abban a téma mâsodiagossâ szelidiil a vers — mint
onâllô értékû mûaikotâs — jelenlétéhez képest. Mindhârman a
Kilenc Kôltô csoportjâba tartoznak, melyen a Szabô Zoltân
âltal szerkesztett, a Londonban, 1959-ben megjelent antolôgiât
értem, mely azôta—mâr ahovâ eljutott — mint egy nemzedék
arcképe ment ât a kôztudatba. Jellemzô, hogy a nagyszâmû
emigrâns-kiadvâny és vers kôzûl otthon is erre a kotetre, majd
résztvevôinek tovâbbi munkâjâra figyeltek fel a legjobban. A
Kilenc Kdltôrôl szô esett a budapesti râdiô adâsaiban Hege-
diis Géza s a Munchenbôl hazadisszidâlt Vàmos és Horvâth ko-
zôtt, de Hegedus ônâllô cikkben is emlitette ôket az Élet és
Irodalom — vagy ahogy a pestiek csûfoljâk, az "ÉS" — ha-
sâbjain. Ez a hârom kbltô Andrâs Sândor, Bikich Gâbor és
nagy bocsânatkéréssel, rôstelkedve, — jelentéktelenségem.

Andrâs Sândor ma Berkeley-ben, a University of Califor-
nia magyar lektora; Vizek Partjân cimû kôtete nemsokâra
megjelenik Molnâr Jôzsef hîres mûncheni nyomdâjâban. Bi
kich Gâbor Mùnchenben él, ahol a Szabad Eurôpa râdiô mun-
katârsa. Magamrôl csak annyit, hogy tân tûlzottan is sokat
mâszkâltam a vilâgban a Hawaii szigetektôl kezdve, ahol nyelv-
tanâr voltam, Délkelet-Àzsiân ât s jelenleg nyelvészetet tanitok
a University of Illinois ûj chicagoi campus-ân.

Andrâs egész egyszerûen kijelentette, hogy ô egy kûlôn
orszâg. Ez a verse, melynek cime Az ASAK beadvânya az
ENSZ-hez, oly frappânsan szellemes, hogy szâllôigévé vâlt ott,
ahovâ a Kilenc Koltô eljutott. Andrâs azonban nem elégszik



meg a szellemességgel. Mély, eredetien onanalizâlô bôlcseleti
h'rât mûvel. A Magamra szegezve cimû verse — annak adys
felhangjai ellenére is — a modem keresztény egzisztencialista
lira remeke:

Olyan mindegy, minek nevezl&k:
Krisztusnak, szôgnek, vagy keresztnek —
a hârom egyiitt vagyok.

Arcomon tm napfény a jôsâg,
alkonyat-ôrvény a mohôsâg —
elnyeli a napot.

A csalôdâs szdgei fognak:

mit-sem-sejtôhoz csalôdottat —
s a remény szdgei.

Percenként el- és visszavérzem:

élek a ritmus gyônydrében —
egyszeregy misztika.

Magamra vagyok fdlszegezve,
akàr valôsâgra az eszme —
igy azonosulunk.

Bikich Gâbor szinte emigrâns klasszikusnak szâmîtô prdza-
verse, a Sors Bona ûgy teremt eredeti atmoszférât és nyûjt pi-
kâns, szinte kinbahajlôan csiklandozô esztétikai élvezetet, hogy
rendkiviil szellemes môdon — mely ugyanakkor mély, morâlis
felhâborodâs sûlyâtôl terhes — jôszerencséjével dicsekszik a
mâsok kegyetlen sorsâval szemben.

Ezt a hangot kovette a ma esti elôadô 1959-es alterego-ja
is, mikor Hruscsov amerikai lâtogatâsa s az azt kbvetô atom-
bomba-betiltâsi tervek sorân ûgy taIâlta,hogy az atombomba
robbanâsa nem is lenne olyan rossz, azaz helyesebben, az al
iéné valô szentimentâlis tiltakozâs tûlzottan egyûgyû, mi'g, ha
a bombâhoz, mint valami fekete istenséghez imâdkozik, a mo-
nolog csiklandôssâga jobban érzékelheti a târgy irânti ellen-
szenvûnket;



ÔDA AZ ATOMBOMBÂHOZ

Elônthetsz mindent, mint a Vtzdzon
Elfûjhatsz mindent, mint a tûzvész
Kôdôkre bontva, mit a hûs ész

Tûltéve minden màgus drddgôn

Barom munkâval és tiirelmesen

Milliô szerkezetbe tâkolt.

Sirjam én is: miért? Hogy kâr volt?
Hisz' nem fél Tôled lassan senki sem

S utâlok minden bôlcs sopdnkodôt
Ki bdnat-szemétdombra hâgva
Mint "Kilâtôrôl", ûgy kiâltja
Az "Emberiség-mentô riadôt",

Hogy itt a perc, mikor a tudomdnyt
Fékezni kell, mert szâz cserépre
Tôrhet a Fôld, s a Nap szemébe
Kbphetjuk fel az izzô ôceânt

— Ami elvégre illetlen dolog!
— Fantdzidtlan, gydva népség!
Vildgégéstôl félnek és még
Csoddlkoznak, hogy pdrtodon vagyok!

Hatalmas Bomba! Benned a Jôvô!

Egyetlen sdrga rézgarassal
Egyberobbanthatndl a Marssal
S egy hamû lenne minden létezô

Nem volna tôbbé nappai s éjszaka
Csak mûlt ugyeken fustologve
Szdllna magdban ûj kôrôkbe
Az Ûj Vizdntô sdpadt csillaga.

Erre a hangra persze nehéz râduplâzni keserûségben —
fôleg akkor, ha valaki Pilinszky és târsai szuperkaliberû ôn-
marcangolâsân nevelkedett, mint ahogy ezt mindhârman két-



ségen kivûl tettiik. Marad tehât az dnirônia, a fintor, a pâ-
tosztôl valô mindenkori irtôzâs. Ez lâthatô az ugyancsak 1959-
es keletkezésû "Mâr én is csak" cîmû versemben:

Mâr én is csak nyilalô bizonytalantôl,
a gyors elôre-nem-tudottôl rettegek —
korunk, e Roppant Cinikus Fogorvos
kileshetetlen mozdulataitôl

a gonosz fehér mûszerek kôzdtt
nem félek én mâr csak a Félelemtôl
s mint ônmagam ellen mâr annyiszor
felszabaditott volt budai lakos
békés ôrdmmel élvezek

minden jô, megszokott
elevenen rothasztô

drâga-lassû testi-lelki kint.

És mi legyen a szegény emigrâns kôltôvel, akiben a torté-
nelmi lelkesedés irânti kisértés talân még sokkai erôsebben
él, mint hazai kollégâjâban? Hallgattassa el magâban? Ne ir-
jon politikai verset egyâltalân? S ha mégis lelkesednie kell,
hogyan lelkesedjék? Bosszûâllô vagy pesszimista môdon? So-
kat gyôtôrnek ezek a kérdések. Mint mindnyâjan tudjuk, ta
lân sehol a vilâgon nincs ma olyan rossz dolga a magyarsâg-
nak, mint a Româniâhoz csatolt Erdélyben. Bârki kezében
légyen is Kelet-Eurôpânak ez a szigete, valaki mindig szenved.
De talân a hâromnyelvû Svâjc mintâjâra be lehetne rendez-
ni. Ezek a gondolatok vajûdtak agyamban, mikozben a Terem-
tiink egyszer irôdott.

Teremtûnk egyszer a messzi hegyek kôzt
hol negyed nappai korâbban virrad a hajnal
sok pénzzel, erôvel és vas-akarattal
(bâr most, a tôbbrétû, tarka nyomorban
kedves kûlfoldi utazô, gondolom mit se làtsz ott —)
egy ûjsziildtt keleti hâromnyelvû Sâjcot,
hol a rûgyszagû szél a fâradt beteget
— jôkedvû reggeli kilâtâs — a gyôgyitô napfényben
kacagva jârja ât:



egy fuggetlen, gazdag Transsylvâniàt
hol fiivekben, fdkban, s a mozdiilatlan fôldôn
— bubdjjal vert, mesék kirdlya —
szunnyad az ôsi ôsztdn,
hogy haza szûletett ott, hol ôsidôknek
eszményei a sirokbôl kinônek

s befesti kékre a s zds z vdrosokat
romdnnak hagyva a romdnokat
sa magyaroknak a Szépmives Céhet
hol a fiôkbafulladt irdsokat életre itéli majd az élet,
orszdgot, melyben a hdrmas lobogô alatt
— irigylik majd a poros pestiek —
az ész nagy, dôntô diadalt arat
gyûlôlet, s dtkos babondk felett...

Djakkal toldva a régi selejtjét
igy tesziink helyére minden szent kôvet:
S én lennék ebben a csodds kis orszâgban

az Vj-Vildgbeli Nagykôvet.

Weores "merô szeretet és semmi irgalom" sora az idézett
Bartôk-versbôl csak évek mûlva jutott el hozzâm, de valami
ilyesmi bolyongott agyamban, amikor a Templomtisztitô cfmû
szonettet komponâltam.

A TEMPLOMTISZTITÔ

Mint antik Isten nesztelen ha lépked
De nem keresve lugasok homâlyât,
A jôtéren, s az oszlopok sorân ât
A ..H AKNESZET h - hez ért a csôpp kiséret
Ëlén a Mester; megfeszitve voilât
Ment, emelt fôvel, mint kit baj nem érhet
S csak nézte még, hogy félve mind kitérnek
Akinek lelkin érc-nyugalma âtlât.



— Arany!
— Szovet!

Rikâcsolô kufârok
Kozôtt lesûjtva buntetett a korbâcs,
Hogy jajjal iszkolt mind, a rût paràzna.
S azôta, mintha àlmaimba' râzna
Egy régi bûnt verssé-lehellô Tolmâcs:
En, ember, Krisztus ostoràra vârok.

Befejezésiil rovid szintézist kockâztatnék meg ilymô-
don: A jô versnek szukségképpen modernnek kell lennie, de
minden ûgynevezett "modem vers" szukségszerûen jô is egy-
szersmind. A modernség — szerintem — elsôsorban az eredeti-
ség ôszinte, elmélyiilt kutatâsât jelenti, melynek a kimûvelt
forma és az âtélt — nem mâsodlagosan, hanem elsôdlegesen
lîiegszenvedett — tartalom szerves és elvâlaszthatatlan részei.
Ez a kapacitâs — de nevezhetnénk akâr âtoknak is — fôld-
részektôl és ideolôgiai rendszerektôl alapjâban fûggetlen. Ér-
dekes mellékkôriilmény, mely némely ihletek igazsâga mellett
tanùskodik mâsféle ihletek mâsodlagossâgâval, mesterkéltségé-
vel szemben, hogy az ôszintén âtélt vers a mindenkori vele-
jârô, kimûvelt formâval, valamilyen formâban mindig a spiri-
tuâlis halhatatlansâgot és a moràlis felelôsséget célozza.
Ezzel szemben minden vers, mely valamiféle tettre serkent,
vagy valamitôl példabeszéd formâjâban ôv, ôhatatlanul pro-
pagandisztikus jellegûvé, programverssé vâlik. Szerzôt és ci-
met ki-ki talâljon magânak a recept betôltésére, feladatom
nem rossz versek bemutatâsa, hanem a mâsmilyenek hang-
sûlyozâsa volt. Otthon a fejlôdés — épp ilyen szempontbôl —
roppant pozitiv és biztatô, a latin kozmondâst igazolja, mely
szerint sub pondéré crescit palma; a lekûzdendô akadâlyok
erôsebbé teszik a fa zsenge hajtâsait. Helyzeti hâtrânyuk te-
hât lélektani elônnyé vâlik az emigrâciô kôltôihez képest, akik
pont a kûlon terhek, lebilincselô sûlyok hiânyâban gyakran
konnyelmûvé vâlnak, léghajôjuk megrendiil az olcsô panasz-
kodâs és a hazafias melldôngetés kônnyebb régioi felé. A kôlté-
szet olyan, mint a gôz: nagy hôfokon és nyomâs alatt keletke-
zik. Az emigrâns kdltônek onmaga fortyogô fazekâra kell râ-



tennie az ônfegyelem, onanalizis és belsô kutatâs ôlomfedôjét,
hogy vézna sipolâs helyett a mozdony erejével robbanhasson
belôle a szô. Ez a képesség azonban az intellektuâlis on-
kînzâssal azonos, furcsa, fonâk ajândék, melyet elfogadni
ugyanolyan rossz, mint elutasitani. Ûgy lesz valahogy, ahogy
a Bibliâban olvassuk: "Nem azé, aki akarja, sem nem azé,
aki fut, hanem a kônyôrûlô Istené."

☆ ☆ ☆

Fûry Lajos dr. tanâcskozâsi elnôk megkoszôni Makkai
Âdâm dr. érdekes, egyéni môdon megtartott elôadâsât. Be-
jelenti, hogy elsô hozzâszàlôként Flôriân Tibor jelentkezett,
akit felkér hozzâszôlô elôadâsânak megtartâsâra.

Flôriân Tibor azzal kezdi hozzâszôlâsât, hogy nem a szu-
pemovâk problémâjâhoz kivân hozzâszôlni, mert megitélése
szerint kortârsak nem fémjelezhetnek szupernovâkat. Ezt csak
az idô, a jovô teheti. Csupân arrôl szeretne beszélni, ami mély-
ségesen aggasztja az emigrâciôban.

Flôriân Tibor:

SCYLLA ÉS CHARYBDIS

Otthon a partes irodalom béklyôjâbôl kezd kitorni egy
bâter, szabadsâget keresô és hazugsâgokat kritizâlô hang. Ez
a hang néha egészen nyilt, néha csak jelképes és mint buvô-
patak, a serek mogott jelentkezik. Eszembe juttatja két-vilâg-
hâborû-kozotti erdélyi kisebbségi magyar lirânkat abbôl a kor-
szakbél, amiker a legvadabb volt a roman nacionalizmus.
Amiker versben sem lehetett egy erdélyi vâros, vagy folyô
nevét magyarul leimi. Ez az otthoni bûvôpatak-koltészet tel-
ve van feszûltséggel, izzâssal és szépséggel.

Râ kell mutatnom arra is, hogy az otthoni kôltôk, ha ûj
utat keresnek is, ezt sajâtos kôriilményeik kôzott fegyelmezet-
ten keresik. A ferma tiszta és a mondatszerkezet vilâgos.

Idekint, a szabad vilâgban a partes irodalom befolyâsa
helyett két jelenség veszélyezteti a magyar lirât. Egyik "jobb



oldalrôl", mâsik "bal oldalrôl". Az elsô csoporthoz tartozô mû-
bîrâlôknak tôkéletesen elégséges, ha néhâny rossz csengésû
n'met lâtnak az olyan versben, melyben ezek a szavak szere-
pelnek: haza, nemzeti, zâszlô, letiport zsamoksâg, felszabadu-
lâs, vagy elégséges, ha a beteg rimek mogott vallâsos jellegu
szavakat talâinak. "Klapanciâkat" gyârtô kôltôcskék felmagasz-
talâsa olyan mértékû, hogy a jâmbor olvasô nemsokâra abban
a hitben lesz, hogy a szabad vilâgban valôsâggal hemzsegnek a
magyar kôltôk. Rengeteg példât tudnék felsorolni erre a nem
zeti, vagy vallâsos irânybôl rânktorô, kôzizlést rombolô és
hamis nagysâgokat termelô veszélyre. Most csak egy kirlvô
példât idézek — a lap és szerzô nevének emlîtése nélkiil —

jônevû hirszolgâlati szerviinkbôl. Ime az idézet:
"Aztân minden erô okot hordoz, — a Duna, a Tisza is ki-

szaladt, — ha lâzad a Maros, a Szamos is sokszor, — mikor
szoritja az olâh bocskor ..

A mâsik veszedelem "baloldalrôl" tôr rânk. Minden mû-

vész igyekszik ûj, egyéni utat teremteni, ez azonban nem
jelentheti azt, hogy valaki anatômiai és rajztudâs nélkiil kezd-
jen el emberi testeket és arcokat festeni és a pacnikra azt
mondja, hogy ez az ô lij mûvészeti stilusâban arcot âbrâzol. A
pacni csak azt jelenti, hogy az illetô nem tud rajzolni és nem
ismeri az emberi test, vagy arc csontrendszerét, ideghâlôzatât.

Éppen igy vagyimk az irodalomban is. Nem ûdvdzolhet-
juk ûj mûvészet, ûj kdltészet jelentkezését akkor, amikor az
eszmékbôl, erkôlcsi és esztétikai elvekbôl, szabâlyokbôl, târ-
sadalmi és kultûrformâkbôl kiâbrândult, a nihil szakadékai
fôlott tântorgô egyén kezében a tollal imi kezd és azt âllitja,
hogy ûj verset, ûj formât teremt és sajât formâtlansâgât, har-
mônia-nélkiiliségét, zavartsâgât zûditja az olvasôra.

Két hâborû utân, hontalanul, idegen orszâgutak porâban
vândorolva, az elaknâsitott béke korszakâban egyâltalân nem
csodâlatos, hogy vannak olyan fiataljaink, akik sajât zavartsâ-
gukat, mint ûj irodalmi formât, magatartâst és kifejezésmôdot
szeretnék elfogadtatni. Az azonban mâr nem természetes, ha-
nem egyenesen ijesztô, hogy egyre tdbb olyan szândékosan,
vagy akaratlanul — értékrombolâst szolgâlô mubtrâlo akad,
aki ûj ûtakon jârô tehetségeknek kiâltja ki ezeket. És ezâltal



megteremtik az értelmetlenség miivészetét, a mûvészetet az
értelmetlenségben, esetleg az értelmetlenség ellenére.

Ezek a mûbirâlôk ùj utakon jârô, modem vagy avantgard
kôltészetet szimatolnak, ha otszdgû, vagy hernyôalakû verset
lâtnak. Oj tehetség — szerintiik — az, aki vesszôt, pontozâst,
nagybetût nem hasznâl (még Isten nevét is tiintetôleg kis be-
tûvel irja), a szavakat a sor végén megtôri és âtviszi a kôvet-
kezô sorba. Aki ôsszefiiggéstelen képek és hangulatok halma-
zât l'rja le versre emlékeztetô sorokban. Aki a nihil szakadé-
ka fôlôtt botladozik és sajât fejét hasznâlja labdaként. Aki
ahelyett, hogy harmoniât és szépséget adna, a târsadalom, em-
ber, csalâd és az épitô, alkotô munka moraljât tâmadja. Aki
sarat, szennyet, szitkot frbcskbl maga kôré és olcsô ûgyeske-
déssel ûgy kavarja zavarosra sekély vizét, hogy a jâmbor ol-
vasô mélynek higgye, amelybe csak nagyon kivâlô elme tud
lehatolni.

Egyre jobban ônti el kinti irodalmi életiinket az ùj titân-
jelôltek zavaros, sekély vize, a hbkkentô, értékrombolô szavak
beteg âradâsa, a szenny, a sâr, a felelôtlenség, a formâtlansâg,
a szinvaksâg, a képzavar, az énhasadâs, az idegbetegség ki-
vetitése, hirdetése és dicsérete (prôzâban és versben egyarânt.)

Hirtelen csak néhâny példât idézek, szintén név nélkùl. Mind-
egyik idézet olyan valakitôl szârmazik, aki idekint irodalmi
dljat is nyert egyik emigrâciôs szervezetùnktôl és éppen ez
az oka annak, hogy az illetôtôl idézek, holott lenne elég mâs
példa is. ïme az egyik idézet: "...nyakamat elmetszem — és
fejemmel hâlôbafogott labdaként jâtszom — magasba dobom
— jobb kézbôl a balba — balbôl a jobba — repùl és pôrog."

Lâtomâsokat jelenit meg, de ezek a lâtomâsok betegek.
Bûnét az enyhitené, hogy ha mindezt mûvészien tenné. A zse-
nialitâs feledtetné, hogy ezt ôriilt agy Ibkte ki magâbôl. Csak
kérképnek, ideggyogyâszok szâmâra lenne jô, ha az ideggyôgy-
intézetek âpoltjainak az lenne a szokâsuk, hogy lâtomâsaikat
rôgzitsék. Ezek a lâtomâsok az egészséges olvasôk târsadal-
mât a fertôzés âllandô veszélyének tennék ki.

New Yorkban nemrégen egy ûjsâgirô-csoport elôtt szâmolt
be érdekes ki'sérleteirôl a brooklyni Cumberland Médical Cen-
ter egyik pszichiâtere. Kisérletének lényege, hogy versekkel



gyôgyit. Szomorû verseket olvastat fel depressziôs betegeinek,
akik lassan arra ébrednek râ, hogy tûneteikkel nincsenek egye-
dûl. Majd fokozatosan râveszi ôket arra, hogy ôk is îrjanak
verset. Ha ez sikeriil, akkor a beteg a verseken keresztiil bn-
maga és az orvosa elôtt folfedi rejtett énjét és igy sok eset-
ben sikeriil eljutni kôros idegâllapotânak forrâsvidékére.

A newyorki pszichiâter tapasztalatait és ezeken alapulô
gyôgymôdjât kônyvben irja meg, mely "Poetry Therapy" ci-
men rbvidesen megjelenik.

Ha ezt a gyôgymôdot egyszer minden ideggyôgyintézet-
ben bevezetnék, akkor nemcsak a szabadon jârô, hanem a
zârt intézetekben kezelt idegbetegek versei és irâsai is ârad-
ni kezdenének az egészséges emberek târsadalma felé. Ki ta-
lâlnâ ki akkor majd azt az oltôanyagot, mely az idegbetegség-
re hajlamosakat megvédi a fertôzéstôl? Tàrsadalmunknak eb-
ben az âllapotâban — az orvosok, pszichiâterek és mûbfrâlôk
egyiittes felelôsségtudata nyûjthat csak segitséget.

Vajon létezik-e a felelôsségtudat? Vajon mindegyik mû-
bfrâlô tudatâban van-e annak, hogy itélete kbzizlést formâlô,
kbzizlést védô eszkbz is?

Ha nyugati sajtôtermékeink tengerébôl talâlomra kiraga-
dok egy elôkelô, kbzizlést irânyitô lapot, akkor a fenti kérdés-
re nemmel kell felelnem. Nos, ebben a lapban talâltam egy
verset" (nem elôszbr), melyrôl csak a tartalomjegyzék alap-

jân lehet tudni, hogy vers. A pontozâs nélkiili, prôzai sorok-
ban vonaglô, végtelen mondat-kigybbbl tépjiink ki néhâny sort
és idézzuk a szerzôt a szerzô ellen a nihil felé rohanâsânak bi-
zonyitâsâra: "a mondât dohog lihegve ùj tâmot keres mig bir-
ja az agy igy termelni iiveges vâladékât mig ringatja a tô hui
lait fullad a mell a nyak gbrcsbemered minek igy fiijtatva ho-
va tart ez a mondât hol a part hol a pont..."

A fblvetett kérdésre a "'vers"-mondat klilbnbbzô fbldrajzi
tâjain maga felel: "felhûztâk hât ketyeg az ôra s méri a semmit
pontosan felszabdalja a hullâk hajaszâlât egyenlô galacsinok-
ba gbmbblyiti az ûr âtlâtszô excrementumât..."

Ha a szegény olvasô a fentiek utân is kéteikednék abban,
hogy a mondât végén elkerulhetetlenul szakadékba kell zu-
hannia, akkor a kbvetkezô idézetek meggyôzik sorsârôl:



..."essziik a szalâmit iiptre (sic!) csak egyszer futja melegre
kovâcsolt vaspôk a kapu hova nyilik fut a busz meg tudjuk-e
valaha fut a vonat az éjbe motyog a vén nagyanya bajszân
csôpp Agnes még nincs sehol..

De a "mondattal" egyiitt kôzeledjiink még jobban végze-
tiink felé, melyet a szerzô részûnkre is elôkészitett; ... "kl
vagy ki vagyok beszélni tilos a szâj hassâ alakul a mell a szâj
helyébe lép a bél lélegzik és a tiidô szivacsâbôl szivârog a mo-
csok folyunk cseppek egy Ismeretlen Lény nedvében ..

Hol a menekiilés ùtja, miként menthetjûk meg onmagun-
kat ilyen szôrnyû végzettôl? A pârkâk elvâgjâk létiink fonalât
és hullunk a szerzôvel a szakadékba (talân korunk szakadé-
kâba), melynek "hassâ alakult ôriâs szâja azokat vârja, akik
természetes halâluk elôtt "haltak" meg s ilyen idegâllapotban
kell tovâbb "élniok."

A szerzônek ebben az esetben kétségtelenûl olyan tolla
van, mely ônmagâtôl rohan s rânt sajât végzete felé. Vajon
helyes, hogy mûbi'râlôk ezt a vâgtatô "buszt", vagy "vonatot"
biztonsâgosnak itélik arra is, hogy az olvasôkôzonséget fel-
liltessék râ?

Ebben a zûrzavarban az utôbbi hetekben egy jôzan kér-
dést és véleményt fedeztem fel egyik nyugaton megjelenô ve-
zetô folyôiratunk hasâbjain. îrôja a Hamburgban élô Hellen-
bart Gyula, felteszi a kérdést: "Vajon célravezetô-e az élô ma
gyar irodalom vizsgâlatâban pusztân avantgardista szempon-
tokat érvényesiteni, mikôzben az orszâg 19 évesnél idôsebb la-
kôinak 67 szâzaléka nem vesz kônyvet a kezébe és a maradék
egyharmad is mindenek elôtt Jôkai-regényeket olvas?" (A Kôz-
ponti Statisztikai Hivatal 1962-es adatai alapjân.)

Majd a tovâbbiakban "kôzkeletû mûvészet- és irodalom-
szemléletiink alapvetô hamissâgârôl" ir Hellenbart: "Arrôl,
hogy sajât mûvészeink alkotâsaiban is csak az idegen min-
tâkra emlékeztetô vonâsokat fedezzuk fel és értékeljûk, hogy
irodalmunkat csupân kûlfôldrôl importâlt mércékkel rendez-
zûk és értékeljlik s ilyképp csakis azt fedezzuk fel benne, ami
ezekkel az eszkôzôkkel épp felfedezhetô." (Tanulmânyânak
mâs vonatkozâsû kérdéseit és azok vitathatô szempontjait itt
nem érintem.)



Tôliink fiigg, hogy az itt-ott felbukkanô tiltakozô hangok
kôrussâ erôsodjenek és amit a jôszândékù aggodalom iratott
velem, mûbirâlôink és kint élô kôltôink is megértsék és ma-
gukévâ tegyék.

Természetesen mindez nem valôsulhat meg addig, amig
a mûbirâlôt tâmadâs érheti kritikâjâért. Ez tortént nemrégen
Gômôri Gyôrgyyel. Egy olvasô a mûbirâlat "ûj szabâlyâ-
ra" oktatja ki: "A mûbirâlô feladata, szerintem, nem az, hogy
értékeljen és itéljen, hanem a mûvet kozelebb hozza az olva-
sôhoz." Éppen ez az "ûj szabâly" az, mely egyszerre két "ol-
dalrôl" emeli fel a zsilipeket és engedi rânk omlani a versek-
nek keresztelt klapanciâk, vagy a kodgomoly âradô tômegét.

Én csak azt kivânom, hogy a fent vâzolt két szomom és
veszedelmes véglet kozôtt nyugati, magyar kôltészetiink is
megtalâlja azt a jârhatô, keskeny utat és ezen keresztûl meg-
kbzelîtse azt a magaslatot, amelyre otthon egyes kôltôink — a
jelenlegi kôriilmények kôzbtt is — feljutottak.

☆ ☆ ☆

Fûry Lajos dr. tanâcskozâsi elnbk megkôszbni Flôridn Ti-
bor elhangzott hozzâszôlô elôadâsât, majd a jelentkezés sor-
rendjében a tobbi hozzâszôlôt kéri fel.

HOZZÂSZÔLÂSOK

Kossânyi Jôzsef az elôadâs ûjszerûségét, erejét és szelle-
mességét hangsûlyozza. Flôriân Tibor hozzâszôlâsânak legfôbb
értékét abban lâtja, hogy az azt az ôsi és tiszta szellemet tol-
mâcsolta, a vilâgirodalomnak azt az orbk folyamatât vâzolta,
amelyet a gbrog és latin îrôktôl, kbitôktôl kezdve mostanâig
minden nagy szellem és az egész emberiség magâénak vallott.
Makkai Adâm dr. nagy nevek orokségével keriilt kôzénk s a
magyar nyelvvel remekûl bânik. A jôvendô igérete. Mégis azt
kell mondania, hogy Babits Mihâlynak volt igaza, amikor nagy
irodalomtôrténeti mûvébôl magât és kortârsait kihagyta. Nem
tudja teljesen elfogadni az elôadônak itt-ott megnyilatkozô, jô
értelemben meghokkentô s Adyra jellemzô belzebûboskodô
magatartâsât sem. Nem talâlja elegendônek a kiragadott ver-



seket sem a modem magyar lira fejlôdésének vizsgâlatâhoz.
We'ôros Sdndorra érti ezt elsôsorban. De ha Weorôs Sândort

idézte az elôadô, akkor idéznie kellett volna Szabô Lôrincet
(Babits Mihàly tamtvânyât) is. És tobbet kellett volna idéz
nie Pilinszkytôl, mert ô tényleg az otthon élô legnagyobb mo
dem kôltô. Akkora spirituâlis erô, akkora léleklâtâs, belsô
fesziiltség, a modem fejlôdéssel valô egyiittérzés, annyi "vox
humana" jellemzi, amennyi ebben az embertelen korszakban
ritkasâg. Kôltészetén keresztiil a vorbs vilâgkommunizmus
ârnyékâban tényleg érezziik, hogy mit jelent a jô, a tiszta em-
ber, a tiszta kbltô. És itt kell megjegyeznie, hogy ha a kôltôk
prôfétâk akarnak lenni, ez csak természetes, mert ha a 'koltô'
nem prôfétâja kortârsainak, sot az emberiségnek: akkor nem
kôltô. A kôltô majdnem mindig vâtesz. Az volt a régi gorogôk-
nél, a rômaiaknâl s azôta is mindig. Mâsrészt viszont a koltô
a legrégibb kortôl kezdve — a Ramanaja, a Mahabharata, a
homeroszi Iliâsz és Odysszea, az egész gôrôg és latin kôltészet
stb. bizonysâga szerint — szinte mindent megénekel: az életet,
a csillagokat, a fâkat, szerelmet. Petôfi felesége irânt érzett
szerelmével kapcsolatban mindent kibeszél, de csak addig a
hatârig, ameddig, mint valamennyi magyar kôltô, ùr marad.
A kôltô a szépnek, nemesnek, eszményinek a hirdetôje.
És mindezt ki lehet, ki kell fejezni anélkiil is, hogy az
oesmâny, nemtelen és alacsonyrendû nyers "valôt" — akâr-
csak szembeâllitâs kedvéért is — nevén neveznénk.

///. Gyékényesi Gydrgy nézete szerint a kôltészet baloldalt
és jobboldalt nem ismerhet. Ha valaki jô kôltô, akkor annak
minden oldalon jô kôltônek kell lennie. A jô vers alapvetô kô-
vetelménye, hogy a forma és a tartalom egymâst ôlelje benne.
Oriil, hogy Makkai fellépett és l'gy lépett fel. Lehet, hogy a mo
dem kôltôk utat keresnek a forma és a tartalom tôkéletesebb

egymâsbaôlelkezésére. Ha ezt az utat megtalâljâk, nincs baj.
Ez klasszikus felfogâs, de modem kôltôknél is szabâly. Alkal-
mazâsa kôltôi feladat s a kôltô hivatâsa.

Bertalan Kàlmàn keményen birâlja Weorôs Sândor Ifrâ-
jât. Fôként "A hallgatâs tornya" cimû kôtet kôlteményeinek
kifejezéseit és képeit kifogâsolja. A vôrôstôl a fehér felé for-
dul. Mécs Lâszlà lirâjât és szavalômûvészetét méltatja. Be-



fejezésiil — sajât megfigyelése alapjân — azt mondja el né-
hâny magyar l'rôrôl, ki mit szeretett inni.*) Csak azért, hogy a
komorra vâlt hangulatba kis derût ontson s hogy az elôadô
figyelmét felhivja ezekre s az ezekhez hasonlô 'jelentéktelen-
ségekre', amelyek mégis sok vonatkozâsban lényegesek, jel-
lemzôk lehetnek. Persze csak arra az esetre, ha antolôgiâjât
nemcsak a szupernovâkra, de az orokké allô csillagokra, a
magyar irodalom és kbltészet csillagaira is kiterjeszti.

Szilassy Sândor dr. nem hozzâszôlni klvân Makkai Âdâm
dr. kitûnô elôadâsâhoz, csak néhâny megjegyzést szeretne ten-
ni azzal kapcsolatban. Elôszôr is: a Magyar Talâlkozôn kiilôn-
bôzô nemzedékek mâs-mâs szemiivegen ât lâtjâk ugyanazt a
kôltôt s ugyanazt a verset. Az egyik nemzedék felmagasztalja,
a mâsik meg lehûzza a sârga fôldig. Ez igy volt Ady Endre és
Jôzsef Attila esetében és valôszinûleg îgy lesz mindig a modem
kbltészet minden 'szupemovâja' esetében. Mâsodszor szeret
ne utalni arra a tényre, hogy sem Ady Endre, sem Jôzsef Attila
nem tartozott éppen az akkori magyar târsadalom konformis-
tâi kôzé. Ezek a kbltôk mindig az âr ellen ûsztak. Es Makkai
Adâm dr. idézetei azt az érzést keltik, hogy a mai modem
magyar kbltészet mind a klilfbldbn, mind otthon ugyancsak
az âr ellen ûszik. Harmadik megjegj^ésként arra utal, hogy a
kbltészet megitélése szempontjâbôl a tbbbség nem igen szo-
kott jelentôs lenni, mert a tbbbség véleménye a kbltôi érté-
keket illetôen nem igen fedi a valôsâgot.

Makkai Adâm dr. elôadô azt hiszi, Szilassy Sândor dr. fog-
ta meg a dolog lényegét. A mâsik Gyékényesi Gydrgy, aki lé-
nyegében ugyanazt emelte ki, amit ô. Az az érzése, hogy kor-
târsak. Meg kell jegyeznie, hogy azoknak, akik a mâsodik
vilâghâborû utân otthon érettségiztek, Jôzsef Attila mâr klasz-

*) Mécs Lû-szlô a tokaji aszût szerette. Kosztolânyi DezsS a finom
franeia likôrt, s .a francia pezsgôt; Môricz Zsigmond a nyîri vinkôt,
Krûdy Gyula ugvanezt (2 adag borhoz 1 adag szôdât ontott), Zilaliy
Lajos a szâdavizet, Harsânyi Zsolt a suapszot, bort ês pezsgSt. Szabô
Dezsô pedig a tejes kâvét (kulonosen, lia kiflit tudott belemârtogatm).

Magyar Talâlkozô Krônikâja



szikus volt, holott ugyanaz a régebbiek szâmâra még merô-
ben forradalmi. Flôriàn Tibor rendkiviil érdekes hozzâszôlâ-

sâval mindenben egyetért. Ô ugyanùgy lâtja a jelenségeket
nemcsak a kôltészet, hanem âltalâban a XX. szâzadbeli mu-

vészet terén is. Melldongetô akamokok és azok, akik magukat
modemeknek tekintik, ennek iiriigye alatt a legborzalmasabb
dolgokat kôvetik el. De kuldnben Illyés Gyula szavaival kell
élnie:

Hangzavart? Azt, ha nekik az,
ami nekiink vigasz.
Azt. Fôldrehullt pohàr
felcsattanô szitokszavât,
fûrész foga kôzé szorult reszelô
sikongatô jajât
tanulja hegedû.

Miért éppen, miért e hangzavar.
miért éppen a hangzavar,
e pokolzaj,
vad, zavargô jaj kiàlt
harmôniât?

Jogunk van és életadôk vagyunk
mindazzal szembenézni,
mit elkerûlni

amûgy sem tudhatunk,
mert nôveli,

ki elfôdi
a bajt.

Ez a modem kôltészetnek a lényege. A XX. szâzadban
annyi borzalom, a hâbonik, orszâgvâltozâsok, sizofréniâk,
idegbajok, ôriiletek olyan fantasztikus mennyiségén estunk ât,
hogy ezt nem lehet meg nem imi. "Mert — ahogy Babits Mi-
hâly l'rta a Jônâs konyvében — vétkesek kôzt cinkos, aki né-
ma." TeMt mindent meg kelI frni. Az erotikât is. A vakbél-
operâciôrôl is lehet verset imi, ha a vers jô. A hârom szuper-



novât azért vâlasztotta, mert ôk antimodernul modernek. Ezek
a koltôk ûgy modernek, hogy nem modemeskednek. Tehât
arrôl beszélnek, ami a lényeg, ami ma van. Ugyanakkor ri-
melnek, de nem kell nekik rimelniiik, mert mâst is tudnak.
Szabô Lôrincrôl kiilon elôadâst kellene tartani. De mâr igy
is mâsfél ôra teit el. Amit elmondott, csak keret volt.

☆ ☆ ☆

Fiiry Lajos dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszoni az értékes
hozzâszôlâsokat és az elôadô vâlaszât, majd Nddas Jdnos dr.-
nak adja ât a szôt.

Nddas Jdnos dr., mint az Ârpâd Akadémia igazgatô tanâ-
csânak elnôke, bejelenti, hogy az Arpâd Akadémia mûvészeti
fôosztâlya rendes tagjai sorâba meghivta tôbbek kôzt Teghzs-
Gerber Miklôs zeneszerzô daikoltôt, aki most Detroitban lakik,
de a Magyar Talâlkozô rendezôinek felkérésére âtjott Cleve-
land-be, hogy a kôvetkezô félôrân ât négy kôzismert szerze-
ményének elôadâsâval, bemutatâsâval gydnyorkôdtesse a hall-
gatôsâgot. D'Albert Ferenc dr., az Arpâd Akadémia mûvészeti
fôosztâlyânak einoke, nem tudott eljonni kozénk, igy helyette,
mint az Igazgatô Tanâcs elnôke, ô mutatja be a kivâlô mû-
vészt, bâr meggyôzôdése szerint erre szûkség nincs, mert an-
nak nevét és kitûnô alkotâsait mindenki jol ismeri. 1906-ban,
Margitfaluban, Magyarorszâgon szûletett. Tanulmânyait a bu-
dapesti egyetemen és a Zeneakadémiân végezte, aboi zene-
szerzôi és karmesteri okievelet szerzett 1933-ban. Éveken ke-
resztiil a gôdôllôi Zeneakadémia igazgatôjaként mûkôdôtt és
1925—1944 kôzt tôbb dijat nyert szerzeményeivel, mint bâr-
melyik mâs zeneszerzô. Jelenleg a Michigan-âllambeli South-
gate zeneiskolâjânak tanâra. Felkéri, hogy 'akadémiai székfog-
lalôjât' a zongorân tartsa meg.

Teghze-Gerber Miklôs osztatlan tetszéssel és nagy sikerrel
mutatja be zongorân sajât szerzeményeinek pompâs csokrât
és tôkéletes zongorajâtékmûvészetét, amelyet két kivâlô cleve-
landi énekmûvész: P. Majoras Ilonka (szoprân) és Veres Jô-
Zsef (a szegedi Operahâz volt énekmûvésze) 'kisér kiforrott
elôadôkészséggel s nagy sikerrel.
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A MAGYAR JOVO KÉRDÉSEI

A VII. Magyar Talâlkozô mâsodik napjânak tanâcskozâ-
sait Nddas Jânos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, 1967. no
vember 25-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor nyitja meg. A meg-
jelentek iidvbzlése utân az einoki tisztség ellâtâsâra Gyéké-
nyesi Gy. Lâszlà pedagôgus kbzi'rôt kéri fel.

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi einôk bemutatja az el-
sô elôadôt, Czikann-Zichy Môric dr.-t, aki 1907-ben Pozsonyban
szuletett, egyetemi tanulmânyait pedig Innsbruckban és Buda-
pesten végezte. Elôbb a Keresztény Szociâlis és Gazdasâgi Part
titkâra, késôbb a budapesti kozgazdasâgtudomânyi egyetemen
tanârsegéd. 1938-t61 1948-ig magyar kûliigyi szolgâlatban kô-
vetségi titkâr Bukarestben és Pozsonyban, a gazdasâgpolitikai
osztâly tagja és késôbb vezetôje. Magyarorszâgot 1948 jùniusâ-
ban hagyta el. 1951-tôl 1954-ig New Yorkban a 'Central Euro-
pean Studies Center' kutatôja, 1956 ôta az Immaculate Collège
(Pa.) tanâra, késôbb kôzgazdasâgi osztâlyânak vezetôje. Elô-
adâsânak megtartâsâra azzal a megjegyzéssel kéri fel, hogy az
elôadô nem jelenlegi szakmâjâbôl, hanem régebbi foglalko-
zâsi kôrébôl, a diplomâciâbôl veszi târgykôrét.

Czikann-Zichy Môric dr.:

ÛJ MAGYAR FELADATOK

A VALTOZOTT POLITIKAI HELYZET

KOVETKEZMÉNYEKÉNT

A magyar emigrâciô hosszû éveken keresztûl igen alapos
és értékes munkât végzett annak megâllapi'tâsa érdekében.



hogy mik a magyarsâg ôhajai és célkitûzései abban az eset-
ben, ha a jô Isten kegyelme folytân hazânk felszabadul a kom-
munista rabsâg igâja alôl. Kiilonbozô, sokszor ellentétes vé-
lemények alakultak ki e kérdés kôriil, amely a magyar emig-
râciô széles rétegeit szinte âllandôan foglalkoztatja.

Ezzel a minden tiszteletet megérdemlô tôrekvéssel kap-
csolatban nekem pusztân egy szerény észrevételem van. Mi a
màsodik lépésben gondolkodunk, a mâsodik lépés megtételé-
re ôsszpontositjuk minden figyelmiinket és ûgy lâtszik, mintha
elfeledkeznénk arrôl, hogy ezt egy elsô lépésnek, magânak a
felszabadulâs tényének kell megelôznie.

Amint a Magyar Talâlkozô elôzô éveinek elôadâsait olvas-
tam, ûgy lâttam, hogy âltalâban az a vélemény a felszabadu-
lâst illetôen, hogy ez kûlsô behatâsnak, egy harmadik vilâghâ-
borûnak, vagy pedig egy az eurôpai kérdéseket békés ûton el-
rendezô konferenciânak eredményeként kôvetkezik be. Szâmos
kivâlô tôrténelmi nagysâgunkhoz, Râkôczi Ferenchez és Kos-
siith Lajoshoz hasonlôan mi is abba a hibâba esiink, hogy bi-
zalmunkat a kûlfold segitségébe helyezziik és hogy ôszinte le-
gyek, a magyar kérdés vilâgpolitikai jelentôségét tûlbecsuljiik.
Dicsô elôdeink hibâiba nem szabad beleesnûnk. Kellô objek-
tivitâssal kell mérlegelni helyzetiinket.

A mâsodik vilâghâborût kôvetô esztendôkben, amikor az
Egyesiilt Âllamok kozvéleménye râdôbbent a Yaltâban elkd-
vetett hibâkra, tényleg volt némi lehetôsége annak, hogy a
hideghâborû "meleg hâboruvâ" vâltozzék ât. Taft szenâtor re-
publikânus elndkjelôlt akkoriban kijelentette, hogy megvâlasz-
tâsa esetén felmondja a yaltai egyezményt és nem elégszik
meg a Truman elndk âltal meghirdetett "containment" politi-
kâval, hanem eltôkélt szândéka visszoszoritani a Szovjetuniôt
a hâborû elôtti hatârai môgé. Élénken emlékezetemben van az
amerikai kozvélemény felhâborodâsa Truman elnôk ellen, ami
kor 1951-ben visszahivta MacArthur tâbornokot Koreâbôl, mert
attôl félt, hogy ez a kivâlô hadvezér hadmûveleteit Vôrôs Ki-
nâra is kiterjeszti és emlékezetemben él az a rômai cézârok
diadalmeneteire emlékeztetô fogadtatâs is, amiben a visszahî-
vott hôs részesûlt New York népe részérôl ugyanazokon az
ûtvonalakon tûntetve MacArthur mellett, amelyeken ma a be-



hivôlapokat égetô suhancok ùvôltôznek kommunistâk âltal su-
galmazott jelszavakat.

Ez a harcias hangulat azonban majdnem gyôkerében meg-
vâltozott akkor, amikor nyilvânvalôvâ vâlt az a tény, hogy a
Szovjetuniô az Egyesiilt Âllamok atomerejével egyenlô hatâsù
fegyverekkel rendelkezik és egy harmadik vilâghâborù a Szov
jetuniô, de ugyanakkor az Egyesiilt Âllamok teljes elpusztulâ-
sât jelentené.

Eisenhower einok politikâjât mâr ez a szempont irânyi-
totta és az eurôpai âllamok félelme egy szovjet tâmadâstôl
ugyancsak erôsen csôkkent, lâtva azt, hogy az atomerô egyen
lô megoszlâsa a két rivâlis nagyhatalom kozbtt azok frontâlis
ôsszecsapàsât szinte lehetetlenné teszi. Nem célom a vilâg-
politikai alakulâsok tôrténetét tovâbb folytatni, hisz azok ma
minden, a vilâg jôvendô sorsâért aggôdô egyén elôtt jôlismer-
tek, pusztân azt kivânom leszôgezni, hogy natv àbrând ma egy
harmadik vilâghâborù kitôrésében hinni. Vannak optimista lel-
kek, akik békés megoldâsok lehetôségeibe helyezik bizalmu-
kat. Ezek fôleg azok, akik az amerikai sajtô hatâsa alatt tûl-
zott jelentôséget tulajdonitanak a szovjet-kinai konfliktusnak
és abban reménykednek, hogy ez odâig fajul, hogy a Szovjet
uniô kénytelen lesz Amerika segitségét kérni, ami arra fog le-
hetôséget nyûjtani, hogy ennek ârâért az Egyesiilt Allamok
engedményeket tud kicsalni a megszorult oroszoktôl. Ennek
a nézetnek ma sok kôvetôje van Eurôpâban is, akik még azt
is hozzâfûzik, hogy egy ilyen megegyezést még sokkal kôny-
nyebbé tenne az, ha az Egyesiilt Allamok katonai egységei ki-
vonulnânak Eurôpâbôl és az amerikai diplomâcia megszûnne
befolyâst gyakorolni az eurôpai kérdésekben.

Hogy a Szovjetuniôn belûl bizonyos feszûltségek léteznek,
tagadhatatlan tény, ezek gyôkerei azonban sokkal mélyebbre
nyûlnak, mint az orosz—kinai ellentét pillanatnyi ténye, amely
Mao Ce-tung halâla utân kompromisszumos megoldâsban fog
végzôdni a két kommunista hatalom kôzôtt. Mao ugyanùgy,
mint a megôregedett Sztalin, hatalmi tébolyba esett, amelyet
a megfélemlitett alvezérek kénytelenek eltûrni, de a diktâtor
halâla utân azonnal végét vetnek az esztelen kilengéseknek



es ùjra megtalâljâk az oroszokkal valô kiegyezés ùtjât, ami
ûjra monolitikus kommunista vildghatalom kialakulâsâhoz ve-
zethet, ami a szabad vilâg felé az ellentéteket csak kiélezi.

Mindezek utân, szerény nézetem szerint, a kiilsô behatâs
kôvetkeztében beâllô vâltozâsok lehetôségei belâthatô idôn be-
liil rendkivul csekélyek, sot azt merném mondani, hogy ki-
zârtak, ami korântsem jelenti azt, hogy a belsô erôk feszitô
hatâsa nem eredményezhet dinamikus vâltozâsokat a vasfiig-
gony mbgotti térségben.

A torténelem példâja bizonyitja, hogy minden erôszakra
felépitett politikai rendszer elôbb-utôbb veszit erejébôl és
képtelen fenntartani uralmât az einyomott népek milliôi fe-
lett. Diktatûrâk rendszerint csakis a diktâtor élete végéig szok-
tak tartani, Oroszorszâg az egyetlen kivétel, ahol egy félszâ-
zadon keresztûl diktâtorok képesek voltak felvâltani egymâst,
habâr jôl tudjuk, hogy ez az ôrségvâltâs korântsem volt zôk-
kenésmentes. Ha Lenin halâlât kôvetôen, amikor Sztdlin ha-
talmi harcât vivta a kommunista part kiilônbôzô frakciôival
szemben, a nyugati vilâg elhatârozta volna az oroszorszâgi
kommunizmus felszâmolâsât, akkor azt a legnagyobb konnyed-
séggel megtehette volna.

Sztalin halâlât kôvetôen pedig — s itt térek râ a kérdés
lényegére — maguk az einyomott népek lâttâk érettnek az idôt
arra, hogy maguk vegyék keziikbe hazâjuk felszabaditâsât. Lel-
kiinkben élénken él az 1956-os magyar forradalom dicsôséges
emléke, de ne feledjûk el azt, hogy ugyanabban az évben a
magyarorszâgi eseményeket megelôzôen elôszôr Kelet-Német-
orszâgban tort ki egy nagyon is komoly zendûlés, melyet csak
is a szovjet katonai erôk bevetésével lehetett leverm és a for
radalom kitôrését Lengyelorszâgban csak ûgy lehetett megaka-
dâlyozni, hogy a hirtelen elôrântott "nemzeti kommunista"
Gomulka, aki rôviddel azelôtt Moszkva szemében kegyvesz-
tettnek szâmitott, két jelentôs engedményt volt kénytelen a
kôzvélemény hatâsa alatt megtenni. Az egyhâz és âllam viszo-
nyânak rendezését, eimely a katolikus lengyel nép szemében
dôntô jelentôségû volt, valamint a kolhozrendszer felszâmo
lâsât és az egyéni kisbirtokok visszaâllîtâsât. Az 1956-os forra-



dalmi szellem végiil is a magyarorszâgi eseményekben érte el
tetôfokât. A vasfuggony mogotti népek nem tudtâk pontosan,
mi tôrténik Moszkvâban a kulisszâk môgott, hisz még a nyu-
gati sajtô is csak talâlgatâsokra volt utalva a moszkvai ha-
talmi versengést illetôen. Osztônbsen érezték azonban azt,
hogy a diktatùra hatalma gyengiilôben van s ez adta kezûkbe
a kezdeményezést. Hogy ezen események jelentôségét kellôkép-
pen megértsûk, két tényre akarom felhivni a figyelmet, ame-
lyek vilâgosan mutatjâk, hogy mind a Szovjetuniôban, mind a
nyugati vilâgban, ezen forradalmak hatâsa nem volt nyomta-
lan. Amikor Hruscsov két éwel késôbb lâtogatâst tett az Egye-
sûlt Âllamokban, ùjsâgirôk kérdéseire nyiltan bevallotta, egy
ideig azon gondolkozott, hogy valôban kivonja csapatait Ma-
gyarorszâgrôl, s csakis a tâbornokok (az akkor mâr kegyvesz-
tett Zsukov marsalra célozva valôszînûleg) nyomâsânak enge-
dett, amikor a magyar forradalom erôszakos elnyomâsât ha-
târozta el. A mâsik érdekes tény Eisenhower volt elnok em-
lékirataiban olvashaté, ahol azt l'rja, komolyan gondolkozott
azon, hogyan lehetne a magyar forradalmat megsegiteni, s ha
Magyarorszâgnak tengerpartja lett volna, meg is tette volna.

Képzeljiik el, hogy 1956-ban a hârom elszigetelt forradalom
kdzott egyiittmûkôdés âllott volna fenn. Ha egy olyan helyzet.
lett volna, hogy a magyar, kelet-német és lengyel ellenâllâs ve-
zetôi kôzôtt megâllapodâs jbtt volna létre, mely szerint mind-
hârom orszâg kulôn-kûlon, de ugyanazon idôben lâzad fel az
orosz elnyomôk ellen. Mily mas fordulatot vettek volna az ese
mények. Ha egyediil Magyarorszâg felkelése Hruscsovbôl azt
az érzést vâltotta ki, hogy esetleg jobb lenne ezt az orszâgot
szabadjâra engedni, mennyire inkâbb lett volna hajlandô egy
ilyen lépésre, ha egyszerre hârom tûzfészekkkel talâlta volna
magât szemben.

Magyarorszâgnak — tragikusan szerencsétlen foldrajzi fek-
vése folytân — Tollas Tibor szavaival élve "bebâdogoztâk min-
den ablakât". Ha az elszigetelt magyar forradalomnak a njnigat
valôban hatâsos segitséget ôhajtott volna nyiijtani, feltétlenûl
meg kellett volna sértenie vagy Csehszlovâkia, vagy Jugoszlâ-
via vagy pedig csak egy éwel ezt megelôzôen — nemzetkozi



szerzôdés alapjân semlegesnek nyilvânitott Ausztria szuverén
légiterét, ami komoly nemzetkozi bonyodalmakra vezetett vol-
na. Mindez azonban nem âllott volna fenn sem Kelet-Németor-

szâg, sem Lengyelorszâg esetében, melyek abban a szeren-
csés helyzetben vannak, hogy ablakuk nyilik a szabad vilâg-
felé.

Vizsgâljuk meg tehât, van-e remény arra, hogy a kozeljb-
vôben egy az 1956-oshoz hasonlo helyzet alakuljon kl a Szov-
jetuniô hatalmi korén beliil, illetve a kbzépeurôpai térségben.
Jelenleg ùgy lâtszik, hogy a Brezsnyev és Koszigin kbzbtt meg-
osztott szovjet hatalmi gépezet elég jôl mûkbdik, bâr Orosz-
orszâg komoly gazdasâgi nehézségekkel kiiszkbdik, ami az
egész tervgazdâlkodâsi rendszer âtalakitâsât teszi sziikségessé.
Egy ilyen âtalakulâs dnmagâban nehézséget jelent. Egy ma-
sik, talân még fontosabb jelenség a fiatalsâg fokozôdô elége-
detlensége a kommunista rendszer âltal râjuk erôszakolt szel-
lemi megszoritâsokkal szemben. Mint tudjuk, ez a koriilmény
fontos szerepet jâtszott a magyar forradalom kitbrésénél is.
Ha nem is szabad tûlbecsulnunk a szovjet—kinai ellentéteket,
azok mégis pillanatnyi zavarok forrâsai lehetnek a szovjet
hatalmi gépezet mûkôdésében.

Ha sorra vesszuk a kozép és keleteurôpai rabnemzetek hely-
zetét, ott még sokkal fokozottabb mértékben talâlunk felhal-
mozott gyûjtôanyagot, amelynek felrobbanâsa csak idô kér-
dése. Jugosziâviâban majdnem bizonyos, hogy az oregedô Tito
halâla utân a lappangô nemzetiségi ellentétek a legerôsebb
formâban fognak kitbrni. Még a horvât kommunista part is,
mely eddig Tito horvât szârmazâsâra valô tekintettel nem han-
goztatta a horvât bnâllôsâg eszméjét, egy esetleg szerb szârma-
zâsû utôd esetében azonnal elôlép ezzel a kovetelésével és
szemben fogja magât talâlni szerb elvtârsaival, akik vâltozat-
lanul ragaszkodnak a jugoszlâv egység fenntartâsâhoz. Jugosz
iâviâban a târsadalom minden rétegében és minden nemzeti
ségi korében erôsen él az antikommunista szellem is, ùgyhogy
ebben az orszâgban a legbonyolultabb forradalmi helyzet ki-
alakulâsât vârhatjuk a kbvetkezô esztendôkben. România cél-
tudatos elszakadâsi politikâja a szovjet politikai, gazdasâgi és
katonai gyâmsâga alôl kôzismert tény. Sajnos, hogy a român



nacionalizmiis felébredése magâval hozta az évszâzados ma-
gyargyûlôlet feléledését is. Szerintem azonban a Csehszlovâ-
kiâban mindinkâbb fokozodô ellentétek bi'rnak a legnagyobb
jelentôséggel. Kôztudomâsû, hogy a cseh politikât évszâzadok
folyamân az erôs hatalom elôtti meghunyâszkodâs jellemezte,
de ugyanakkor egy nép sem tudta oly ugyesen hâtbadôfni a
folôtte uralkodô hatalmakat, ha annak ereje gyengulôfélben
volt. A cseh egyetemi ifjûsâg lâzongâsa, a kommunista pârt-
vezetôségen belûl mutatkozô ellentétek mind arra engednek
kovetkeztetni, hogy a csehek bizalma a szovjet vezetés erejé-
ben erôsen megingott. Az eddig lappangô cseh—szlovâk ellen
tétek ûjbôl felutôtték fejûket, ùgyhogy nincs kizârva az, hogy
éppen Moszkva eddigl leghûbb csatlôsâllama lesz a kôzpont,
ahonnan a bomlâsi folyamat kiindul. Lengyelorszâgban is fok-
rôl-fokra nô az elégedetlenség. Gomulka lépésrôl-lépésre szlv-
ja vissza azokat az engedményeket, amelyeket Wysinszky
biborossal, a lengyel nép nagy vezérével valô megâllapodâs
alapjân az egyhâznak biztositott, ugyanakkor minden kormâny-
tâmogatâst megtagad az ûjra egyéni tulajdonra felépi'tett me-
zôgazdasâgtôl, aminek elôbb-utébb arra kell vezetnie, hogy a
magâra hagyott parasztsâg képtelen lesz a rohamosan fejlôdô
vârosok élelmezését ellâtni, ami kivâlô ûriigyiâl szolgâl majd
arra, hogy a kolhozgazdâlkodâs rendszerét visszaâllitsâk. Min
den Lengyelorszâgbôl érkezô jelentés arrôl szâmol be, hogy a
lengyel népben a szabadsâg utâni vâgy egyre novekszik és a
tôrténelem lapjairôl tudjuk, hogy talân egy nép sem mutat-
ta a hôsiességnek olyan példâjât, mint a lengyel sorozatos fel-
keléseinek idején.

Tény, hogy hazânkban az 1956-os forradalom leverését kô-
vetôen a csiiggedésnek jeleit kell tapasztalnunk, ami természe-
tes kôvetkezménye annak, hogy a forradalom hôsei ugyancsak
a nyugati vilâg segitségébe vetették bizalmukat. A Nyugatban
valô csalôdàs még sokâig érezteti hatâsât. Ebben a vonatkozâs-
ban azonban egy kissé elferditett képet kapunk, ha értesiilé-
seinket az otthoni lelkivilâgot illetôen csakis otthoni rokonaink
és barâtaink kijelentéseire alapozzuk. Azok, akikkel mi kap-
csolatban âllunk, tûlnyomôrészt a volt polgâri kôzéposztâly
tagjai, akik szâmâra a forradalmat kôvetô idôszak valôban



enyhûlést hozott. Ma mâr nem kell a deportâlâs veszélyétôl re-
megni, az éjjeli letartôztatâsok ideje megszûnt, gyermekeik
mâr nem lenézett "osztâlyidegenek", akik elôtt az egyetemek
és fôiskolâk kapui zârva vannak, megnyiltak a hatârok kiilfôl-
di lâtogatâsokra, stb. Az éveken keresztiil kegyetleniil elnyo-
mott, megsanyargatott és anyagilag tonkrement kozéposztâly
természetesen bizonyos fokig hâlâs mindezekért a konnyitése-
kért, amelyeket az 1956. utâni kommxmista kormânyzat két
ok miatt vezetett be. Elôszor belâtta azt, hogy a teljesen csôd-
be keriilt gazdasâgi élet és kôzigazgatâs csakis bavait szakem-
berek segitségével hozhatô rendbe, mâsodszor a nyugati vi-
lâg felé bizonyitani kîvânta azt, hogy a sztalinizmus szelleme
megszûnt és egy ûj rendszer alakult ki a vasfuggony mogôtt,
mely bar a kommunizmus alapelveire épiil fel, de annak mûlt
merevségeit és hibâit kikûszôbôlte. De — és ez a fontes
pont — nem az elgyengûlt kozéposztâly volt a forradalmi szel-
lem hordozôja Magyarorszâgon, hanem a târsadalomnak az a
rétege, amely még a iîûAiosi-korszak legsôtétebb éveiben sem
volt kitéve politikai ûldozésnek és az adottsâgokon belûl vi-
szonylagos jôlétnek orvendett. A munkâs és paraszt ifjûsâg, a
népi eredetû fiatal értelmiség volt az, amely a forradalom bar-
rikâdjain harcolt és azokbôl a kovetelésekbôl, amelyekért vé-
ruket voltak hajlandôk hullatni, a Kâdâr-rendszer egy pontot
sem valôsîtott meg. A gondolatszabadsâg elnyomâsa, az orosz
gazdasâgi kizsâkmânyolâs megszûntetése, a szovjet politikai és
katonai gyâmsâg likvidâlâsa voltak azok az eszmék, amelyek
ezeket a fiatal embereket lelkesitették — és ezen a téren nincs

vâltozâs Magyarorszâgon. Nem valôszinû tehât, hogy a fiatal
generâciô âllâspontja a kormânyzati rendszerrel szemben meg-
vâltozott volna. A Kâdâr-kormâny âltal végrehajtott û.n. re-
formok nemhogy erôsitették, de inkâbb gyongitették a rend
szer erejét. Mindenki elôtt vilâgos, hogy ezek jôrészt a félelem
hatâsa alatt jôttek létre, de az is vilâgos, hogy egy bizonyos ha-
târon tûl nem terjedhetnek. Ha a kommunista kormânyzat
engedékenysége odâig menne példâul, hogy szabad vâlasztâsok
megtartâsâhoz jârulna hozzâ, ônmaga halâlos itéletét îrnâ alâ
és a tôrténelem még sohasem mutatott olyan diktatûrât, mely
jôszântâbôl dobta volna el magâtôl a hatalmat.



Agyùjtoanyag felhalmozva âll a dunavôlgyi térségben és
Kelet-Eurôpâban, a kérdés csak az, hogy mikor robban fel. Ezt
ma elôre megjôsolni lehetetlenség. Legfeljebb annyit lehet
megâllapitani, hogy a legalkalmasabb idôpont egy a Szovjet
hatalom korén belûl ônâllô ùjabb vâlsâg lenne. Egy a fon
tes azonban— szerény nézetem szerint —, hogy Kôzép- és Ke-
let-Eurôpa rab nemzetei felkésziilve vârjâk ennek a vâlsâgnak
kitorését. Hangsûlyozni kîvânom, hogy tâvol âll tôlem mindeii
oly felelôtlen elgondolâs, hogy mind Magyarorszâgon, mind a
tbbbi rabnemzeten beliil mâr most ôsszeeskiivéseket, titkos
fôldalatti szervezeteket, vagy hasonlôkat hîvjunk életre. Er-
kolcstelen lenne, ha a meleg szobâban iilô emigrâciô buzditâ-
sâra bortônbe, vesztôhelyre kerulnének a rab-nemzetek leg-
értékesebb fiai. Amire gondolok, az, hogy a vasfiiggôny môgôtt
élô rabnemzetek fiai jobban ismerjék meg egymâst, mint a
mûltban. A trianoni béke és az azt kovetô feszûltségek a szom-
széd népeket elvâlasztottâk egymâstôl. Tùlsâgos optimizmus
volna az is, ha azt hinnénk, hogy ezek az ellenfelek a jôvôben
teljes mértékben kikliszobôlhetôk lesznek. Ha példâul az egyik
rab orszâgban a nacionalista érzés fellobbanâsânak eredmé-
nyeként egy gyôztes felkelés tôrne ki, ennek a szelleme sem-
miképpen sem lenne arra alkalmas, hogy nyomban utâna egy
konfederâciô elgondolâsa lelkesedést vâltson ki az illetô nép-
ben. Egy tény — a kôzos szenvedés és elnyomatâs — az, amely
a mai helyzetben osszehozza ezeket a népeket. Ennek tiânetei-
vel mâr most is talâlkozhatunk, kivâltképpen ezen orszâgok
értelmiségeinek kôrében. E téren a magyar emigrâciôra is
fontos feladat vâr.

Az elsô feladat: félretenni mindazon mûltbeli ellentéteket,

melyek bennûnket a szomszéd népektôl elvâlasztottak. Nem
mondom korântsem azt, hogy ezeket felejtsiik el, mert ezek
— mint fent emlitettem — korântsem szûntek meg, s ha a
mâsodik lépés, Këzép-Eurôpa lijjârendezése a felszabadulâs
utân bekovetkezik, ezek ûjra elôtérbe léphetnek, ha nem is
olyan erôs formâban, mint a miiltban. Tehât ismételten hang-
sûlyozom, hogy szomszéd népeinkkel val6 szoros egyiittmûkô-
dés visz a felszabadulâs felé. Csakis akkor, ha egy rabnemzet
felkelése az ôsszes tôbbinek lâncreakciô-szerû megmozdulâsât



vonja maga utân, lehet dôntô eredményt elérni. Elszigetelt ak-
ciôk, amint azt az 1956-os forradalom tragikus példâja mu-
tatja, csak kudarcra vezethetnek.

Mit kell tehât cselekedniink?

1. Emigrâciôs sajto- és râdiôszerveinknek behatôan kell
foglaikozniuk a szomszéd âllamok kérdéseivel, fôleg az ott
mutatkozô ellenéllâsi torekvésekkel. Ezeket a leghatâsosabb
hangon — minden csipôs megjegyzés nélkiil kell kommentâlni,
még a magyar-uldozô România esetében is, hangoztatva, hogy
bar mélységesen sajnâljuk, hogy a feltorô roman nacionalista
érzés magyar-uldozéssé fajult, mégis dicsérjûk a Moszkvâtôl
valô elszakadâsi tbrekvéseket. Ne hangsûlyozzuk ki sajtônkban
a két vilâghâborû kôzotti kisebbségi sérelmeinket. Tekint-
sûnk a jovôbe, ne hânytorgassuk a mûltat, mert ez csak nega-
tiv értékkel bir.

2. Keresssiik a kapcsolatot a szomszéd népek emigrâciôi-
nak vezetôivel, azok minden ârnyalatâval. Ne feledkezziink
nieg arrôl, mint a magyar forradalom mutatta, annak elsô lo-
kései a kommunista pârthoz tartozô, vagy ahhoz kozelâllé
ifjûsâgi szervezetekbôl induit ki, s nagy a valôszinûség, hogy
mâs orszâgokban is az lenne a helyzet egy adott felkelés ese
tében.

3. S talân a legfontosabb, ha môdunkban âll rokonaink-
kal, barâtainkkal, akâr a szabad fôldbn, akâr otthon talâlko-
zunk, s azok felvetik elôttûnk a kérdést, hogy nézetiink sze-
rint mit hozhat a jôvô, râ kell mutatnunk, hogy csakis az
egész kozép- és kelet-eurôpai térsée akciôia vezethet felszaba-
dulâshoz.

4. Fokozzuk érdeklôdésunket szomszéd népeink irânt,
akikkel az isteni Gondviselés rendeltetése szerlnt egyiitt kell
élniink a jbvôben. Ismerjûk meg tbrténelmiiket, esetleg tanul-
juk meg nyelvuket, hogy konnyebben alakulhasson ki barâti
érintkezés a dunavôlgyi népek kozott.

Ismét hangsûlyozni kivânom, tâvol âll tôlem annak han-
goztatâsa, hogy a jovôben bele kell torôdniink a trianoni meg-
csonkitâsba. Azt sem âllîtom, hogy az az értékes munka, me-
lyet emigrâciônk kiilonbozô csoportjai a jôvô fejIodés irâny-



vonalainak terén kifejtettek, értéktelen lenne. Alaposan fel kell
készulniink a mâsodik lépésre is. Tudnunk kell, mik a maxi-
mâlis és minimâlis koveteléseink, melyek hatârai kôzott egy
egészséges kompromisszum kialakulhat. De azokat addig, mlg
az elsô lépés meg nem valôsul, tartsuk elzârva fiôkjainkban.
Kezeljûk ôket ûgy, mint az egyes orszâgok vezérkarai a fel-
vonulâsi terveket szoktâk, melyek csak akkor keriilnek elô a
pâncélszekrények mélyébôl, amikor a hadûzenet mâr megtôr-
tént. A mâsodik lépésre fel kell készûlni, de ne feledjiik el:
aimak irânyât, hosszât, sot erejét az elsô lépés kimenetele ha-
târozza meg. Hazânk iigye nincs elveszve, ha kellô hittel, lelke-
sedéssel, de fôleg kellô ôvatossâggal készitjûk el annak kiala-
kulâsât.

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gyôrgy tanâcskozâsi elnôk szeretettel kôszôni
az értékes elôadâst, az egész kérdés ùj szemszôgbôl tôrtént
megvilâgitâsât, ami fesziilt érdeklôdést keltett.

Bejelenti, hogy a kôvetkezô elôadô Nâvori Kornél dr.
aki Budapesten szûletett, egyetemi tanulmânyait a budapesti
kir. magyar Pâzmâny Péter tudomânyegyetem orvosi karân vé-
gezte. A mâsodik vilâghâborûban a magyar légierôknél mint
orvos zâszlôs szolgâlta az éjjeli vadâszokat. 1945-ben hazatért
Budapestre, ahol tanârsegédként mûkôdôtt. 1948-ban a chicagôi
egyetem kutatômunka elvégzésére hivta meg. Itt 2 évet tôltôtt
s kôzben megszerezte az amerikai szakorvosi diplomât a sziilé-
szet és nôgyôgyâszat târgykôrébôl. Egyetemi tanârrâ nevezték
ki, de âllâsârôl lemondott és Detroitban magângyakorlatot
kezdett. Jelenleg kôzkôrhâzi fôorvos, évek ôta a detroiti Ma
gyar Mûvészkôr elnôke.

Nâvori Kornél dr.:

A HOLNAP MAGYARSÂGA

ÉS A KÛLFOLDÔN ÉLÔ MAGYARSÂG FELELÔSSÉGE

Egy kevésbé ismert magyar kôltô, Rimay Jànos, 1625-ben
"A magyar nemzetnek romlâsa s fogyâsa" cimmel irt versé-
nek néhâny szakaszât szeretném idézni.



Û, szegény megromlott, s elfogyott magyar nép,
Vitézséggel nevelt hirrel vagy igen szép,
Kâr, hogy tartattâl ûgy, mint senyvedendô kép,
Eîômenetedre nincs egy ûtad is ép.

Kedvelt, bôcsûlt véred lett csûfoltsdgossâ,
Szablyàdnak bô zsoldja nagy olcsôsâgossâ,
Megcsorbult nemzeted vâltozott korcsossâ,
Nevednek szépsége ûtdlatsâgossâ.

Fôld reménységére felnevelt ûrfiak
Szemétre vettettek ûgy, mint kôz tyûkfiak.
Zsirokkal hizôdnak az idegen fiak,
Hozzdd nem kulônbek, mint az ôrdôgfiak.

Hazàdnak szép vége mindeniitt csonkdn dll,
Sereged szép szdma fogy, romol s szdlton szdll,
Inséged nô s drad, veled egy dgyban hdl,
Bô étkeid helyet rakâdik aprô tdl...

Magyar fiilnek nagyon is ismerôsen hangzik a hârom és fél év-
szâzada kônnyekkel irt siratô ének. Ann5dra ismerôsek a kifeje-
zések, mintha a mai Magyarorszâgon irta volna a keserûség
tintâjâval egy aggôdô testvériink. S ha az ôda nyelvét mai,
modem magyarba iiltetnénk ât, akkor sem lehetne jobban ôsz-
szefoglalni jelenlegi problémâinkat és abbôl eredô felada-
tainkat.

Illyés Gyula és Koddly Zoltdn egyôntetûen hangoztattâk,
hogy a magyarsâg egyharmada a hatârokon kiviil él és hogy a
szabadfôldon élô magyarsâg felelôssége a nemzet felé példa
nélkiil âll modem tbrténelmiinkben.

Mi, akik bsszegyûltiink ebben a teremben, minden bizony-
nyal érezziik ennek a feleiôsségnek a terhét, még ha nem is
akadt eddig môdunk a szavak sûlyât lemérni és a kbvetkezte-
tésekbôl levonhatô tanulsâgok alapjân akciôba lendiilni. Nyil-
vânvalô azonban az a felismerés is, hogy az orszâg hatârain
kjvul, de fôleg az Észak-Amerikâban élô magyar tômegekben



felébredt a lelkiismeret kényszere s mind hangosabban hal-
latszik a kôvetelô szô, hogy az idô elérkezett és cselekedni kell.

Ha jôl emlékszem, Ortega y Gassett mondta, hogy a târ-
sadalmak addig élnek igazân, ami'g ùj programokban tudjâk fe-
lûl mùlni a régieket; a céltalan târsadalom elpusztul vagy
megdermed.

Az emigrâciôba szoritott egyént helyzete a dermedés ha-
târâra szorîtja târsadalmi szempontbôl, mert a gyokértelenné
vâlâs a bizonytalansâg markâbôl nehezen szabadul fel. A be-
fogadô târsadalmak vérmérsékletétôl fiiggôen az ùjonnan ér-
kezettek azonban elôbb-utôbb elérik megélhetésûk biztonsâgât.
Ilyen korulmények kozott jogosan felvetôdik az a kérdés, hogy
mi lett a magyar tômegekkel a gazdasâgi és târsadalmi bizton-
sâg elnyerése utân?

Amikor a magyar emigrâciôt szemléljûk, akaratlanul is
bizonyos osztâlyozâs tiikrében lâtjuk az Amerikâba érkezette-
ket. A szâzad fordulôja utân kiérkezett magyar tômegek a
legûjabb idôkig megtartottâk nemzeti nyelviiket, szokâsaikat
és hovâtartozandôsâgukat. Gyermekeik és unokâik azonban
mâr nagy részben felszivôdtak az olvasztô tégely alaktalan
tartalmâba. Ennek okât nemcsak a hallatlan vitalités vonzo-
erejében kelI keresni, hanem a szûlôknek egy jobb vilâgot ke-
resô szândékâban és a mùltra édes-bânatosan gondolé em-
lékeiben is, ami teljesen idegen a gyermeknek, kiilônôsen, ha
elvont ôsszehasonh'tâst tesz. A mâsik ok azonban az ûj haza
magâval sôprô nacionalizmusa, amelyben idegennek lenni a
legûjabb idôkig nemcsak kellemetlen, de csûfondâros valami is
volt, fgy tehât az ûj generâciôk mindent elkôvettek, hogy
elszakîtsâk a mûlttal valô szerves kapcsolatot. Ismeretes, hogy
az elôrejutâs gazdasâgi és târsadalmi ûtjaihoz kizârôlagos jo-
ga csak annak volt, aki az ûj vilâg rendjéhez idomulva kereste
a boldogulâsât. Magâtôl értetôdik tehât, hogy a szakadék egj'-
re jobban mélyiilt a nagyszûlôk és leszârmazottaik vilâga ko
zott. Igen érdekes jelenség azonban az, hogy a gyokeriiket
vesztett generâciôk jôrészében egy kûlônôs kapcsolat-helyreâl-
li'tâsi folyamat induit meg az elmûlt néhâny esztendôben s
ennek a jelenségnek ôriâsi fontossâga az egyetemes magyarsâg
érdekei szempontjâbôl felmérhetetlen.



Ha a 45-os és 56-os emigrâciôs hullâmok megtelepedését
es sorsuknak alakulâsât kovetjiik, nagyban hasonlo kép târul
elénk. A lényegbeli kiilbnbség abban iitkôzik ki, hogy mfg a
szâzadeleji kivândorlô magyar hullâmok fôként a reményt-
vesztett mezôgazdasâgi munkâssâg tomegeibôl adôdtak, addig
a két utôbbi emigrâciôs hullâm a politikai és gazdasâgi ténye-
zôk kultûrâlt és mesterségekben, valamint hivatâsokban gaz-
dagon ellâtott kivetettjeibôl tevôdôtt ôssze. Ennek ellenére az
elmùlt két évtized tanûsâga szerint ez a két emigrâciôs cso-
portosulâs is majdnem ugyanazt a beolvadâsi utat kôvette,
mint szâzadeleji elôdjei. A kiilônbség itt abban nyilatkozik
meg, hogy nagyjâbôl hârmas tagozôdâst észlelhetûnk. Az elsô
csoportba tartoznak azok, akik mint menekûltek a siillyedô
hajôrôl minél messzebb vetôdtek a magyar élettôl Amerika
fôldjén, annâl biztosabbnak érezték magukat, hogy szilârd ta-
lajra léptek. A mâsodik csoportba azok sorolhatôk, akik vala-
milyen târsadalmi vagy gazdasâgi oknâl fogva nem hagyhat-
tak el a magyar telepiiléseket és az azzal ôsszekapcsolôdott
egyhâzi vagy mâs természetû mûkôdési teriileteket.

A harmadik és végsô kategôriâba azokat vehetjuk, akik be-
illeszkedve az ûj haza életfolyamataiba, felismerték a magyar-
sâg tômegeiben rejlô kiaknâzatlan erôt és hajlandôsâgot mu-
tattak erôforrâsaik felhasznâlâsâval a magyarsâgban alvô tûz
elesztésére az ôsszmagyarsâg érdekeinek védelmében.

Nyilvânvalô azonban, hogy szâmtani alapon véve az elsô-
tôl az utolsô csoportig a statisztikai vonal zuhanô tendenciât
mutât s ebben talâljuk meg a vâlaszt sokoldalû feladataink
megoldâsâra. A vâlaszadâst azonban el kell halasztanunk, amig
bizonyos kérdésekre és azok megvitatâsâra idôt nem szântunk.

Bevezetômben idéztem a kulfôldôn élô magyarsâg felelôs-
ségének a kérdését. Ennek a kérdésnek sok oldala van. Min-
denek elôtt foglalkoznunk kell az otthoni magyarsâg helyze-
tével, mert a magyar kérdés megoldâsa oroszlânrészben az
otthon élô tômegek fejlôdésvonalânak az egyenlege. Mindany-
nyiunk elôtt ismeretes, hogy az 1945 és 1956 kôzôtti periôdus
u nyomasztô légkôr fokozatos ritkulâsâval és az egyéni jogok
valamelyes mértékben valô visszaâllîtâsâval kecsegtetett. A
forradalom utâni azonnali reakciô ismét visszaesésben ta-

Magyar Talâlkozô Krânikâja



lâlta a nemzet aprajât-nagyjât. A forradalmi események ké-
sôi kôvetkezményeképpen ùjabban bizonyos enyhiilésnek let-
tiink a szemtanùi. Ezek a felûletes és kezdetleges vâltozâsi
folyamatok annak a felismerésnek kihatâsai, amit a szovjet
rendszer holtpontra jutâsâval a Kremlin gazdasâgi szakértôi
jonak lâttak bevezetni magâban a Szovjetuniôban. Ez az ùgy-
nevezett "enyhulés" azonban gazdasâgilag és târsadalmilag
messze marad a természetes, magas igényekkel feiruhâzott
magyarsâg fejlôdési reményei môgdtt. Az ebbôl eredô felszîn-
alatti életfolyamatok magukkai hozzâk a kilâtâstalan hangulat
vâltozatlansâgât és az idônkinti disszidâlâsi kisérietek gyara-
podâsât.

A magyar mezôgazdasâgi munkâssâg a mûltban a vârosok
felé igyekezett. IJjabban a vârosban boldogulâsra alig akadô
mezôgazdasâgi munkâsbôl lett proletâr a faluhoz valô vissza-
térésben igyekszik létét biztositani. Az ipari nehézségek hât-
terében a krônikus nyersanyaghiâny és az értékesitési kotôtt-
ségek békiyôja âll. A hâzi szûkségletek gyârtâsi arânyszâma
alatta marad a nehézipari termelésnek, ami természetesen a
keleti elkôtelezettségek teljesitésének a kôvetkezménye. A po-
litikai szervezetek merevsége és a szovjet dominâciôtôl valô
ùgyefogyott eltâvolodâsi kisérietek kùlpolitikailag ôsszeegyez-
tethetetlennek bizonyultak s igy a vérâtômlesztô folyamatok-
bôl, amit Nyugaton âltalâban "hidépitésnek" hivnak, a ma
gyar gazdasâgi vérkeringésbe vajmi kevés jut. Amit a nyers-
anyag és a kedvezô ârucsere hiânya nem pôtolhat, azt manap-
sâg hangzatos gazdasâgi âtszervezésekkel igyekeznek kârpô-
tolni.

Ôsszefoglalva tehât, a gazdasâgi és politikai tényezôk ki-
elemzése azt a benyomâst kelti, hogy a jelenlegi kormâny ha-
talmâban a magyar nép lassû haladâsra van itélve s ha a gon-
dolkozâsmôd és a keleti elkôtelezettségekben javulâs nem âll
be, a magyarsâg messze elmarad a huszadik szâzad teljesit-
ményei és annak gylimôlcsei élvezésében.

Ez a nyomasztô felismerés magâval hozza azt a szânal-
mas kôvetkeztetést, hogy az ebben a légkôrben nôvekvô ge-
nerâciôk csak ôriâsi erôfeszitések ârân lennének képesek be-
hozni azt az elmulasztott metafizikai-pszicholôgiai fejlôdést,



ami elmaradhatatlan kelléke a rohanô léptekkel haladô, mo
dem technolôgiâra épitett târsadalmaknak. A mai târsada-
lom-politikai atmoszférâban nôvekvô ûj generâciok feladata
tehât gigantikus lesz, ha a tôrlénelmi apâly és dagâly tôrvénye
alapjân vâltozâs âll be a Duna-medence jelenlegi szerkezeté-
ben. Mâr pedig a jôvendô Magyarorszâga és aimak népe csak
akkor remélheti egy gazdasâgilag, târsadalmilag és szellemi-
leg hathatôs vezetôszerep einyerését, vagy inkâbb visszahôdf-
tâsât a Kârpât-medencében, ha egy ilyen értelmekben kima-
gaslô nemzeti megûjhédàssal irja jbvendô tôrténelmének lap-
jait. Minôségi kivâlôsâg nélkiil a magyar jôvô rôzsâs szinek-
ben valô festésére annyi jogunk sem lehet, mint a mûlt szâ-
zad emberétôl Holdat jârô ûrhajô épitésére vami. Ennek a
szellemi, minôségi târsadalomnak a kifejlesztésére csakis egj'
minden részletében gondosan kigondolt és kidolgozott prog-
ram életrehîvâsa és az azzai valô mindennapos kockâzatvâlla-
lâs vezethet. A magyar emigrâciôra a program kidolgozâsâban
jôkora szerep vâr.

Az otthoni magyarsâg helyzete mellett elkeriilhetetlenûl
fontes helyet foglal el a kisebbségre szoritott tôbb mint két és
fél milliô magyar sorsa a magyar jovendô kielemzésében.

Mindanyiunk elôtt ismeretes, hogy a Szlovâkiâban élô ma
gyarsâg létfenntartâsa raajdnem egyenlô a tenger sodrâval
valô szembenâllâssal. A szlovâk nemzeti célok kitûnô takarôt

talâltak a kommunizmusban, amikor eiszlovâkositô tôrekvé-
seiknek kerestek biztositékot. Ismeretes, hogy a Felvidéken élô
véreink lassankint felôrlôdnek a kilâtâstalansâg ûtvesztôiben
s kiutat csak az elszlovâkosi'tâsban talâlva, helyzetûk majd-
nem reménytelenné vâlt. Ehhez hozzâjârul a jelenlegi budapes-
ti kormâny gerinctelensége, amennyiben teljes nemtôrôdôm-
séggel nézi a folyamatot. Az iskolâk ki nem elégîtô szâma és
a Csehszlovâkiâban szerzett magyar diplomâval valô elhelyez-
kedés korlâtoltsâga mindmegannyi aknazâr és drôtsôvény a
felvidéki magyarsâg életében. S Budapesten errôl csak suttog-
va beszélhet a nép.

Kârpâtalja elukrânositâsa olyan méreteket ôltôtt, hogy
még a temetôk tanùjelként szolgâlô évszâzados fejfâi is el-
tûnnek, habâr az alsôfokû iskolâzâs maradékai még léteznek



a magyar szigeteken. Itt is ugyanaz a recept. Csak orosz isko-
lai képzettséggel, csak orosz ipari tanusitvânnyal tud a ma
gyar boldogulni s ami a legborzalmasabb: Kiev, Lemberg
mâs vârosok magukhoz vonzzâk a megélhetést keresô magyar
lehetségeket, akik igy majdnem teljes bizonysâggal kihullanak
a kârpâtaljai magyar élet testébôl. Ahogy a magyar temetôk
lakossâga gyarapodik, ûgy csbkken a magyar csecsemôk sfrô
hcmgjânak koncertje a Felsô-Tisza mentén.

A keletmagyarorszâgi és erdélyi helyzet annyira ismeretes
a kôzelmûltban lefolyt erdélyi mentôakciôk révén, hogy arra
bôven kitémi talân felesleges. Annyit azonban mégegyszer
hangsûlyoznunk kell, hogy a majdnem kétmilliô magyar, aki
Erdély és a Regât teriiletén él, minden szivôssâga ellenére las-
sankint felmorzsolédik. Helyzete olyan sérelmessé vâlt, hogy
bârmilyen Kârpât-medencei normalizâlâs folyamân aktiv rész-
vételt egy progressziv gazdasâgi-kultûrâlis megûjhôdâsban
csak mint épitô kéz nyujthat.

A jugoszlâviai helyzet talân még a legbiztatôbb, amennyi-
ben a kisebbségben élô, elnyomatâssal birkozô népi tdredék
fennmaradâsa ilyen kitételt jogossâ tehet. Az anyanyelven
valé oktatâs liberizâlôdâsa, a magyar szépirodalmi és sajtô-
termékek kiadâsi lehetôsége, a szinhâzi élet és a magyar nyel-
toi râdiômûsorok engedélyezése sokkal elônyosebb helyzetet
teremtett a bànsâgi magyar kisebbség azonossâgânak megôr-
zésében, mint a tôbbi, sokkal kisebb méretekben jelentkezô
"koldus-fillér" az utôdâllamokban.

Kûlbn emlitést érdemel Nyugatmagyarorszàg esete, ahol
SO.OOO magyarbôl csak 5.000 vallotta magât magyar eredetû-
nek, mintsem hogy kitegye magât egyrészt a visszavonulô
szovjet esetleges politikai manôvereinek, mâsrészt pedig az
egyre jobban megnyilvânulô osztrâkosîtâs nem irigylésre mél-
tô célpontjainak. Az Ôrségben példâul magyar iskola nincsen,
a néhâny létezô egyhâz szizifuszi megerôltetések ârân képes
valamicske életet fenntartani.

Igy tehât a kôrkép lezârul és ôszintén szôlva dobbenetesen
kîsért a mongol betôrés nemzetvesztô tragédiâja. Ilyen fel
nem tartôztathatonak tûnô folyamat szemlélésének minden
magyarban, akiben egy szikrânyi érzés tengôdik, fel kell râz-



nia valamilyen reakciot. Azokra, akikben a reakciô egy kéz-
legyintésre gerjesztett csak elég erôt, nem lehet szâmitani.
Azok talân orokre elvesztek nemcsak a magyarsâg szâmâra,
hanem az âltalânos tisztesség jelszavânak felismerésére is.
Azoknak a magyaroknak, akâr otthon élôk, akâr kivândorol-
tak, kisebbségben élôk, vagy elsô- mâsod- és harmad-generâ-
ciôsok, akiket a felismerés delejes erôvel iitôtt szîven, râ kell
ébredniiik: az ôra iitôtt s ha nem cselekszûnk, a magyar nem-
zet megàlUthatatlan pusztulàsa terheli lelkiismeretunket.

Most elértunk ahhoz a ponthoz, amikor megvizsgâlhatjuk
az eshetôségeket és az abbôl eredô teendôinket.

A magyar târsadalomnak tengeren innen és tengeren tûl,
egy sûrgôsen, de alaposan kigondolt lij programmai kell biz-
tositania a nemzeti megmaradâs és ûjjâsziiletés kôvetelmé-
nyeit.

Az onrendelkezéstôl megfosztott hazai, valamint kisebbségi
sorsban osztozô magyarsâgnak gazdasâgi segitségre és érde-
ines ifjûsâgànak a nyugati szellemi kôzpontok életébe valô
bekapcsolôdâsra van égetô szuksége. Ez alapkelléke a jôvô
magyar târsadalmânak.

Elsô pillanatra a feladat megoldhatatlannak tûnik.
A kisebbségi sorba keriilt magyar milliôk gazdasâgi meg-

segitése a kûlônbôzô kommunista âllamok kormânypolitikâi-
nak a fiiggvénye. Egyelôre semmilyen hathatôs kôzbenjârâsi
ût nem âll a szabad vilâgban élô magyarsâg rendelkezésére
véreink helyzetének feljavitâsâhoz. Sajnos, ugyanez mondhatô
az anyaorszâg gazdasâgpolitikai irânyvonalainak befolyâsolâ-
sâval kapcsolatban is. Miutân az egyirànyû hldépltés tétele a
szabadfôldôn élô magyarsâg szempontjâbôl elfogadhatatlan,
csak akkor jârulhatnânk jelentôs mértékben az otthoni gaz
dasâgi fellendûlés elôsegitéséhez, ha a budapesti kormânyzat
politikai irânyvonalâban lényeges enyhiilést tapasztalnânk. En-
nek a politikai vâltozâsnak egyik legfontosabb kelléke az âl
talânos emberi jogok visszaâllitâsa. Csak ilyen garanciâk bir-
tokâban tudna a njoigaton élô magyarsâg kiilônbôzô akciôkat
inditani a valutainségben szenvedô kiilkereskedelmi és ipari
beszerzési gépezet "olajozâsâban" oly mértékben hozzâjârulni,
hogy annak sikeres mûkôdését biztosithatnâ. Kôzismert tény,



hogy a gazdasâgi szinvonal felemelkedése természetszerûleg
kôveti a kiilkereskedelem és ârucsere egészségi âllapotânak
helyreâllitâsât.

A mindenkori kormânyzat felelôssége a nép egyensùlyo-
zott tâplâlkozâsi feltételeinek és az egészséges lakâsviszonyok-
nak a megteremtése. Hogy ez mennyire fontes a nemzet fenn-
maradâsa és az ideâlis testi és szellemi fej Iodés szempontjâ-
bôl, ahhoz legyen elég râmutatni a régôta sejtett, de ma mâr
bebizonyi'tott tényre, hogy a hiânyos és ki nem egyensûlyo-
zott tâplâlkozâssal sùjtott nemzetek és népek gyermekeinek
csak tôredéke éri el az érett emberkort és ugyancsak bebizo-
nyitott tény a szellemi alacsonyrendûség torvényszerû meg-
jelenése.

Feladataink mâsik âga talân reménytkeltôbbnek mutat-
kozik, mint a gazdasâgi szinvonal mielôbbi fellenditésének
kérdése.

A magyar ifjûsâg tehetségesnek mutatkozô csoportjai
elôtt, akârhol is sziilettek vagy élnek, meg kell nyitnunk a
Nyugat kultûrâlis és technikai ismeretekben bôvelkedô intéz-
ményeit. Az amerikai magyarsâg szervezetei révén elôkészitô
munkât kezdhetne azonnali hatâllyal a kûlonbôzô egyetemek
és kutatô intézetek berkeiben egy ilyen életfontossâgû prog-
ram megalapozâsâra és ellenôrzésére. Nyilvânvalô, hogy a
probléma nem egyszerû. Félreértések elkeriilése végett szûk-
séges hangsûlyozni, hogy nem ûj disszidâlâsi lehetôségek meg-
nyitâsârôl, avagy politikai tevékenykedésben kiképzett ligynô-
kôk meghivâsârôl, hanem a magyar jovendô épitéséhez oly-
annyira sziikséges tehetségek tovàbbképzésének lehetôségérôl
van szô. Logikusan kovetkezik, hogy a kétirânyû hidépités té-
tele a szabadsdgjogok visszaâllitâsa révén és ilyen tanulmânyi
akciôk életbeléptetésével utat nyithatna a tovâbbi fej Iodés ki-
alakulâsâhoz.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez azonban az amerikai
magyarsâgnak megûjhodâsi folyamaton kell âtmennie. Régôta
felismert igazsâgok alapjân talân azzal kezdhetjiik a megûj-
hodâst, hogy szem elôtt tartva a kôvetelményeket, moderni-
zâljuk târsadalmi és politikai szervezeteinket. Visszatériink
egyhâzainkhoz, legyen az magyar nyelvû vagy angol. Kiter-



jesztjiik tevékenységûnket a befogadô orszàg minden ktnâl-
kozô életmegnyilvânulâsdba. Ahol csak lehet, magyar kultûrâ-
lis intézmények segélyezésével vagy alap'itâsâval kitârjuk az
ajtôt magyarul nem beszélô véreink, azok barâtai és az ér-
deklôdôk elôtt, hogy a magyar kultûra és annak céltudatos
képviselôi ûtjân hangot adhassunk létezésiinknek s kiterjeszt-
hessûk befolyâsunkat a kultûrâlis és politikai élet formâlâ-
sâban.

Ilyen môdon sokkal eredményesebben képviseljiik a magj'ar
iigyet bârmilyen megnyilatkozâsi formâjâban, mintha csak a
jôszerencsére vârva azon keseregnénk, hogy miért nem ért meg
benniinket a nyngati vilâg s miért nem segit igazsâgunk eléré-
sében. Ilyen tevékenységek megakadâlyozzâk vetélytârsaink
tbrténelmi és kultûrâlis ferditéseit s biztosabb alapokat sze-
rezhetiink egy jovendô igazsâgos Duna-medencei elrendezés
biztositâsâra.

Az elkerûlhetetlen lépések megtétele elôtt meg kell vizs-
gâlnunk a mozgalmak és programok biztosîtâsdnak môdjait
is. Szellemi megûjulâs, târsadalmi ûjjâéledés, kultûrâlis prog
ramok megteremtése, stb., mind anyagi alapokon nyugosznak.

Amiôta magyar tômegek éltek Amerika fôldjén, mindig
akadtak nemes célok, amit a magyar rétegek, de kûlônôsen a
kézi munkâval kenyerét keresô magyarok sokasâga felkarolt
és anyagilag sikeressé varâzsolt. Voltak azonban furfangos
csalârdok is, akik kezein keresztiil a magyar izzadâs vâltû-
pénze folyékonnyâ vâlt és nyomtalanul elpârolgott. A kevés
ôrômôn és sok csalôdâson âtesett magyar tômegek megtanul-
tâk, hogy gyanakodva kell a legtôbb pénzgyujtéssel egybe-
kapcsolt mozgalmat tekinteni. Ez a szégyenfolt mélyen be-
ette magât az emberek bôrébe s tapasztalatlanul naiv az, aki
azt hiszi, hogy ezt a stigmât kônnyû lesz feledtetni.

Az alâvalôsâg egyetlen gyôgyszere a becsiiletessség.
Ha a magyarsâg intellektusa, tisztes célokban hivô rétegei-

nek csak néhâny képviselôje ôsszeâll és megindit egy mindent
âtfogô, folytonos anyagi alapot biztosîtô mozgalmat, Amerika
magyarsâga minden kétség nélkûl ismét csatlakozik az ônkén-
tesek soraihoz.

Mâr évek ôta kikristâlyosodott sok gondolkozô magyar-



ban a gondolât, hogy az egyediili jârhatô ùt, ami minden na-
gyobb megerôltetés és âldozathozatal nélkiil biztosithatja az
érdemes magyar megmozdulâsokat, egy û.n. ônkéntes adôzta-
tassai fejezhetô ki a legjobban. Habâr az adô szô maga a
kényszerfizetés ârnyékât viseli magân, kétségtelen, hogy a be-
csûletes célok és makulâtian pénzkezelés biztonsâga lelki-
kényszert gerjesztve biztosîtanâ az ônkéntes hozzâjârulâst.
Mâr majdnem egy éve eurôpai véreink soraibôl egyre jobban
hallatszik egy iigynevezett "becsulet-adô" vilâgviszonylatban
valô életrehivâsânak szûkségszerûsége. Ez a "becsûlet-adô" szi-
lârd alapja lehetne egy egyre novekvô, szabadfôldôn létesitett
hitbizomânynak, ami az egyetemes magyar célok eléréséhez
megteremtené az anyagi alapot és minden rôgtonzott alkalmi
gyûjtést feleslegessé tenne.

Az amerikai magyar élet megûjulâsa és a magyarsâg so-
rainak mâsod- és harmadgenerâciôsokkal valô felduzzasztâsa
csak alapkôve lenne egy hatalmasnak igérkezô feladat elin-
ditâsâhoz. Az ûj alapokra fektetett életmegnyilvânulâs ma-
gâban rejtené a feladatok kielégitô megoldâsânak lehetôsé-
gét. Hiszen feladataink tômegébôl csak néhânyat kiemelve,
mint példâul a magyar egyetemi és mûszaki oktatâs korsz&ru
segédeszkôzdkkel valô tdmogatâsàt; a hâborû utâni generâciô-
kat képviselô csoportoknak a nyugati technolôgiai és biolô
giai haladdssal valô megismertetését; a mezôgazdasâgi elma-
radottsâgbôl kivezetô utak megszervezéséhez valô hozzâjâru
lâst; a szomszéd népek redlisan gondolkozô elemeivel valô
kapcsolatok kiépitését, stb. felhôkarcolôvâ emelik szerénynek
induit kis épiiletunket.

Ilyenek tehât a célok. Ekkorâk a felelôsségek.
A kishitûek, a kétkedôk, a minden tiszta gondolât mô-

gôtt aljas motivumokat keresôk bizonyâra elôjônnek majd
ellenérveikkel. A rombolâs lovagjai azonban mindenkinél job
ban tudjâk, hogy erôfeszitéseik ellenére is a magyar nemzet
élni fog.

Mert a jovô magyarsâgânak élnie kell. A nemzet fennmara-
dâsa elengedhetetlen. Bârmilyen megprôbâltatâsok âlljanak a
jôvo kiiszôbén, vériinkben van a szivôssâg, a remény és a hit,
hogy a holnap jobb idôkkel këszônt a magyar nemzetre. S



ameddig hiszunk magunkban, hisziink nemzetiinkben, hisziink
kiildetésiinkben, bârhovâ is vetett bennûnket a sors, ôrzôi ma-
radunk a magyar foldnek, a magyar szônak, a magyar kultûrâ-
nak s ezzel bizonyîtjuk a vilâgnak az emberi felsôbbrendûség
és a magyar lélek brok életét.

☆ ☆ ☆

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk megkôszbni Nâ-
vori Kornél dr. befelé nézô, értékes elôadâsât és rdviden osz-

szehasonlitja Czikann-Zichy Môricz dr. gyakorlati jellegû, ki-
felé nézô elôadâsâval. Megâllapitja, hogy a két elôadâs kiegé-
szîti egymâst. Termékeny vitâra szâmlthatunk. Ezt megelô-
zôen sziinetet rendel el. Szunet utân a tanâcskozâst ûjbôl meg-
nyitja s elsôként Enyedi Béla hozzâszôlâsât kéri.

HOZZÂSZÔLÂSOK

Enyedi Béla hozzâszélâsâban Czikann-Zichy Môric dr. elô
adâsâval foglalkozik. Mindenekelôtt azt hangsûlyozza, hogy
Magyarorszâg felszabaditâsât senkitôl sem vârhatjuk. Annak
idején nem vârtuk ezt a németektôl sem, bâr kétségtelen,
hogy ôk tettek valamit ezen a téren. Gondoljunk csak a Fel-
vidék és Erdély visszacsatolâsâra. Tagadhatatlan, hogy Ma-
gyarorszâgot ezek a cselekedetek âlhtottâk Németorszâg mel-
lé. De nem vârhatjuk az Amerikai Egyesiilt Allamoktôl sem,
hogy hâborûba keveredjék értiink, ha nem tudjâk felismer-
ni, hogy a kommunizmus ellen kiizdeni fontosabb érdeke Ame-
rikânak, mint a magyarsâgnak. Mert a magyarsâg mâr elvesz-
tett mindent, de Amerika elveszîthet mindent, ha nem âll eb-
ben a kérdésben keményen a sarkâra.

Bizonyâra sok emigrânsban meriilt fel a gondolât, hogy
Amerika véd meg benniinket a kommunizmustôl. Utôbb kezd
kideriilni, hogy szinte nekiink, emigrânsoknak kell megvéde-
niink Amerikât. Ez kiilônôsen kôvetkeztethetô az ifjûsâg ma-
gatartâsâbôl. Mert vigyâzzunk, a jôvô olyan lesz, amilyen
a ma ifjûsâga. Nem mi irânyitjuk a jôvôt a magunk ôsz Ee-
jével, hanem az ifjûsâg, amelyik utânunk kôvetkezik és ame-
lyiknek egy kis tôredéke a sorozôcédulâit égeti el ma és azt
mondja: inkâbb vôrôs, mint halott.



Az elôadônak azzal a végsô kdvetkeztetésével, hogy a vas-
fiiggôny mogôtt élô népek emigrâciôinak egyûtt kell mûkod-
niiik — félretéve minden egymâstôl elvâlaszthatô tényezôt;
teljes mértékben egyetért. Csak abban kétkedik, hogy a vas-
fûggôny môgôtti népek ezt az egyiittmûkôdést meg tudjâk
majd valôsitani. Tényként emliti, hogy egy 25—35 éves érett-
ségi talâlkozô osszehozatalâra irânyulô levelezést is kémkedés-
nek minôsitettek, ha az érettségi talâlkozôn erdélyi és alfôldi
ôregdiâkok akartak egymâssal osszejônni. 12 évvel ezelôtt
Budapesten 4-7 évre szôlô szabadsâgvesztés bûntetéseket szab-
tak ki ezen alapon. Hogyan tudjon akkor egyiittmûkodni a vas-
fiiggôny mogôtt élô népek egymâsra utalt serege egy forra-
dalom, szabadsâgharc elôkészîtésében? Még '56. sem tudta ezt
megvalôsitani. Az elgondolâs kétségteleniil helyes, gyakorlati-
lag azonban megvalôsithatatlan. Az emigrâciôs magyarsâgnak
ennél tôbb feladata és nagyobb feleiôssége van. Utal Nâvori
Kornél dr. elôadâsâra. Legyiink azonban nemcsak hozzâjârulôi,
hanem kezdeményezôi is egy ilyen egyûttmûkôdés elôkészi-
tésének.

Érdekes, hogy a feiszabadulâs lehetôségei kôzt sohasem
emiitik azt, amit ô a kommunizmus kimerulésének elmélete
cimen jelôlne meg. A kommunizmus ugyanis addig marad
fenn, amlg van kitôl mit elvenni. A kommunizmus nem ter-
melô, hanem fogyasztô, sot pocsékolô, rablô gazdasâgi rend-
szer. Amikor 1917-ben uralomra keriilt, a câri Oroszorszâg
minden gazdagsâga, értéke rendelkezésére âllott. Azt egysze-
rûen eikobozta és abbôl élt a mâsodik vilâghâborûig. Ekkor
jôtt Amerika hathatôs segitsége, hogy a kommunista Orosz
orszâg a mâsodik vilâghâborût megvivhassa. A kommunizmus
tehât megint nem a maga erejébôl maradt fenn, hanem a
mâstôl kapott ajândékbôl tartotta fenn magât. De ez sem
tartott sokâig. Jôtt a hôditott teruletek gazdasâgânak tervsze-
rû kirablâsa. Harmadik ùtemként Lengyel-, Cseh-, Magyaror-
szâg, România, Bulgâria, Kelet-Németorszâg és a Baltikum te-
ruleteit, népét, gazdagsâgât fosztottâk ki âllamositâs cimén és
jelszavâval. ïgy tudta magât a kommunizmus megint fenntar-
tani.

De most mâr ez is fogytân van. Ûj forrâsok utân kell



nézni. Ezért vetette szemét a kommunizmus elôszor a szom-

szédos Kinâra. Kiderûlt azonban, hogy Kma nem gazdag âl-
lam, ott mâr nincs kitôl mit elvenni, sot Kîna maga is tâ-
mogatâsra szorul. îgy keriilt serra Amerika és Hruscsov jôl-
Ismert, emlékezetes fenyegetése, hogy eltemetik Amerikât. Ami
azt jelenti, hogy itt még van elég érték ahhoz, hogy a kommu
nizmus meghosszabbitsa vele életét. S ha nem sikeriil Ame
rikât eltemetni? Ha minden tovâbbi anyagi erôforrâs kimeriil?
Akkor a kommunizmus alaptermészetéhez képest végkimerii-
lésben osszeomlik. Ez azonban nem sok vigaszt rejt magâban,
mert addig az emberiségnek még nagyon sokat kell szen-
vednie.

Az anyagi javak kimerulése mellett szâmitani lehet és
kell az emberanyag, a pârttagok mennyiségi kimeriilésére is.
Ha nem lesz ûj teriilet, ahonnan felfrissûlhet a pârttagsâg,
akkor a pârttagsâg mennyiségileg csokken. A pârt tagjai ezen-
kiviil elôbb-utôbb râjônnek, hogy a kommunizmus kegyetleniil
becsapta ôket és magasabb magyar, vagy nyugati életszinvo-
nalukat lényegesen leszâllitotta. Ezért volt az '56-os szabadsâg-
harc idején igen sok pârttagsâgi igazolvâny-égetés. És ezért
volt és veszélyes ma is a nyugati részek katonai megszâllâsa
Oroszorszâg részérôl. Mert a megszâllôk megismerik a nyugati
életszinvonalat s amikor hazamennek, elkezdik az dszehason-
litâst. Ezért kell ôket elôbb tâborokban âthangolni. És ezért
lett ôngyilkos a Debrecenbôl visszarendelt orosz ezred pa-
rancsnoka.

A kommrmizmus kimeriilésének elmélete és annak szem-

lélete utân a felszabadulâsnak két lehetséges môdjât képzelhet-
jiik el. Az egyik a békés, a mâsik a hâborûs lehetôség.

A magyarsâg és a jôvô épîtése szempontjâbôl a békés po-
litikai eszkôzôkkel valô megoldâs kîvânatosabb, mert nem
hozna ôsszeomlott gazdasâgi életet, bâr hosszabb idôt venue
igénybe. Volt ilyenre példa éppen 100 éwel ezelôtt, 1867-ben,
a magyarsâg életében, amikor a kiegyezést fél évszâzadig ter-
jedô hatalmas megerôsôdés kôvette. Az Egyesûlt Nemzetek el-
lenôrzése mellett tartandô szabad vâlasztâsoktôl azonban va-
lamilyen politikai csodât nem vârhatunk. Ha a kommuniz
mus bele is menne szabad vâlasztâsok megtartâsâba, nem



akadnânak sem tômegek, sem csoportok, sem egyesek, akik a
szabad vâlasztâsok lehetôségével érni mernének. Mert az ottho-
niak, akik nem csak hallottak a kommunizmusrôl, hanem hosz-
szû idôn keresztûl a maguk bôrén érezték annak môdszereit,
akik tehât ismerik, azok nem hisznek a kommunizmus en-

gedményeiben és tapasztalatbôl tudjâk, hogy milyen szôrnyû
megtorlâs kôvetkezett pl. 1956. utân is.

A mâsik ùt az erôszakos eszkôzôkkel, a hâborû révén,
vagy forradalom ûtjân beâllô vâltozâs. Az utolso 50 évben mi
csak ilyeneknek voltunk tanui. Nem ki'vânatos môd, csak kény-
szermegoldâs.

Mindkét esetben elengedhetetleniil fontos, hogy felvâzol-
juk, elôkészi'tsiik, megâllapitsuk, mit akarunk és mit kell
tennûnk a felszabadulâs utân. A tervet, az elôkészitést, ha
mindjârt csak pâncélszekrények szâmâra is, azonnal el kelI
késziteni, ahogy Czikann-Zichy Môric dr. elôadô helyesen ki-
fejtette. Hogy az elôkészitésnek milyenek az ûtjai-môdjai, azt
viszont Nâvori Kornél dr. vâzolta fel kitûnôen. Kultûrâlis és
gazdasâgi kapcsolatokat kell teremteni az otthonnal. Tudomâ-
nyos egyûttmûkbdést kell biztositani és otthon élô értékeink-
nek itteni tovâbbképzését, hogy annak eredményeit nem egy
rendszer, hanem a magyarsâg javâra fordi'thassâk.

Nt. Ludwig Arthur dr. korâbban tett kozelkeleti utazâsa
sorân szerzett tapasztalatai alapjân a gazdag szabad vilâgban
élô honfitârsak âldozatkészségének jelentôségérôl szôl. A fel
szabadulâs kérdése elsôsorban megûjûlâs kérdése, ami sem-
mi mâs, mint a megszabadulâs egyéni ônzésûnktôl. Ennek
megtôrténte utân vâllalkozni tudunk olyan kûlônleges felada-
tok megoldâsâra, amelyek a felemlitett példâk bizonysâga sze-
rint hathatôsan elômozdithatjâk a felszabadulâs lehetôségét.
Ennek azonban elsôdlegesen az a lényege, hogy a magyar ér-
telmiség szakmâban, vilâgirodalomban, ekonômiâban, minden
vonatkozâsban felkésziilt, jôl nevelt és tâjékozott legyen. Ha
képekben, vagy âlmokban éliink és tovâbbra is âpoljuk a kii-
lônbôzô (otthon létezett) târsadalmi rangokat és szerkezete-
ket, akkor ônkéntesen és mesterségesen elzârjuk magunkat a
valôsâgtél. Mert a tradiciônak, mint ôncélù valôsâgnak a meg-
maradâsa az adottsâgok keretében még nem jelent programot.



Ne romboljuk le a tradiciôt, de a tradicié se akadâlyozzon
meg benniinket abban, hogy beleépuljiink a vaiôsâgba. Akkli-
matizâciôra sziikség van. Ebbôl az akklimatizâciébél azonban
nagyon kônnyen asszimilâciô lesz, ha magât az akklimatizâciôt
nem céltudatositjuk. Nem konnyû és nem egyszerû feladat ez,
hanem nehéz és bonyolult szolgâlat. S ha valaki azt kérdi, mi-
kor kezdôdik ez a szolgâlat, akkor azt kell vâlaszolnunk: ha
ez a Magyar Talâlkozô az Isten képére és hasonlatossâgâra

teremtett magyar ember szeretetébôl fakadôan a boldog ma
gyar jdvô keresését tûzte ki céljâul, akkor ez a Magyar Talâl
kozô az istentiszteletnek bizonyos formâja. A szolgâlat pedig
akkor kezdôdik, ahogy egy hires amerikai pap mondta, ami-
kor az istentiszteletnek, ennek a Magyar Talâlkozônak vé-
ge van.

Koller Pal szerint hatârok nélkiil és hatârokon kiviil is le-
het nemzeti életet élni. Ennek elôfeltételeit meg kell teremte-
ni, hogy aztân segi'tésére indulhassunk az otthoniaknak.

Fazakas Ferenc dr. a magyar jôvô szolgâlatânak anyagi
elôfeltételeirôl és azok elôteremtésének lehetôségérôl fejti
ki nézeteit, majd a "becsûlet-adô" begyûjtésének môdozatait
vâzolja. Hangsûlyozza, hogy az egyesûletek vezetôinek bizo
nyos ellenôrzési jogot kell biztositani, viszont az egyhâzak ré-
szérôl hivatalos tâmogatâsra nem szâmithatunk. Az ellenôrzô
testuletnek zômében a New York—Buffalo—Pittsburgh—Phi-

ladelphia—Cleveland—South Bend hatszôgre kell tâmaszkod-
nia, hogy tagjai évenkint hâromszor-négyszer ossze tudjanak
iilni. Nyilvânos elszâmolâs sziikséges. És csak egyetemes nem
zeti célok tâmogatâsa jogosult.

Fiiry Lajos dr. két pontban kivân hozzâszôlni Nâvori Kor-
nél dr. elôadâsâhoz. Az abortusz-tdrvény ellen folyô harccal
kapcsolatban elmondja, hogy a magyar kormânyhoz kûldôtt
emlékiratok és tâviratok mind eredménytelenek maradtak.
Gyakorlati megoldâsként pâran (Nâdas Jânos dr., Nâvori Kor-
nél dr. és ô maga) a keresztsziilôi tisztség vâllalâsât és a ke-
lengye-akciôt ajânlottâk. Eddig az Amerikai Magyar Szôvet-
ség — elsôsorban Êrtavy Barâth Katalin dr. orvos fâradozâsâ-
nak eredményeként — 27 keresztsziilôvel rendelkezik és meg-



kapta otthonrôl az elsô kérelmet is. A becsulet-adô kérdése

kerekasztal-konferencia elé keriil a részletkérdések és a tech-
nikai megoldâsok megbeszélése céljâbôl. Râmutat, hogy a be-
csiilet-adô jelentôsége nemcsak az, hogy anyagi alapot kapunk
vele magyar célok megvalôsitâsâra, hanem fôként a magyar
egység megteremtése. Tudatâban van annak, hogy a hagyomâ-
nyos széthûzâs akadâlyokat gordit ennek ûtjâba is. Csupân azt
kéri, ne tâmadjuk a becsûletadôt és ne dorongoljuk le mind-
jârt a bdicsôjében. A legtermészetesebb az lenne, ha helyileg
induina meg s a kûlonbdzô magyarlakta vidékekbôl csùcsosod-
na kl a magyar egység és a magyar egyûttmûkôdés.

Jâsz Tibor dr. helyesli a becsûletado gondolatât és sziiksé-
gesnek lâtja, hogy annak megvalôsi'tâsa érdekében a mâsod-
és harmadgenerâcios amerikai magyarsâghoz is eijussunk. A
detroiti példa vilâgosan mutatja, hogy ez az ût nem jârha-
tatlan.

Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcskozâsi elnôk a tovâbbi vitât
lezârja. Megkoszôni a két elôadâst és az értékes hozzâszôlâso-
kat, amelyek a hetedik Magyar Talâlkozô egyik kulcskérdé-
sét vitattâk meg. Kdszonetet mond a hallgatôsâgnak is, majd
bejelenti, hogy rôvid szûnet utân az Arpâd Akadémia mâso-
dik évi rendes kozgyûlése kbvetkezik.

AZ ârpAd akadémia OLÉSE

1) Elnoki megnyitô

Az Ârpâd Akadémia mâsodik rendes kôzgyûlését (teljes
ûlését) a mâsirânyu hivatalos elfoglaltsâga miatt tâvollevô
Vt. Gabriel Asztrik dr. jâszôvâri premontrei kanonok, egyete-
mi professzor nevében Szâsz Béla dr. torténetirô, a tudomâ-
nyos fôosztâly einbke déli 12 ôrakor nyitja meg. Az Arpâd
Akadémia megjelent tagjainak és a vendégeknek iidvôzlése
utân megâllapitja, hogy a kozgyûlés ôsszehivâsa kellô idôben,
szabâiyszerûen megtôrtént, 21 rendes tag jelen van, igy a kdz-



gyûlés hatârozatképes. Felkéri Somogyi Ferenc dr. fôtitkârt
az elsô évi mûkodésrôl szôlô jelentés bemutatâsâra.

2) Fôtitkâri jelentés

Az Arpâd Akadémiânak 1967. november 24-én 55 rendes
tagja van. 28 a tudomânyos, 21 az irodalmi, 6 a mûvészeti
fôosztâly keretébe tartozik.

Az Arpâd Akadémia megalakitâsânak elôzményeit és ko-
riilményeit, az elsô évi rendes kôzgyûlésen megvâlasztott tiszti-
kar és a tagok névsorât, valamint az ideiglenes ûgyrend 20
pontjât "A VI. MAGYAR TALÂLKOZÔ KRÔNIKAJA" — 178-
183. oldalân — kôzli.

Az Arpâd Akadémia elsô ténykedéseként az elnôkség Kar-
dos Talbot Béla dr. rendes tag kezdeményezésére — gondos
elôkészités utân s az amerikai magyar egyhâzak és orszâgos
szervzetek vezetôinek bevonâsâval — âtiratot intézett a ma
gyar mûvelôdésugyi miniszterhez, amelyben az otthon élô ki-
vâlô kôltô, Mécs Lâszlô jâszôvâri premontrei kanonok vâlo-
gatott kôlteményeinek ûjabb kiadâsât siirgette. Az 1967. ja-
nuâr 12-én elkiildôtt âtiratra eddig vâlasz nem érkezett. Mécs
Lâszlô kôlteményeinek amerikai kiadâsâra ugyancsak Kardos
Talbot Béla dr. rendes tag — egyénileg — tett komoly elô-
készîtô lépéseket.

Az irodalmi és mûvészeti fôosztâly 1967. mârcius 4-én az
Igazgatô Tanâcs és a Magyar Târsasâg rendezésében egyiitte-
sen ûnnepélyes nyilvânos iilést tartott, amelyen D'Albert
Ferenc dr. hegedûmûvész, zeneszerzô (Chicago), a mûvészeti
fôosztâly elnôke, legûjabb szerzeményeibôl adott elô mûvészi
zongorakisérettel nagysikerû, valôban akadémikus szinvonalû
hegedûszâmokat. Kisjôkai Erzsébet irônô, az irodalmi fô
osztâly rendes tagja, kitûnô elôadâst tartott, amelyet sajât
kôlteményeinek mûvészi elôadâsâval tett szinesebbé. Nâdas
Jânos dr., az Igazgatô Tanâcs elnôke, megnyitô és zârô beszé-
det mondott s ûnnepélyesen âtn5'ûjtotta Kisjôkai Erzsébet
rendes tagnak( aki férjével, A. van Assendorp dr., a holland
Tribunal elnôkével, Hollandiâbôl érkezett Clevelandba) a neki
mâr 1965-ben az "Ének Stuart Mâriârôl" cimû pâlyamûve



alapjân odaîtélt arany Ârpâd-érmet. Somogyi Ferenc dr. fô-
titkâr a mârciusi hôsokrôl, valamint az Ârpâd Akadémia még-
alakitâsânak elsô évfordulôjârol emlékezett meg.

Az Igazgatô Tanâcs két izben, jùnius 11-én és szeptember
17-én ûlésezett — mindkét alkalommal az Ârpâd Akadémia
elnôkségének és a Magyar Târsasâg vâlasztmânyânak részleges
bevonâsâval. Târgysorozatân folyô ûgyek intézése, elvi kér-
dések megvitatâsa, ûj tagok meghivâsâra vonatkozô elôter-
jesztések felûlvizsgâlata, majd az utôbbin a mâsodik évi ren
des kozgyûlés elôkészitése szerepelt.

Oktôber 14-én Szâsz Béla dr., a tudomânyos fôosztâly
einôke, mint az Akadémia elnôkének helyettese, Nddas Jânos
dr., az Igazgatô Tanâcs einôke és Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr
megjelent a Magyar Szabadsâgharcos (Nemzetôr) Szôvetség
clevelandi szervezete âltal Tollas Tibor kôltô rendes tag tisz-
teletére rendezett diszvacsorân s annak mûsora keretében

iinnepélyesen âtadtâk a neki mâr 1963-ban "Csak ennyi fény
maradt" cîmû pâlyamûve alapjân odaitéit arany Ârpâd-érmet
és kôszôntôtték, mint az Ârpâd Akadémai rendes tagjât.

A hatodik Magyar Talâlkozô Ârpâd tudomânyos, irodalmi
és mûvészeti pâlj'âzatâra bekiildôtt mûveket igen alapos, ko-
moly hivatâstudattal az Ârpâd Akadémia legilletékesebb tag-
jai birâltâk el.

Személyi vonatkozâsban Szitnyai Zoltàn dr. rendes tag,
akit az Ârpâd Akadémia elsô évi rendes kôzgyûlése — mint az
emigrâciôban élô magyar irôk nesztorât — egyhangùlag az iro
dalmi fôosztâly einôkévé vâlasztott, ezt a tisztséget magas
korâra és betegségére tôrtént hivatkozâssal (hâlâs koszôneté-
nek egyidejû kifejezésével) elhâritotta magâtôl. Az Igazgatô
Tanâcs a tisztség betôltésére Fury Lajos rendes tagot kérte fel.
aki a kérést elfogadta és az irodalmi fôosztâly elnôki tisztségét
nagy kôriiltekintéssel, hozzâértéssel fâradsâgot nem ismerô
lelkesedéssel be is tôltôtte. Ugyancsak az Igazgatô Tanâcs
1967. szeptember 17-i iilésének hatârozata értelmében Vârdy
Béla dr. egyetemi tanâr a szellemtudomânyi osztâly, Jâlics
Gyôrgy dr. kutatô vegyészmérnôk pedig a természettudomânyi
osztâly titkâri tisztségére kapott megbizâst.



3) Tisztségviselôk vâlasztâsa

A fôtitkâri jelentés egyhangû hatârozattal tortént elfoga-
dâsa utân az Ârpâd Akadémia kdzgyulése meghallgatja Ft.
Gabriel Asztrik dr. premontrei kanonok egyetemi professzor-
nak, az Ârpâd Akadémia elnokének a fôtitkârhoz intézett, 1967.
november 20-ân kelt levelét, amelyben egyetemi elfoglaltsâgâ-
val menti ki kényszerû tâvolmaradâsât, az Arpâd Akadémia
tagjainak legjobb kivânsâgait kiildi és koszonetét fejezi ki
azért, hogy az elsô év elnokévé megvâlasztottâk. Utodjânak
sikert kivân és biztositja teljes tâmogatâsârél. Az elnok leve-
lének felolvasâsa utân Szâsz Béla dr. einôk az egész tisztikar
nevében benyûjtja lemondâsât. Ezt kbvetôen az Arpâd Aka
démia kbzgyrilése egyhangû hatârozottal megvâlasztja ûj tiszt-
viselôit. Elndkké Szàsz Béla dr.-t, a tudomânyos fôosztâly volt
elnôkét, a tudomânyos fôosztâly elnokévé Kiihrner Béla dr.
rendes tagot, az irodalmi fôosztâly elnokévé Fiiry Lajos dr.
rendes tagot, az irodalmi fôosztâly korâbban felkért elnôkhe-
lyettesét, a mûvészeti fôosztâly elnokévé pedig ûjbôl DAlbert
Ferenc dr.-t, a mûvészeti fôosztâly volt elnôkét vâlasztja.

4) Ûj tagok meghivdsa

Az UGYREND 9. pontja értelmében az 1956. ôta megjelent
kimagaslô értékû szellemi alkotâsok szerzôi kôzûl az illetékes
fôosztâlyok elôterjesztése, az elnôkség javaslata és az Igaz-
gatô Tanâcs meghivô felkérése alapjân a kôzgyûlés egy
hangû!ag elfogadott hatârozatâval az Arpâd Akadémia rendes
tagjai sorâba kerul

a) a tudomânyos fôosztâly keretében:

Badiny Jôs Ferenc (Buenos Aires, Argentina)
Bajusz Ors (Cambridge, Mass.)
Bakay Lajos (Buffalo, N.Y.)
Bakâcs Gyôrgy (Los Angeles, Calif.)
Bakô Elemér (Silver Spring, Md.)
Baross Gâbor (Franciaorszâg)
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Cholnoky Tibor (Greenwich, Conn.)
Eckhardt Tibor (New York, N.Y.)
Erdélyi Istvân (Sao Paulo, Brazilia)
Kelemen Gyôrgy (Los Angeles, Calif.)
Klobusitzky Dénes (Sao Paulo, Brazil)
Koszorus Ferenc (Washington, D.C.)
Kramâr Jenô (Omaha, Nebraska)
Maté Imre (Los Angeles, Calif.)
Mosonyi Istvân (Caracas, Venezuela)
Palinkâs Laszlô (Firenze, Olaszorszâg)
Petry Béla (Sao Paulo, Brazilia)
Puky Pal (San Cristobal, Venezuela)
Pulvâri Kâroly (Washington, D.C.')
Sebeok Tamâs (Bloomington, Indiana)
Selye Jânos (Montréal, Que., Kanada)
Simon Andrâs (Akron, Ghio)
Solyom-Fekete Vilmos (Oxon Hill, Md.)
Székely Imre (Huntington Valley, Pa.)
Széll Sândor (Mexico City, Mexico)
Tokay Lâszlô (Youngstown, Ghio)
Téth Veremund (Sao Paulo, Brazilia)
Vâcz Elemér (Buenos Aires, Argentina)
Vâli Ferenc (Amherst, Mass.)

b) az irodalmi fôosztâly keretében:

niés Lajos (Westview, Ghio)
Kossânyi Jôzsef (North Olmsted, Ghio)
Kormendi Ferenc (Washington, D.C.)
Tûz Tamâs (San Diego, Calif.)

c) a mûvészeti fôosztâly keretében:

Barâti Gyôrgy (Honolulu, Hawaii)
Cibon Rôzsa (Glenview, 111.)
D'Albert Gyula (Chicago, 111.)
D'Albert Mâria (Chicago, 111.)
Dâniel Ernô (Santa Barbara, Calif.)
Dâniel Katinka (Santa Barbara, Calif.)



Gyimesy Kâsâs Ernô (New York, N.Y.)
Massey Dawson Ilona (Bethesda, Md.)
Piralla Zoltân (Caracas, Venezuela)
Pongrâcz Istvân (New York, N.Y.)
Takâcs Jenô (Cincinnati, Ohio)

Teghze-Gerber Miklôs (Lincoln Park, Mich.)
Zâdor Jenô (Los Angeles, Calif.)

5) Munkaterv 1968-ra

Az 1968. év munkatervéûl a kôzgyulés az Igazgatô Tanâcs
javaslatâra az Arpâd Akadémia szervezetének tovâbbi kiépi-
tését, nevezetesen az egyes osztâlyok és szakosztâlyok meg-
alakitâsât jelôli ki. A fôosztâlyok elnôkeit felhatalmazta, hogy
a megalakulô egyes osztâlyok és szakosztâlyok élére elnôkô-
ket és esetleg titkârokat kérhessenek fel. Az érdemleges mun-
katervek elkészitését az egyes szakosztâlyok hatâskôrébe utal-
ja. Az elnôkség javaslatâra kulôn-kiilôn egy-egy fôosztâlyi nyil-
vânos ûlés megrendezésének tervét is magâévâ teszi — szék-
foglalô elôadâsok tartâsâra.

6) Inditvânyok és javaslatok

a kôzgyûlést megelôzô nyolc napig bezârôlag, tehât 1967. no-
vember 18-ig, a rendes tagok részérôl be nem érkeztek, ezért
a kôzgyulés megâllapitja, hogy ilyenek megtârgyalâsâra — eset-
leges szôbeli elôterjesztés alapjân — môd nincs.

7) Etnôki székfoglalô

Szâsz Bêla elnôk kôszônetét és hâlâjât fejezi ki elsôsor-
ban azoknak, akik az Arpâd Akadémia elsô évének fâradsâgos
kezdeményezô tevékenységében ônzetlenûl résztvettek, mâ-
sodsorban az egész tisztikar nevében is a megtisztelô vâlasztâ-
sért. Hangsûlyozza, hogy az Arpâd Akadémia jelenleg még ki-
alakulôban, fejlôdôben van, ezért ûgy érzi, hogy azokat a tiszt-



ségeket, amelyeket az ùjonnan megvâlasztott tisztikar tagjai
a kôzgyûlés bizalma alapjân elnyertek, a szervezés befejezé-
se utân természetszerûen âtadjâk majd azoknak, akiket a
mâr kialakult teljes Akadémia ezekre a tisztségekre megfele-
lôbbeknek és alkalmasabbaknak talâl. Elsôsorban gondol itt
arra, hogy az Ârpâd Akadémia eindkének olyan valakinek kell
majd leimie, aki nemzetkôzi tudomânyos tekintélynek ôrvend.
Boldogan âllapithatjuk meg, hogy elég sok van a magyar-
sâg soraibôl, akiket ismernek nemcsak Amerikâban, hanem
Eurôpâban s a vilâg mas részein is. Ilyen magyar lesz majd a
végleges elnoki tiszt jogos és méitô birtokosa.

Az Ârpâd Akadémia abban kbrvonalazta meg feladatât,
hogy bsszegyujti a vilâgon szerteszét élô magyar szakembere-
ket (tudôsokat, irékat és mûvészeket) egy tekintélyi szervezet-
be és ezeknek az aikotâsait nyilvântartâsba veszi, megismer-
teti, szakszerûen értékeli és ha s amint lehet, megfelelô for-
mâban kiadja.

Ezt a feladatot tbbb szervezet kezdeményezte mâr eddig.
De reddszerint csak egy-egy szakterûletre sikeriilt kiépiteniûk
a maguk szervezetét, azt sem mindig teljesen. Hasonlôan lé-
tesiilnek egyes orszâgokban ûgynevezett akadémiâk. Ezekkel
a szerevezetekkel az Ârpâd Âkadémia természetesen a legtest-
vériesebb egyiittmûkddést kivânja kifejteni. Biztatôan ôrven-
detes jel szâmâra, hogy a Buenos Airesben mûkôdô "MIND-
SZENTY TUDOMÂNYOS ÉS KULTÛRÂLIS AKADÉMIA" el-
nôke, Vâcz Elemér dr. melegen iidvbzblte az Ârpâd Âkadémiât
mâsodik kbzgyûlése alkalmâbôl s a maga részérôl is szûksé-
gesnek tartanâ emigrâciônk kiilônbôzô tudomânyos és kultû-
râlis szervezeteinek és intézményeinek munkakôzôsségszeru
ôsszefogâsât, egymâs tâmogatâsât, tâjékoztatâsât, terûleten-
kint egy minimâlis munkaprogram megâllapitâsât és eseten-
kint egy-egy ankét keretében a kôzôs problémâk megvitatâsât.
Mert — mint mondja — ha a rômai fasces példâjânak paran-
csolô sziikségszerûségét nem ismerjiik fel idejében, szinte
most mâr az utolsô ôrâban, emigrâciônk nem egy szervezete
és szépen induit munkâja megszûnik, megsemmisiil.

A reânkvârô nehéz feladatok megoldâsâhoz csak mûltunk
tanulsâgaibôl merithetiink erôt. Ezért ragadjuk meg azokat az



alkalmakat, amelyeket bizonyos események évfordulôi nyùj-
lanak szâmunkra, hogy a rôluk torténô megemlékezés kereté-
ben ûj erôforrâsokat fakasszunk a jovô épitéséhez.

Somogyi Ferenc dr.:

MEGEMLÉKEZÉS A PÉCSI éGYéTéM
ALAPiTÂSÂNAK HATSZAZADIK

ÉS A POZSONYI EGYETÉM MÉGNYITÂSÂNAK
ÔTSZÂZADIK ÉVFGRDULÔJÂRÔL

Az elsô gondolât, amire Nagy Lajos magyar kirâly pécsi
egyetemének hatszâz évvel ezelôtt tbrtént megalapîtâsâval kap-
csolatban râ kell mutatnunk, az a mûvelôdéstorténeti tény,
hogy a XIV. szâzad mâsodik felében — kétségteleniil a lassan

kibontakozô és fokozatosan terjedô renaissance eszme gyii-
môlcseként — egyre tbbb és tbbb orszâgban veszi kezdetét az
bnâllô nemzeti szellemû élet kialakitâsâra irânyulô tôrekvés.
Eleinte talân még csak a korâbban kizârôlagosan érvényesiilô
egyetemes keresztény szellemiség természetes tovâbbfejlôdése
gyanânt, késôbb annak tudatos âpolâsâval szinte pârhuzamo-
san kivâlô uraikodôk, nagy egyéniségek, sot egész orszâgok sa-
jâtos nemzeti szellemiség, az egyetemesen keresztényitôl elté-
rô mûveltség fokozatos kialakulâsât készitik elô. Az Alpesek
vonulatâtôl keletre és északra esô orszâgok elsô egyetemeit
kétségteleniil ilyen tôrekvések hivjâk életre.

Nem véletlen, hogy a legelsô kezdeményezés éppen a fran-
cia eredetû és franciâs mûveltségû IV. Kâroly német csâszâr-
tôl indul kl. A pârizsi egyetemen szerzett ifjûkori tapasztala-
taibôl és megfigyeléseibôl vilâgosan meg tudja âllapitani a tu-
domânyok fellegvârainak felbecsiilhetetlen értékét és messze
kisugârzô nemcsak szellemi, hanem ezzel szorosan ôsszefiiggô
politikai erejét, a jôvô fejlôdése szempontjâbôl szinte felbe-
csiilhetetlenul fontos jelentôségét. Alig veszi ât a grécy-i osa-
tâban elesett atyjânak, Luxemburg Jânos cseh kirâlynak ôrôk-



ségét s alig vâlasztjâk meg Németorszâg kirâlyâvâ (1346-ban),
maris azzal a kérelemmel fordul az Avignonban székelô VI.
Kelemen pâpâhoz, hogy szûlôhelyén és ôrokôs tartomânya
(Csehorszâg) fôvârosâban, Prâgâban német egyetemet alapît-
hasson. Az engedélyt 1347. januâr 26-ân meg is kapja.

1348-ban, tehât egy éwel azutân, hogy IV. Kâroly 2a. egy-
hâzi âtokkai sûjtott IV. Lajos német csâszâr halâlât kôvetôen
az uralmat Németorszâg felett valôban âtveheti, a prâgai egye-
tem kapui megnyilnak nemcsak Németorszâg ifjai, hanem
elsôsorban a Csehorszâggal szomszédos Ausztriâbôl, Lengyel-
és Magyarorszâgrél Prâgâba kônnyebben el lehet jutni, mint
akâr Pârizsba, akâr az itâliai egyetemekre.

Mûvelôdéstôrténetirôink valamennyien egyetértenek ab-
ban a vélekedésben, hogy IV. Kâroly cseh és német kirâly
(akit csâszârrâ csak jôval késôbb, 1355 hûsvétjân koronâztak
meg Rômâban) a prâgai egyetem vonzôerejével mâr eleve szâ-
mol. Ez a vonzôerô azonban a kornyezô orszâgokra nézve ha-
târozott szellemi, mûvelôdési és politikai veszélyt rejt magâ-
ban, amit az érdekelt orszâgok uralkodôi természetesen ha-
mar felismernek. Ebben a felismerésben, ûgy lâtszik, a ma
gyar Nagy Lajos kirâly az elsô, mert mâr 1360-ban arra kéri
Carrara pâduai herceget, hogy tervezett egyetemére tanârul
engedje ât Bartolommeo Piacenlini pâduai egyetemi tanârt.
Érdemes megjegyezni, hogy ez a kérés ugyanabban az évben
torténik, amelyben a csâszâri és pâpai udvarban egyarânt jâr-
tas, nagymûveltségu és kivâlô jogâszi felkészûltséggel rendel-
kezô Vilmos (Bergzabern, vagy Coppenbach Henrik fia a raj-
nai Pfalzbol) keiiil a pécsi puspoki székbe. Ez a Vilmos, aki
1357 ôta Nagy Lajos kirâly titkâra és tanâcsosa, lesz ugyanis
a késôbbi pécsi egyetem pâpai felûgyelôje.

Nagy Lajos magyar kirâly mégis elsôbôl utolsô lesz, mert
egyetemalapitâsi terveit elodâzzâk a balkâni események, me-
lyek minden figyelmét lekotik. I. Murâd tôrok szultân ugyanis
1361-ben elfoglalja Drinâpolyt, két éwel késôbb pedig kôriil-
zârja Bizâncot. Mindkét esemény nagy hatâssal van a balkâni
hûbéres orszâgokra. Ugyanekkor /V. Kâroly csâszârral is el-



lentétek tâmadnak, amelyek a lengyel—^magyar—osztrâk szo-
vetség és a csâszâr kbzt hâborùs viszâlyra vezetnek. A béke
csak 1364-ben âll helyre a briirmi szerzôdéssel. A magyar ki-
râly szempontjâbôl azonban ez csak arra jô, hogy nyugaton te-
hermentesiti. A Balkânon ùjabb és ûjabb nehézségek, veszé-
lyek tâmadnak, hadjâratok vâlnak sziikségesekké, amelyek
Nagy Lajos kirâly erejét, s idejét teljes egészében igénybe ve-
szik. Egyetem-alapltâsra nincs môdja. Két szovetségese, a len
gyel kirâly és az osztrâk herceg megelôzi.

Igen figyelemreméltô tbrténeti tényként âllapithatjuk meg,
hogy Kàzmér Zengyel kirâly mindjârt a briinni béke évében,
1364. szeptember 1-én engedélyt kér és kap V. Orbân pâpâtôl
a krakkôi lengyel egyetem megalapitâsâra. Rudolf osztrâk
herceg félévvel késôbb, 1365. mârcius 12-én alapit Bécsben
egyetemet, amelynek hallgatôsâga négy (osztrâk, szâsz, cseh és
magyar) nemzetre tagozôdik. 1365. jùnius 18-ân megtôrténik
a pâpa jôvâhagyâsa is.

Nagy Lajos magyar kirâly csak 1367. szeptember 1-én for-
dul V. Orbân pâpâhoz a pécsi egyetem megalapitâsânak en-
gedélyezéséért, amelynek megadâsârôl a kdvetkezô nap (1367.
szeptember 2-ân) kiadott pâpai oklevél értesîti. Ebbôl a kése-
delembôl azonban sûlyos hiba lenne arra kbvetkeztetni, hogy
Magyarorszâg az egyetem-alapftâs terén szellemi felkésziiltség-
ben, vagy tôrekvésben hâtrâbb kerlil. Nagy Lajos kirâly kez-
deményezési szândékânak elsôbbségét igazolja 1360-ban Car-
rara pâduai herceghez intézett levele, késedelmét pedig bôsé-
gesen menthetôvé teszi a fenyegetô torôk veszély balkâni ko-
vetkezményeinek visszaszoritâsâra és elfojtâsâra irânyulô, el-
odâzhatatlan természetû diplomâciai és hadi lekôtôttsége.

Az egymâst kôvetô "hârmas alapitâs — Hôman Bâlint
meglâtâsa szerint is — kétségktviil kôzos elhatârozâsra vezet-
hetô vissza s célja a csâszâr kultûrpoUtikai torekvéseinek ke-
yesztezése, a német befolyâs ellensûlyozâsa volt." Ez leg-
természetesebb a lengyel egyetem alapitâsânak esetében. A
bécsi egyetemmel kapcsolatban ugyanezt Rudolf osztrâk her-
ceg politikai magatartâsa igazolja. A Habsburgoknak a német
birodalomtôl valô fiiggetlenûlésre irânyulô tôrekvése ugyanis



talân ôbenne testesûl meg elôszor legerôteljesebben. A ma-
gyarsâg a pécsi egyetem alapitâsâval — a lengyelséghez ha-
sonlôan — a német szellemi befolyâs ellen valô védekezés
legtermészetesebb ûtjân halad, ugyanakkor ôsztônosen, vagy
tudatosan onâllôsâgât védi az osztrâk kultûrâlis tôrekvésekkel
szemben, lényegileg pedig az akkor uralkodô eszmeâramlat
jôvôt alakîtô sodrâban a sajâtosan magyar szellemiség foko-
zatos kialaki'tâsât késziti elô.

A mâsodik érdekesnek mondhatô gondolât, amelyre szûk-
reszabott megemlékezésûnk keretében is jogos biiszkeséggel
hivatkoznunk kell, hogy a magyar kirâly a pécsi egyetem
megalapitâsât nemcsak a maga orszâgânak hasznâra és fel-
virâgoztatâsâra kéri, hanem — a pâpai oklevél szavai sze-
rint — igen dicséretes torekvéssel mâs szomszédos részek
szolgâlatâra is szânja. ("Ipse rex non solum ad utilitatem et
prosperitatem huiusmodi reipublice et incolarum regni sui
Ungarie, sed etiam aliarum partium vicinarum laudabiliter
intendens ...") Ha Nagy Lajos kirâly balkâni politikâjât, a bo-
gumilok és a keleti ortodoxok elôretbrésével szemben foly-
tatott kûzdelmeit és ezek kapcsolt részeit, valamint a délrôl
fenyegetô pogâny torok veszedelem elhâritâsânak elôkészité-
sére tett intézkedéseit, komoly tôrekvéseit ismerjiik, a pécsi
egyetem alapitâsânak elôbb idézett szândéka kônnyen és ma-
gâtôl érthetôvé vâlik elôttiink. Ez a szândék vilâgosan meg-
magyarâzza az egyetem székhelyének Pécsre helyezését is. Mâ-
sok elôtt viszont kétségteleniil bebizonyîthatôvâ teszi a ma
gyar mûvelôdéspolitikai tôrekvések szélesebb lâtôkorû irânyl-
tâsât, orszâghatârokon és népi-nemzeti korlâtokon tûl is
kôvetkezetesen megnyilatkozô bnzetlen szolgâlatkészségét és
magasabbrendû — egyetemesen keresztény — hivatâstudatât.

A pécsi egyetemrôl — megalapîtâsân kivul — alig tudunk
valamit. Névszerint egyetlen tanâra, Galvano di Bologna (Bet-
tino di Bologna fia), hârom hallgatôja (Csôt Benedek fia
Gyôrgy, Szôllôsi Fâbiân fia Gyôrgy és Kanczellâr Jânos), vala
mint egy volt hallgatôja (Lâszlô fia Lukâcs) ismeretes. Csak
az egyetemi szentbeszédek gyûjteménye maradt rânk, amely-
nek mûvelôdéstôrténeti értékét fokozza az a kôriilmény, hogy
legrégibb magyar vonatkozâsû egyhâzi beszédeinket ôrzi.



Megszûnésének idôpontjât és kôriilményeit nem ismerjiik.
Okleveles adatunk legkésôbb 1402. februâr 24-én tesz emlitést
arrôl, hogy Ldszlô fia Lukàcs az elôzô évben a pécsi egyetem
hallgatôja volt. Késôbbrôl szârmazô feljegyzések, utalâsok
akadnak ugyan a pécsi egyetemrôl, azokrôl azonban Békefi
Remig a Magyar Tudomânyos Akadémia II. osztâlyânak 1909.
februâr 8-ân tartott ulésén bemutatott székfoglalôjâban be-
bizonyltotta mâr, hogy kivétel nélkûl tévesek, vagy félreérté-
sen, félremagyarâzâson alapulnak. Jellemzô, hogy az azôta
eltelt kozel 60 év sem volt elég ezeknek a téves, félreértett,
vagy félremagyarâzott adatoknak teljes kikiiszobôlésére, pe-
dig azok modszeres vizsgâlata Békefi Remig megâllapîtâsait
mindenben igazolja.

Nagy Lajos kirâly pécsi egyeteme a tôrténeti valôsâg
vilâgâban igen rovid életû volt. Egyesek szerint Zsigmond
kirâly mâr 1389-ben a megszûnt pécsi egyetem pôtlâsârôl
gondoskodott, amikor Ôbudân ûj egyetemet létesitett. És ez
a felfogâs tûnik leghelyesebbnek. Nem szabad ugyanis el-
felejtenlink két jelentôs tényt. Az egyik ezek kozûl az, hogy
sem a krakkôi, sem a bécsi egyetem nem bizonjmlt rôgton
életképesnek. Ivânka Endre talâlôan mutât râ, hogy "a krak
kôi egyetem is megszûnt volna, ha 1400-ban Hedvig kirâlyné,
Nagy Lajos leânya, nem szervezi meg ûjra és nem gondoskodik
fenntartâsârôl azâltal, hogy végrendeletében minden kincsét
és ékszerét râhagyta". A bécsi egyetem mûkôdése viszont alapi-
tôjânak — a pâpai jôvâhagyâst kôvetô hônapban, 1365. jûl. 27-
én bekôvetkezett — halâla miatt jôformân meg sem kezdôdôtt.
"1384-ig inkâbb csak névleg âllt fenn és csak azok a német
tanârok vittek bele ûj életet, akik a pârizsi egyetemet a
schmisma kôrûl keletkezô vitâk miatt elhagytâk." A két
egyetem ûjjâéledésének, megerôsôdésének ideje mâr a mûve-
lôdéstôrténeti fejlôdés ûjabb korszakâba esik, amely 1385-ben
a heidelbergi, 1388-ban a kôlni, 1389-ben az erfurti ûj egyete-
meket hivja életre.

A mâsik jelentôs tény, amelyre a pécsi egyetem meg-
szûnésével kapcsolatban senki sem gondol, az a tételes ren-
delkezés, hogy a pécsi egyetem jôvdhagyâsa abban az esetben,
ha a kirâly a tanârok rendes ellâtâsârôl, fizetésérôl idejében



nem gondoskodik, semmissé vâlik. ("Ac volumus, quod ma-
gistris et doctoribus, qui in huiusmodi legunt studio, par
regem Ungarie pro tempera existentem in competentibus
stipendiis provideatur. Alioquin prefate mostre littere nullius
essent roboris val momenti...") Ezt a tényt kiagésziti az a
namlagas tény, hogy a pécsi agyetam alapitôlavele mâig sam
kariilt alô, '"a pécsi egyatamnek tahât magyar foldôn aradati
oklavalas nyoma nincs", az agyetam fanntartâsârôl s a tanâ-
rok javadalmazâsârôl intézményas gondoskodâs nem tortént.
Nagy Lajos kirâly halâla utân orszâgos pârtkûzdelmak robban-
nak ki s a véres belviszâlyok sorân az orszâg déli része
Péccsal agyutt inkâbb Kis Kâroly pârtjân harcol, akinak azon-
ban rôvid uralkodâsa idajén valôszinûleg még csak eszéba
sam juthat, hogy a pécsi agyetam javadalmazâsârôl gon-
doskodjék. A végiil hatalomra jutô Zsigmond kirâlytôl senki
sam vârhatja amberileg, hogy 1389-ban Pécsatt szervezze ùjjâ
az idôkôzban tételes rendalkazés alapjân jogilag mâr amûgyis
magszûnt egyetemet, ha esetleg ténylegesen még mûkôdik is
(1402 tâjâig). Sokkal egyszarûbb jogilag is, politikailag is
annak pôtlâsa az ôbudai agyatemmel, amaly a pécsi folytatâ-
sânak takinthatô s 1415-ig biztosan mûkôdik. De mâr 1465
elôtt az is kétségtelenûl megszûnik, mert Mâtyâs kirâly,
amikor ûgy egyatem alapitâsâra kér a pâpâtôl engadélyt,
hatârozott indok gyanânt arra hivatkozik, hogy Magyarorszâ-
gon nincs agyetam. IL Pal pâpa Mâtyâs kirâly kérelmét, ama-
lyet mint a kirâly kôvete, Csezmicei Jdnos (Janus Pannonius)
pécsi pûspôk tarjeszt alô, 1465. mâjus 19-én taljasiti. Az
agyetam székhelyének kivâlasztâsâval és az egyatem megszar-
vezésével a pâpa Vitéz Jânos asztergomi érseket és Csezmicei
Jânos pécsi pûspôkôt bizza meg. Ebbôl a rendalkazésbôl és
a pécsi pûspôk emlîtett kettôs (kôvati és megbi'zotti) szere-
pébôl arra kôvetkeztethetûnk, hogy a pécsi agyetam hagyo-
mânya, amléke élt s talân nem is egészen véletlen, hogy a
pozsonyi egyatem megnyitâsâra éppen a pécsi egyatem alapi-
tâsânak szâzadik évfordulôjân, 1467-ben kerûl sor. Nincs râ
adatunk, de joggal feltehetjûk, hogy az egyatem székhelyének
kivâlasztâsa kôrul is vitâk zajlanak le, amelyeknek aredmé-
nyeként a két érdekelt fôpap kôzt a kirâly gyôz, s az ùj
egyatem az esztergomi érsek falûgyaletével az uralkodô némat-



ellenes politikâjânak és mûvelôdéspolitikâjânak megfelelôen
a Bécshez egész kôzel esô Pozsonyba keriil.

A pozsonyi egyetem megalapitâsânak célja ugyanaz, mint
szâz éwel korâbban alapitott pécsi elôdjéé. Az uralkodô
eszmeâramlat jôvôt alakitô sodrâban sajâtos nemzeti mûve-
lôdés kialakulâsât kîvânja szolgâlni. A skolasztika helyett
modem humanista irânyù tudomânyokat âpol, a latinon kiviil
a virâgzô reneaissance szellemében gorog nyelvet is tanit és
lermészettudomânyokat akar mûvelni. Székhelyének meghatâ-
rozâsâval ugyanùgy a korszerû (most nyugati) politikai tôrek-
vések szolgâlatâba szegôdik, mint ahogy pécsi elôzôje (akkor
a Balkân felé) teszi. Tanârai kozt ott talâljuk a kor egyik
legkivâlôbb csillagâszât, Regiomontanus Miiller Jânost, vala-
mint a bécsi egyetem hittudomânyi karânak tbbb egykori
tagjât. Vitéz Jânos esztergomi érsek személyén keresztûl kap-
csolatba keriil a pozsonyi egyetem a "Sodalitas Danubiana"
néven ismert kôzépeurôpai humanista akadémiâval is. A pécsi
pûspbk szerepe hâttérbe szorul, de az esztergomi érsek az
egyetem életének elinditâsa kôriil jô munkât végez. Késôbb
"Mâtyâs kirâly ellen szôtt bsszeesklivésének és az ebbôl kelet-
kezett viszâlyoknak az egyetem is âldozatul esik." Mâtyâs
kirâly halâla utân aztân a IL Ulâszlo és I. Miksa kôzt kelet-
kezett hâborû teljesen véget vet a pozsonyi egyetem tevékeny-
ségének. Épûletének egyik részét II. Ulâszlô és Corvin Jânos
elajândékozza, mâsik részét az idô vasfoga pusztitja.

Magyarorszâg hosszû idôre egyetem nélklil marad. A to-
rokkel vivott élet-halâl harca ûj egyetem alapitâsâra sokâig
nem ad lehetôséget. A hiven ôrzott hagyomâny és a vâltozat-
lanul élô szellemi igény azonban mindvégig megtartja az ural
kodô eszmeâramlatok jôvôt alakitô sodrâban, amely a hit-
ûjitâs, majd a katolikus ûjjâsziiletés korszakâban a tudomâ-
nyok ûjabb szellemi fellegvârainak felépitéséhez segiti.

A pozsonyi egyetem megnyitâsânak ôtszâzadik évfordulôja
emlékûnkbe idézi azt a kapcsolatot is, amely Vitéz Jânos
esztergomi érsek személyén keresztiil az egyetem, s az akkori
akadémia, a Sodalitas Danubiana kôzôtt keletkezett. Az Arpâd
Akadémia jôvôjének biztositâsa érdekében ma ûgy tûnik,
minél erôsebb egyetemi szâlakat kell kiépfteniink, hogy az



egyetemes emberi eszméket megvalôsitani tôrekvô magyar
szellemiséget a szabad vilâg magyar és nem magyar ûj nem-
zedékeivel felsôfokû, egyetemi oktatâs keretében, tudôs- és
mûvész-képzés alakjâban megismertethessûk és târgyilagosan
értékeltethessûk. Ahogy a pécsi egyetem hatszâz éwel ezelôtt
kiadott pâpai jovâhagyâsa mondja: "non solum ad utilitatem
et prosperitatem" Hungarorum, "sed etiam aliarum partium
vicinarum laudabiliter intendens".
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2.) IV. Lâszlô kirâly 1276-ban kiadott egyik oklevele alapjân tob-
ben azt hiszik, hogy a péesi egyetemet megelôzôen mâr Veszprémben
is volt magyar egyetem. Ez azonban kétségtelenûl tévedés. Veszprém
ben esak (pûspoki, vagy kâptalani) fôiskola mûkodott. Nagy Lajos
kirâly péesi egyeteme tehât az els6 magyar egyetem.

3.) Téves az a nézet is, amelyet môdszeres forrâsbirâlat elmulasz-
tâsânak eredményeként ugyancsak tobben vallanak, hogy a péesi egj'e-
tcm 1.543-ig mûkodott. Azok a forrâsok, amelyekre a téves âllîtâs igazo-
lâsaként Mvatkoznak, egyetlen esetben sem hasznâljâk sem a kozépkorî
egyetem fogalmât fedô "studium générale", sem az "universitas" meg-
jelolést. A "schola maior" és az "aeademia" megjelolés ugyanûgy nem
jelent egyetemet, mint ahogy az "universale gymnasium" elnevezés sem
bizonyitja, hogy a domonkosok budai fôiskoldja egyetem volt. A forrâ-
sokban emlegetett péesi felsSbb iskola és akadémia tehât nem Nagy
Lajos kirâly pécsi egyetemével, hanem a pécsi pûspokség kâptalani
(fô) iskolâjâval azonos, amely az 1367-ben alapltott egyetem meg-
•szûnése utân is virâgzott, feltehetôen éppen az egyetem céljaira emelt



épuletekben és valôszîiiûleg az egyetem emlékébôl tâplâlkozô, hagyo-
mâiiyos liîrnévvel. A tbrok Evlia Cselebi ugyancsak a pécsi f6iskolâr61
(medresze) beszél. A Korân-magyarâzôk és az ulemâk ot iskolâja kozt
emlîti "a belsô vârban lévô régi, tudomânyos fôiskola" épiiletének "ket-
ven, fejedelmi boltozatû és vârszerû" szobâjât, amelyet — feltehetdeu
még talâu Vilinos piispok épîttetett a felûgyeletére bizott egyetem cél-
jaira. De az épûlet hasznâlata késôbb ugyanûgy nem emelte a kâptalani
"schola maior"-t, vagy piïspoki "academia"-t egyetemi rangra, mint
ahog.y évszftzadokkal késôbb a Pozsonybôl Pécsre âttelepîtett m. kir.
Erzsébet tudomânyegyetemet sem fosztotta meg egyetemi rangjâtél az a
korlilméiiy, liogy kôzpontja (a rektori és a dékâni hivatalok, a bolcsé-
szoti és a jogi kar, valamint néhâny orvoskari tanszék és intézet) egy
korâbbi kôzépiskola épuletében nyert (a régi Bâkéezi-ût 80. szâm alatt)
elhelyezést.

Kiihrner Béla dr.:

MEGEMLÉKEZÉS

ARANY JÂNOS ÉS TOMPA MIHÂLY SZÛLETÉSÉNEK

150. ÉVFORDULÔJARÔL

Két kôltônkrôl kell itt ma megemlékeznem, abbôl az alka-
lombôl, hogy ez évben iinnepeltûk szûletésûk 150. évfordulô-
jât. Nehéz feladat, mlkor az erre megszabott idô nem tobb
15 percnél. Kevés ez még akkor is, ha harmadrangû irôkrôl
lenne szô, még kevesebb, mikor az eg5dket Arany Jânosnak,
a mâsikat Tompa Mihâlynak hîvjâk. Az emlékezés tehât mlnd-
egyikrôl csak néhâny vâziatos gondolât lehet, s ezek a gondo-
latok is kbltészetukbôl inkâbb csak azt érinthetik, amiben a
legnagyobbak voltak. Az epikus Aranyrôl, s a lirikus Tompârôl
kivânok ezért csak a tovâbbiakban szélni.

Szûletése ôta mâsfél szâzad, halâlâtôl pedig vagy 85 esz-
tendô telt el, de irodalomtbrténetîrâsunk — szinte hihetet-
len — mâig sem tudott minden vonatkozâsban egységes âllâs-
pontra jutni Arany epikai koltészetének kiértékelésében. Hogy
a 19. szâzad legnagyobb magyar epikusa volt, ezt kétségbe
senki nem vonja, de hogy ô-e a legnagyobb elbeszélô koltônk,



azt a mindent âtértékelô mai magyar irodalomtudomâny mâr
vitatja. Riedl Frigyes, a nagy irodalomtôrténész azt tartja
Aranyrôl, hogy ô "elsô mestere a nagy és kis epikus vâlfajok-
nak egyarânt", s e nézetét vallottâk 45-ig szâmottevô tudôsaink
is mind, s ezt valljuk teljes meggyôzôdéssel magunk is. Nem
hallgathatjuk el azonban, hogy ùjabban akadt oly nemesi
szârmazâsû, de marxista irodalmâr is, aki nem a népi Arany-
nak, hanem az arisztokrata Zrinyi Mikiôsnak njoijtja az el-
sôbbség pâlmâjât, mert az — szerinte — "oly remekmûvet
ludott imi... amelyet a magyar irodalomban mâig sem mùlt
felûl senki". Bizonyitâs nélkûl azonban egy megâllapftâst
sem tekinthetiink érvényesnek, s mert Klaniczay Tibor épp
a bizonyitâssal, epikânk ôsszehasonlitô esztétikai vizsgâla-
tâval, mellyel âllitâsât igazolhatta volna, maradt adôs, el kell
fogadnunk reakciôsnak és félfeudâlisnak mondott Magyaror-
szâgunk tudosainak a véleményét, akik csodâlatosan a feudâlis
nagyûr elé helyezték az egyszerû népi kôltôt.

Tudésaink âllâspontja még abban a kérdésben sem egysé-
ges, hogy tulajdonképpen melyik Aranynak legkivâlôbb epikai
mûve. Ki a Buda halâlât, ki a Toldi elsô vagy harmadik
részét részesiti elônyben. Nagy kritikusunk, Salamon Ferenc
mâr a Buda halâla megjelenésekor ûgy vélte, hogy "az mind
az eposzi felsôbbrendû mûvészet, mind nyelve âltal egészen
lij tiinemény irodalmunkban, s felteszi koronâjât azon kor-
szaknak, melyet Petôfivel maga (t.i. Arany) nyitott meg".
S e vélemény szâzadunkban is kôvetôkre talâlt. Viszont mâs
ûgy hiszi, hogy Arany kôltészete "soha tôbbé nem éri el a
Toldi és Toldi estéje vilâgirodalmi mértékkel mérve is valôdi
nagysâgât, legfeljebb... balladâiban". S ûgy lâtszott mâr,
hogy balladâi tekintetében a legegyôntetûbb az âllâspont,
mikor még 45 elôtt jelentkezett a mai âtértékelôk elôfutârja,
aki a ballada Shakespeare-jének mondott Aranyrôl megkoc-
kâztatta azt a felfogâst — âllapitsuk meg, pusztâba kiâltô
szôként —, hogy e darabjai hâromnak a kivételével "messze
a népballadâk alatt maradnak".

Nem célom, hogy az eltérô nézeteket most kôzôs nevezôre
hozzam, ami annâl is inkâbb reménytelen vâllalkozâs lenne,
mert Arany epikâjânak megitélésében vilâgnézeti szempontok



is érvényesiilnek. Ma ui. Arany epikai mûveiben megnyilvânulô
nemzeti és erkolcsi eszme mellett a szociâlist is kutatjâk, azt
pedig fôleg csak a Toldiban vélik felismerni, mert a paraszt-
eletre szorîtott Toldi pâlyafutâsâban a jogtalan jobbâgysâg
szabadsâgvâgyânak és târsadalmi emelkedésének beteljesu-
lését lâtjâk szimbolizâlva. Igaz, hogy mâr Gyulai Toldit oly
hôsnek tartotta, akiben a magyar nép onmagât lâthatta, bar
nagyon kétséges, hogy a feltorô jobbâgy magâra ismerhetett-e
abban a Miklôsban, aki sértôdve igy fiistblgbtt magâban:
En paraszt? én? ... Hât kl volna ùr mâs széles e hatârban?"

A Buda halâlâban mâr hiâba keresik a marxista irodalmârok
a tarsadalml eszme érvényesiilését, pedig szerintiik a hun
birodalom bukâsânak, akârcsak az osszes magyar tbrténelmi
tragédiâknak Augsburgtôl 1849-ig nemcsak nemzeti és erkolcsi,
de szociâlis okai is voltak. Ilyesmirôl azonban a kôltô a hun
tragédia elkészûlt darabjâban, de a tervezett két tovâbbi rész
tdredékeiben is hallgatott.

A szociâlis gondolât helyett azonban a hun trilôgiâban
talâlunk egy mâsikat: a végzetességet. Igen, Arany hisz a
vegzetben, hiszi, hogy ôt is a sorskerék hurcolja, dobâlja.
Budânak is azért kell meghalnia, hogy Etele bi'rja egyedûl az
sgesz hun birodalmat, miként "orbktôl ez meg van irva". Rôla
^ végzet konyvét jelképzô Vilâg-fâjân "mély titku rovâssal"
all az, hogy "ùr az egész fdidôn, ha ez egy hibâjân". S ez
az egy hibâja az indulatossâg, azt azonban nem szabad le-
gyoznie, hogy beteljesedjék a végzet, melyen még Hadûr sem
valtoztathat, mert "ordk-âllandô ama erôs tôrvény". Arany
hite szerint Attila s a hun nép elkerulhetetlen sorsa a magyar
végzetességet is szimbolizâlja.

Reviczky Gyula, a kôltô Aranyrôl szôlô versében l'gy
nyilatkozott rôla: "Most magyar létezni fogsz, ha nemzeted
csak létezett." Ez a verssor indîthatta egyes irodalmârainkat
az olyasféle âllitâsokra, hogy az utôkor Arany kônyveibôl hû
képet kapna a magyar néprôl, ha az netalân a tôrténelem nagy
sûllyesztôjében el is merulne. Tûizott âllâspontnak tartjuk
ezt, mert amint Mikszâth, Môra, Môricz, Nyi'rô vagy Tamâsi
mûvei a magyarsâg csak egy-egy szektorânak adjâk hiteles
rajzât (ùgy Arany eposzaibôl is csak a bihari, vagy eset-



leg a tiszântûli magyarsâg jellemrajzât lehet megismerni.
Arany realizmusât is emlegetik gyakran epikâjâval kap-

csolatban. Ûgy gondolom azonban, helyesebb nâla a romantika
és realizmus dualizmusârôl beszélni, mert az epikai hitelre
valô tôrekvése ellenére eposzaiba ( s most fôként a Toldi
szerelmére gondolok) a romantika kelléktârânak szâmos mo-
tîvuma szovôdik bele, Buda halâlâban pedig a csodâs elem
(Hadûr) alkalmazâsa is. Igen, Arany realista az aprôbb
részletekben, hôsi jellemrajzâban, s akkor, amikor alakjai
tetteinek lélektani rugôit feltârja. És ne feledjûk ars poeti-
kâjânak sarkalatos tételét sem, ti., hogy "Nam a valô hât:
annak égi mâsa/ Lesz, amitôl fûgg az ének varâzsa."

Balladâi mutatjâk, hogy az epikus Arany a leikiismeret
kbitôje volt. S ha nem is âll minden darabjâra az ismert
meghatârozâs, jôrészt valôban lelki tragédiâk dalban elbe-
szélve, még ha a bûnhôdést nem is a fôldi igazsâgszolgâltatâs
itélete képviseli, hanem a marcangolô leikiismeret, mely ôrii-
letbe is vUiet.

Nyelvében Arany a kôdexek, régi irôink és fôként az
egyszeru nép nyelvébôl merit, melyet Toldijâban a legmaga-
sabb irodalmi szintre emelt. Nâla ez elvi kérdés volt, de
hajlam is, éppûgy mint az, hogy irôi munkâssâgâban is inkâbb
a népiest mûvelte. Ami nem is csoda, mert csak hû maradt
ahhoz a fiatalkori ônjellemzéshez, melyet Petôfihez intézett
vâlaszâban igy fejezett ki: "S mi vagyok én, kérded. Egy népi
sarjadék, / Ki tôrzsôkômnek élek, érette, âltala: / Sorsa az
én sorsom, s ha dalra olvadék, / Otthon leli magât ajkaimon
dala."

☆

Arany Jânosnak négy soros kis versikéje maradt fônn
a szintén 150 év elôtt szûletett kôltôbarâtjârôl, Tompa Mihâly-
rôl, de az csak felirat "Szegény Miska slrkôvére": "Hât jôl
van igy, amice Tompa, / én skârtba, te végnyugalomba; / s ha
nem pônôg lantunk, gitârunk, / a varjû sem kârog utânunk."
Amit Arany a négy sorban a kôltô sorsârôl mond, ha a lant
végleg kihullott kezébôl, az Tompa esetében szomorù valôsâggâ
vâlt. Akit egykor Petôfivel, Arannyal emlegettek egyiitt, mint



a nagy koltôi triâsz tagjât, annak babérkoszorûjât, mellyel
a kortârsak homlokât ovezték, a késôbbi évtizedek irodalom-

tdrténészei bol jobban, hol kevésbé megtépâztâk, s ôt a koltôi
rangsorban jôval a két kôitôtârs môgé skatulyâztâk be.

Kétségtelen, hogy Tompât Petôfi és Arany koltôi nagysâga
erôsen beârnyékolta, de azt tagadni, hogy Tompa legalâbbis
a lirâban néha a legnagyobb magassâgokba is fel tudott emel-
kedni, ésszerûtlen volna. A lira mindenekelôtt az érzelmek
koltészete, s valô tény az, hogy Tompânak arânylag rôvid
életében annyi lelki élménye volt, s a lelki életre is hatô
annyi emberfeletti fâjdalmon ment ât, hogy mindaz, arait
testileg és lelkileg szenvedett, egész életén ât inspirâlhatta
volna, ha nem nyugszik bele abba a gondolatba, amit igy for-
niulâzott meg ô maga; "rendelkezik veliink a sors, de meg-
nyugtat az âldott predestinâciô". Igaz, ez a megnyugvâs nem
ment minden lelki tusa és konfliktus nélkiil, s azért irhatta

Aranynak, hogy papi mesterségének, kenyérkeresetének âldo-
zata. Ifjûsâgâban a reménytelen szerelem és kezdôdô tiidô-
baja, késôbb — egyébként boldog hâzassâga alatt — két ki-
csiny fiânak halâla, élettârsânak egészségi âllapota, majd a
haza sorsa és az irtôzatos szivbajban valô sinylôdés hatârozta
meg lirâjânak alaptônusât, melynek jellemzôje a melankôlia.
Ez az âllftâs ugyan ellentétben âll a kôltô két ismert vers-
sorâval, hogy "Hervadâsbôl, fénybôl tâmad / Lelkemen e ked-
ves bânat..a valôsâg azonban az, hogy kiilônbôzô idôben
irt levelei szintén igazoljâk lelkének âllandô biiskomor alap-
hangulatât, melynek hatâsa alatt még az ôngyilkossâg gondo-
latâval is kacérkodott. Nem csoda, hogy ily lelki diszpoziciô
hatâsa alatt ô lett a magyar nyârutô leghivatottabb kôltôje,
aki a haldoklâs szent orszâgât lâtja az ôszi tâjban, de azért
észreveszi az elmûlâs bâjât is, és hogy a mosolygô hervadâs
vonzô, szép halâl. Tompa a természet szeretetében Petôfivel
rokon lélek, akinek nemcsak ôszi tâjleirâsain érzik meg az
élményszerûség hitelessége és meggyôzô ereje. De Petôfivel
ellentétben csak a szent haro bukâsa utân jut el odâig, hogy
a szabadsâg eszméjét is târsitsa a tâjjal, mely egykor szabad
volt, mint lakôja, és a megénekelt tâj nyolc szâzadon ât
"vérzett-virâgzott" lakôival.

7 Magyar Talâlkozô Krônikâja



Tompa ùgy érezte, hogy élete gazdag volt szerelmi boldog-
sâgban, de nem csalâdiban. Mégis szerelmi verse alig van,
mig a csalâdi élet szomorù ôrâinak élményei nem hiânyoznak
Hrâjâbôl. Nem sok azoknak a verseknek a szâma, melyeket
a megprôbâltatâsok ihlettek, amit megmagyarâz a lelki disz-
poziciô, amelyben ilyenkor volt. "Ez az âllapot... nem szomo-
rûsâg, nem fâjdalom tôbbé; ez betegség, a lélek elgyengii-
lése..." — irta Aranynak. Ha e versek szâma nem is nagy,
értékiik a magyar lira legszebb alkotâsai kôzé emelik e kolte-
ményeit. Csak egyre akarok utalni, az idôsebbik fia halâlakor
irt "Piinkôst reggelén" cimûre, amelyben az ellentétek ki-
hangsûlyozâsâval éri el a koltôi hatâst. Mert milyen kontraszt:
a fôld mosolygô hatâra, a tiszta kék ég folôtte, a fehér és
piros kontôsbe ôltdzott piinkôsd orômnapjât unneplô sereg,
mig a koltô a bânatnak sotét ruhâjât viseli. S mikor mâsok
az ûnnepi harangszôra az Or hâzâba mennek, vele a fâjdalom
szôl "emésztô lângnyelven". Letort fâjârôl életemnek / Letôrt
az egyik lombos âg; / Enyészetes forrô szelével / Sârgitja
a kôr mâsikât, / S ha még ez is... szâradj ki akkor / Lomb-
talan bùs fa, életem... / Kôrâgyon fekszik szenvedô nom, /
Teritôn kedves gyermekem!" — Nem tagadhatô azonban, hogy
Tompa lirâjâban hébe-hôba azért derûsebb hangok is meg-
szôlalnak, még a szatirikus is. Ifjû kora politikai torekvései-
nek hatâsa is megtalâlhatô koltészetében, pl. mikor a kemény
ugartôréstôl napestig izzadô jobbâgyot a puha pamlagân he-
verészve unatkozo fdldesûrral âllitja szembe, amivel mâr
jelezte, hogy mel5dk oldalon âll. S valôban, a mârciusi tôrté-
nésekben ô is az "ûj életnek az ûnnepét" unnepelte, a "vârva
vârt napot: / Hogy nem a sziiletés, de érdem elôtt emelûnk
kalapot..."

Hazafias kôltészete azonban csak az elnyomatâs korâban
terebélyesedett ki. Hatâsa nagy volt, mert ez a kôltészet aktuâ-
lis is volt, s mert a nemzet magâbafojtott fâjdalmânak ma-
radéktalanul adott hangot. Eleinte nyiltan szôlt, mint pl. egyik
legismertebb versében, "A gôlyâhoz" cimûben, mely idôszerû-
ségébôl 1850 ôta sem veszitett, s ma kûlônôsen az, mikor
jogosan mondhatjuk a kôltôvel, hogy: ".. .jô madâr / Neked
két hazât adott végzeted; / Nekûnk csak egy volt! az is el-



veszett", amikor szînigazsâg az, "hogy pusztulunk, vesziink, /
Mint oldott kéve, széthull nemzetunk!" Ez az elégia remeke
Tompânak nemcsak tartalma miatt, de felépitésével, sùlyos
mondanivalôinak âllando fokozâsâval, mik ebben a sorban
kulminâlnak: "testvér testvért, apât fiû elad..." E vers miatt
szenvedett fogsâga késztette allegôriâk irâsâra, melyekben
a cenzor a valôdi jelentést nem vette észre. Tôbb ily nagy
verse kozul csak "A madâr fiaihoz" cimûre utalok, mely valô-
jâban az elbûjdosâsra készulô koltôkhoz szôlt, ôket figyel-
meztette, hogy "mas berekben mâsként szôl az ének, / Ott
nem értik a ti nyelvetek." Ezért akarja maradâsra bimi ôket,
hiszen "A bokrokban itt az ôsi fészek..." / S most, hogy a
szél ôssze-vissza tépte: /... Itt hagynâtok idegent cserélve?"
Ez a gondolât vonul végig Amerikâba bùjdosott barâtjâhoz,
Kerényi Frigyeshez intézett kôitôi levelében is, kit arra figyel-
meztet, hogy "Itthon még nemzet vagy, bar gyâszba ôitôzôtt: /
Koldus fôldônfutô mâs nemzetek kôzôtt." A vers kulminâlô
sora szinte mâr kôzmondâssâ vâlt: "Szivet cseréljen az, aki
hazât cserél!"

Tompa ônmagât az irodalomtôrténészek klasszifikâlâsâval
szemben, akik ôt a népi-nemzeti iskolâba soroztâk be, csak
félig tartotta népkôitônek, mert abban, amit 1848 elôtt és utân
irt, ûgy nyelvre mint eszmére nézve tôbb a nem népies. Igy
ôt inkâbb oly kôltônek tekinthetjûk, aki az âtmenetet kép-
viselte az un. "almanach kôltészet" valamint Petôfi és Arany
népi-nemzeti irânyzata kôzôtt.

Az osztâlyozâs azonban nem fontos, a lényeg az esztétikai,
a kôitôi érték. S ha a kortârsak itélete tûlzottan elismerô is
volt Tompâval szemben, azoknak sincs igazuk, akik ôt minden
babérjâtôl meg szeretnék fosztani. Mert ha figyelembe vesz-
szûk, hogy a kôitôi életmûben nem a mennyiség, hanem csak
az a dôntô, ami valôban érték, akkor el kell ismemûnk, hogy
Tompa csalâdi és hazafias lirâjânak, valamint ôszi hangulat-
képeinek szâmos darabjâban oly magas szintre jutott, s azok
annyira hozzâtartoznak kôltészetiinkhôz, hogy nélkûlûk szép-
irodalmunkat hiânyosnak is éreznôk. S ez eléggé indokolja
azt, hogy ma nemcsak Aranyrôl, de rôla is emlékeztiink.



Szâsz Béla dr.:

MEGEMLÉKEZÉS A KIEGYEZÉSRÔL
Es HONSZERZÔ ÂRPAD HALÂLÂRÔL

Az 1967. év két tovâbbi torténeti megemlékezésre n5rûjt
alkalmat.

Szâz éwel ezelôtt a magyar tbrténelem korszakalkotô
fordulatot vett. Olyat, mint azt megelôzôen az 1526-ot kôvetô
idôkben és azt kovetôen 1918 utân. Ez a fordulat a magyar
tôrténelemben kiegyezés néven ismeretes.

Ma mâr a 'kiegyezés' a maga egész perszonâlis uniôs és
félig-meddig konfederâciôs alakulâsâval (nem lehet a Monar-
chiât tisztân konfederâciôs szervezetnek tekinteni; ingadozik
a fôderâciô és a konfederâciô kôzt) ugyanûgy a mûlté, mint
maga az 1867 elôtti Magyarorszâg. Annyit azonban az idô
tâvlatâbôl kétségtelenûl megâllapithatunk, hogy az 1849-et
kôvetô reakciôs rendszerrel szemben az 1867-es kiegyezés
lényeges elôrehaladâst jelentett. De nyitva hagyta mindazokat
a kérdéseket, amelyek szociâlis és gazdasâgi téren akkoriban
a kettôs Monarchiâra vârakoztak. Lényegében véve ezeknek
a kérdéseknek a megoldatlansâga idézte elô az elvesztett
hâborûval egyûttjârô 1918-as ôsszeomiâst.

Amâsik esemény, amelyrôl rôviden meg kell emlékezntink,
mert hiszen ez az akadémia Ârpâd nevét viseli, a honszerzô
Ârpâd halâlânak 1060. évfordulôja. Ebbôl az alkalombôl az
Ârpâd Akadémiânak meg kell javîtania kissé a kôzvélemény-
ben, a kôzfelfogâsban elterjedt tévhitet, mintha Arpâd egy-
szerûen csak "fejedelem" lett voina (a nyugati vilâg szôhasz-
nâlata értelmében). Arpâd nem ilyen értelemben vett fejede
lem volt, hanem a magyarsâg "nagykân"-ja, vagy "kâgân"-ja.
Arpâd vezetése alatt ugyanis két szârny-kirâly uraikodott:
a nyugati és a keleti. Bizonyos mértékig tehât bele kell vinni
a kôztudatba, hogy a magyarsâg az ùj haza megalapitâsakor
a "fejedelemnél" tekintélyben jôval sûlyosabb, hatalmasabb
egyéniség vezetése alatt âllott. Ez kifejezésre jut abban is,



hogy Arpâd mind a nyugati, mind a keleti romai csâszârsâggal
szdvetségben âllott.

☆☆☆

Szàsz Béla dr. ezutân, mint az Ârpâd Akadémia elndke,
azt a véleményét nyilvânîtja, hogy az elôbb elhangzott meg-
emlékezések azt a gondolatot vetik fel, kisérletet kell tennûnk
az évfordulôk tôrténetének megirâsâra. A nagy tôrténeti ese-
ményekre a Krônikâban részletesebb tanulmânyok megjelente-
tésére volna a méltô vâlasz. Koszbni a szlves kôzremûkôdése-
ket, az Arpâd Akadémia tagjainak és a vendégeknek meg-
jelenését. Jô munkât kivân a kovetkezô évre s az Arpâd Aka
démia mâsodik évi rendes kbzgyûlését berekeszti.

A FIATAL MAGYAR ÉRTELMISÉG ANKÉTJA

Vârdy Béla dr. egyetemi tanâr, mint a fiatal magyar
értelmiség ankétjânak tanâcskozâsi elnoke, az iilést megnyitja,
udvôzli a megjelenteket, majd bemutatja az elsô felkért elô-
adôt. Domonkos Ldszlo dr., aki jelenleg a youngstowni egye-
tem "associate professor"-a, a 30-as évek mâsodik felében
sziiletett Magyarorszâgon, ahol csak egy elemi osztâlyt végzett,
minden mâs tanulmânyât Németorszâgban német és francia
nyelven. Ennek ellenére tôkéletesen beszél magyarul. Egyetemi
tanulmânyait a youngstowni egyetemen és a Notre Dame
egyetemen végezte s az utôbbin Ft. Gabriel Asztrik dr. prem.
kanonok, egyetemi professzor tanitvânyaként 1965-ben doktori
oklevelet szerzett. Doktori értekezését hârom kozépkori ma
gyar egyetemrôl irta. Felkéri elôadâsânak megtartâsâra.

Domonkos Làszlô dr.:

AZ oj magyar ErtelmisEg viszonya Es SZEREPE

A MAGYAR TARSADALOMBAN

Rôvid elôadâsom târgya az ûj magyar értelmiség viszonya
és szerepe a mai magyar târsadalomban. EIôszor is koszônete-
met szeretném kifejezni dr. Nâdas Jânosnak, hogy meghfvott



a Magyar Talâlkozôra és kûlônosen azért, mert ô a magyar
fiatalsâg fontossâgât felismerte és a Magyar Talâlkozô prog-
ramjâba beiktatta. Ûgy hiszem, hogy az itt megjelent fiatalsâg
nevében beszélek, mikor ezt az érdekiôdését és munkâssâgât
megkoszonom. Remélem, hogy ez az egyiittmûkôdés évrôl-évre
nôvekszik.

Târgyam nagyon komplex probléma és rovid elôadâsom
keretében csak egy par gondolatot tudok kifejteni. Azt is
tudom, hogy megâllapitâsaim, avagy megjegyzéseim nem fog-
nak sokaknak tetszeni, de hiszen egy ilyen gyûlés nem nép-
szerûségi verseny, hanem komoly problémâk megvitatâsi helye.
Nem akarok senkit sajât meggyôzôdéseimre âttériteni, célom
csak az, hogy felhivjam a figyelmet arra, hogy Igen is vannak
problémâk az ûj magyar értelmiség és a magyar târsadalom
kôzôtt, problémâk, melyeket fel kell ismernûnk és valamiként
meg kell oldanunk.

A mûlt évtizedben gyorsan nôvekedô szâmban szerezték
meg kiilônbbzô diplomâikat amerikai egyetemeken fiatal ma
gyar férfiak és holgyek. Ez a tendencia minden valôszfnûség
szerint tovâbbra is îgy halad, talân még gyorsabb tempôban.
Csak elô kell venni a Szy Tibor âltal kiadott "Hungarians in
America" ci'mû mûvet, ami 1966-ban jelent meg, rôgton észre-
veszi az ember, hogy a fiatal korosztâly sokkal jobban van
repj-gzentâlva ebben a masodik kiadasban, mint az elsoben.
Minden évben szép szâmmal nyerik el a fiatal magyar szâr-
mazâsù egyének a bachelor, master vagy doctor fokozatot az
amerikai egyetemeken. Mint kész emberek, ezek a fiatal,
tanult magyarok belekapcsolôdnak az amerikai életbe, hiszen
mindennapi kenyeriiket ott fogjâk megheresni. Sajnos, sokan
az amerikai életbe valo bekapcsolôdâssal elfelejtik azt, hogy
ôk magyar fôldôn, vagy magyar sziilôktôl szûlettek. A dollârok
hajszolâsâban mûltjukrôl megfeledkeznek és a magyar ûgyek
ôket mâr nem érdeklik.

Nem kell hangoztatnom, hogy ez tragikus! Hâla Istennek,
sok fiatal nem igy gondolkozik .Az amerikai életbe valô bele-
kapcsolédâst nem teljes beolvadâsnak nézi, Magyarorszâg jo-
vôje nem kozombos neki, megérti, hogy ô lehet jô amerikai
âllampolgâr és ugyanakkor ôsei hazâjât is tâmogathatja. Nincs



olyan beosztâs, olyan allas, melyben nem lehet a magyar név-
nek becsûletet hozni. Népiink kivâlôsâgât nemcsak a szelle-
mi, vagy târsadalomtudomânyokban jârtas és tanult fiatalnak
a feladata terjeszteni, hanem a biolôgusnak, matematikusnak,
vegyésznek és mérnoknek is! Hogyan? Munkâssâgâval és târ-
sadalmi fellépésével hîvja magâra a figyelmet és mikor kér-
dezik, hogy ô ki és mi, akkor mondja biiszkén, hogy "magyar".
Féltéglâval mellûnket verni, hogy milyen remekek vagyunk,
csak elitélést és gûnyt vâlt ki, — a kivâlôsâg viszont elismerést
eredményez. Tehât minden fiatal magyar szârmazâsû egyén-
nek lehetôsége van, hogy osai hazâjânak érdekét szolgâlja. Jô
lenne, ha mindegyikûnk megvizsgâlnâ lelkiismeretét és meg-
kérdezné ônmagât, hogy eleget tett-e ennek a feladatnak.

Gondolom, sok fiatal értelmiségiben felvetôdik az a kérdés,
hogy miért ôrizze ô meg magyar kultûrâjât és mûltjât? A vilâg
politikai helyzete igazân nem olyan, hogy a vasfiiggony vissza-
gurulna, ha csak valami isteni csoda nem tôrténik. Vilâg-
nézetet isteni csoda vârâsâra nem reâlis épiteni. Ha mégis
nagy vâltozâsok lennének, akkor is nagyon sokan a fiatalok
kbzûl az Amerikâban valô tovâbbélést vâlasztanâk, mert itt
nôttek fel, itt végezték tannlmânyaikat és ennek az orszâgnak
a polgârai. Kdzben a Duna-medencében mas vilâg épiilt, ami
nagyon sokban idegen lenne nekik. Tehât ùgy kell nézniink a
helyzetet, hogy az ûj magyar értelmiség itt fogja életpâlyâjât
kifutni. A kérdés még mindig az, hogy miért maradjon ô meg
magyarnak nyelvben és kultûrâban? Ha valaki pénzben vagy
elômenetelben elônyt vâr magyarsâgâtôl, és az egész kérdést
materialista szemszôgbôl nézi, annak csak annjdt lehet mon-
dani, hogy magyarnak lenni nem "ûzleti" elôny. Csak az
tudja ezeréves knltûrânkat tovâbb vinni, és ezzel sajât életét
gazdagitani, akinek szeretettel van telve a sztve minden irdnt,
ami magyar. Csak az, aki ezt a szeretetet viseli szivében, tud
megmaradni magyarnak az amerikai olvasztô kemencében.

Mi ez a szeretet és hogy fejlôdik ki? Elôszbr is, hogy valamit
igazân és intelligensen szeressûnk, ahhoz abszolut sziikséges
a tudâs. Nem lehet valamit igazân szeretni, amit az ember
nem ismer. Egy nemzet és kultûrâja szeretetében tehât a leg-
fontosabb az, hogy ismerjûk torténelmét. Ez kulônbsen fontos



annak a generâciônak, amelyik Magyarorszâgot kisgyermek
korâban hagyta el, vagy pedig sohasem volt magyar fôldon.
Tehât ôt nem koti oda emlék vagy vagyon, târsadalmi poziciô,
vagy régi barâti kdr. Az egyetlen igazi kotelék az ilyen fiatal
magyar és ôsei orszâga kbzt a szsretet Magyarorszàg irânt,
amit az intelligens tbrténelemtudâs és a magyar kultûra isme-
rése tud szivében felgyûjtani.

Vannak, akik ûgy vélekednek, hogy a fiatal generâciônak
kôtelessége a magyar iigy elôrevitele. Lehet, hogy az emigrâciô
elsô éveiben a kôtelesség szô talân még kifejezte azt a viszonyt,
ami a haza és tâvolra szakadt polgârai kôzôtt fennâllott. Ma
viszont azt mondani egy fiatal magyarnak, aki Osterode-ban,
Passaic-ben, vagy Clevelandben sziiletett, hogy neki "kôteles-
ségei" vannak Magyarorszâggal szemben, nem reâlis. A kôte
lesség azt az ideât foglalja magâban, hogy valamivel tartozunk
azért, amit kaptunk. Aki Clevelandben sziiletett 1952-ben, nem
igen fogja megérteni, hogy ô mivel tartozik szûlei hazâjânak,
amitôl ô tulajdonképpen kôzvetleniil nem kapott semmit. Azok
a sziilôk, akik gyermekeik magyar nevelésébe a kôtelesség
ideâjât prôbâljâk besujkolni, szerény véleményem szerint,
i-ossz nevelési ûton haladnak. Sokkal mélyebb és tartôsabb
benyomâst tudnânak ezek a sziilôk gyakorolni, ha nemzetûnk
kultûrâja és tôrténelme megismertetésével olyan érdeklôdést,
tudâsvâgyat és szeretetet tudnânak gyermekeikben felébresz-
teni, hogy ez életûk végéig és a jôvô generâciôkra is ki-
terjedne. A tôrténelmi ismeretet azért hangsùlyozom, mert
egy nép megismeréséhez és ennek a népnek igaz megszere-
téséhez a tôrténelem tudâsa nagyon fontos, sot elenged-
hetetlen. Szivbôl, de intelligensen kell szeretntink magyar né-
piinket és annak tôbb mint 1000 éves tôrténelmét.

Tôrténelmi tudâst nem oly egyszerû az embernek magâévâ
tenni. Sajnos, sok amatôr tôrténész van, aki nagy buzgôsâgâ-
ban — hozzâ kell tenni, hogy jôhiszemû buzgôsâgâban — a
magyar tôrténelmet prôbâlja diszi'tgetni, pâr ezer évvel meg-
hosszabbi'tani, tûlzott nacionalizmussal szmezgetni. Amikor
tehât tôrténelmiinket tanuljuk, mely minden hosszabbitgatâs,
szépi'tgetés és szinezés nélkiil is, kivâlô népre mutât, vigyâz-
z.unk, hogy buzgosdgunkban ne sztvjunk magunkba olyan



idedkat, metyek intelligens tôrténelmi nézetunkbôl levonnak,
vagy azt elferditik. Olyan tôrténelmi tudâs, mely mâsok le-
nézéséhez, utâlâsâhoz vezet, nem igazi tôrténelem, hanem
szuper-nacionalista propaganda. Mikor torténelmiinket tanul-
juk, vagy tanitjuk, ne feledjûk el, hogy mi magyarok, bâr
egy kivâlo nép vagyunk, nem nôttiink fel egy kultùrâlis
vâkuumban. Tbrténelmiink tele van kiilfbldi behatâsokkal.
Mikor az eurôpai âllamok kôzbsségébe beléptiink, attôl a perc-
tôl fogva a korûlôttiink élô népek kultûrâjâbôl meritettûnk.
Sok mindent attôl vettiink és sajât céljainknak megfelelôen
alakitottunk. Az intelligens tôrténelem-tudâs ezt figyelembe
veszi és azt is, hogy tôrténelmiink sorân mi is kôvettûnk
el hibâkat, nem csak ellenségeink. Hibâk beismerése nem
kicsinyit le bennunket és nem rontja tôrténelmi nagysâgunkat.

A kiegyensûlyozott tôrténelmi felfogâs kiilônôsen fontos
az ûj generâciônak, mivel ezzel a tudâssal fogjâk reprezentâlni
Magyarorszâg érdekeit Amerikâban és az egész nyugati vilâg-
ban. A magyar mùltat szeretô fiatal intellektuel valôszinû
elôbb-utôbb belekeriil olyan helyzetbe, ahol beszélgetés vagy
vita keretében rajta lesz a felelôsség, hogy a magyar iigyet
megvédje, vagy elmagyarâzza. Ilyen helyzetben a felelôsség
ôriâsi és a lehetôségek idegen vélemény befolyâsâra még
nagyobbak. Egy tanult amerikai azonnal felfigyel, ha lâtja,
hogy magyar szârmazâsû târsa tud ôsei tôrténelmérôl és kul-
tûrâjârôl okosan, szeretettel és biiszkeséggel beszélni. Meg-
gyôzôdésem, hogy egy ilyen konverzâciô tôbbet ér a magyar
ugynek, mint tiz mârcius 15-i iinnepély, melyen a magyar el-
mondja a magyarnak, hogy milyen kivâlôk vagyunk és egy
vâlasztâs elôtt allô politikus ir, vagy olasz akcentussal ki-
jelenti, hogy "Eljen Magyarorszag!" Aki érti és értékeli a
magyar kultûrât és tôrténelmet, az automatikusan szereti ôsei
hazâjât és az ilyen szeretet nô a tudâssal és generdciôkat
dtkarol.

Elôadâsom elsô részében emlitettem, hogy vannak olyan
liatalok, akik tanulmânyaik elvégzése utân a magyar târ-
sadalomba nem illeszkednek be, hanem kiilônbôzô okokbôl
azon kivûl maradnak, sot néha hâtât fordi'tanak neki. Miért
tôrténik ez igy? Erre a kérdésre sok kiilônbôzô vâlaszt lehetne



adni, mert megint komplex-probléma elôtt âllunk. A legegyszc-
rûbb persze azt mondani, hogy ezek a fiatalok hazât nem
szeretô, kozombos, internacionalista "sehonnai bitang" frâte-
rek, kikre a magyarsâgnak nincs szûksége. De nézziik csak,
hogy mi idézi elô az elhidegiilést és vâlâst az ilyen fiatal
értelmiségiben, akit nem érdekel mâr a magyar ûgy, aki nem
iât semmi érdemeset abban, hogy szivében hordozza ôsei
hagyomânyait. Talân a baj ott van, hogy ezeket a hagyomânyo-
kat sohasem értette meg, soha sem szerette meg. Tehât miért
is ragaszkodjék tovâbb hozzâjuk? Sokszor az elhidegiilést
bizonyos fokù lelki meghasonlâs idézi elô. Ez kiilônôsen olyan
fiatalok kozôtt tôrténik meg, akiket szûleik a csalâdon kfviili
vilâgtôl el szerettek volna szigetelni abban a tévhitben, hogy
îgy tartjâk meg ôket jô magyaroknak. Mikor ilyen egyének
aztân egyetemre keriilnek és felszabadulnak a sziilôi felûgyelet
alôl, egyszerre lâtjâk, hogy a vilâg, amelyet szûleik szem-
ûvegével néztek, nem olyan, mint ezt hitték, meginog bennûk
minden és nagy "felszabadulâsukban" mindent ami a mûltté
volt, elhagynak, s vele egyûtt — sajnos — magyarsâgukat is.
Majdnem ugyanilyen a helyzet azokkal, akik ultra-nacionalista
csalâdok gyermekei, akiknek fejét teletômték ûgynevezett
"magyar tôrténelemmel" és akik megint egy ûj atmoszférâban,
az egyetemen, râjônnek, hogy vannak mâs nemzetek is a vilâ-
gon, akik egyes téren tôbbet és nagyobbat alkottak, mint mi.
Sok lelki vâlsâgon mennek ât, mig meggyôzôdnek arrôl, hogy
nem ûgy van minden, mint ahogy nekik jôhiszemûen, de
naivan tanitottâk. Ez sokszor skepticizmushoz vezet, mikor
egy fiatal, nem kiérett ember mindent kérdésre von és sokszor
mindent elitél. Ezért megint vissza kell térnûnk fô pontomhoz:
Ësszel és intelUgensen szeressuk hazânkat.

Kûlônbôzô okokat lehetne még tucatszâmra felsorolni,
amelyek az elhidegiilést és szakadâst elôidézik. De menjûnk
tovâbb!

Miért van az, hogy sok fiatal értelmiségi elem, aki ésszel
és intelligenciâval szereti nemzeti mûltunkat, nem akar be-
kapcsolédni a magyar târsadalomba, ahogy az most van. Az
ônkritika szônak nagyon rossz renoméja lett a Râkosi-éra
alatt, de kiilônben sem lehet azt mondani, hogy az ônkritika



nemzeti erényeink kozé tartozik. Pedig hogyha egy kicsit meg-
âllnânk, kôriilpillantanânk és târgyilagosan belenéznénk a
kint élô magyar târsadalom életébe, talân megértenénk azokat
a fiatalokat, akik tâvol tartjâk magukat ettôl a târsadalomtôl
és ûgy vélekednek, hogy a magyar iigyet effektîvebben tudnâk
elômozditani, mint kulonâllô egyének.

Nézziik tehât, mit lât egy végzett, diplômés magyar fiatal
intellektuel, mikor a magyar târsadalmat, melybe neki bele
kellene illeszkednie, megvizsgâija. Sajnos, âltalânos bizalmat-
lansâgot és gyanût talâl. Mindenki gyanûs!

Ez nem igen vonzô kép. Ha még jobban kbriilnéziink,
lâtjuk a szâmtalan organizâciot és klikket, amelyek politikai,
târsadalmi, vallâsi és egyéb okokbôl alakultak. Hogy annyira
sok az ilyen organizâciô, talân nem is volna magâban olyan
nagy tragédia, ha nagyobb egyiittmûkôdést mutatnânak. A
széthûzâs, meg nem értés mindeniitt megnyilvânul. Bâr sok
a kùlonbbzô ùjsâg és folyôirat, nagyon, de nagyon kevés az
olyan, melynek valamilyen intellektuel nivôja is volna. Tisz-
telet a kivételnek! Sok az elôbb emlitett ûjsâgok kbziil
szélsôséges pârt-orgânum balrôl vagy jobbrôl, és a magyar
széthûzâst jobban elômozditjâk, mint az egyetértést.

Nagy népek gyermekei talân megengedhetik maguknak,
hogy egymâst ûtâljâk és râgalmazzâk. Sajnos, mi magyarok,
oly kevesen vagyunk, hogy ilyen luxust nem engedhetûnk
meg magunknak. Ne feledjûk el, hogy az âltalâban kevésbé
iskolâzott régi-amerikâsok templomokat és magyar hâzakat
épitettek, mig a késôbbi lin. "intellektuel" emigrâciô nem
tudott igazân nivôs, pârtatlan napilapot sem kreâlni, sem
egy olyan folyôiratot létrehozni, melyben komoly, tudomânyos
cikkekkel tudnânk az angol tudomânyos vilâg elé lépni. Ha
onkritikânkat tovâbb vissziik, akkor azt is meg kell âllapi-
tanunk, hogy sajnos a magyar târsadalom — néhâny kivétel-
tôl eltekintve — nagyon keveset tesz és tett az egyetemeken
tanulô fiatalokért. Sokszor még sikereiket sem méltânyoljâk.
Tanulhatnânak lapjaink az un. Public Relations metédusoktôl.
Amerikai lijsâgok tele vannak tanulmânyok sikerérôl szôlô
cikkekkel, sokszor magyar szârmazâsû fiatalokrol, mi'g a mi
lapjaink oldalain nivôtlan, politikai kommentârokat talâlunk.



Az elismerés mindig jol esik mindenkinek! Viszont csak el-
ismerés nem elég. Sok fiatal magyar diâknak a tanulâsi
éveit meg lehetne konnyi'teni és rovidfteni, ha lenne egy nagy
osztôndîj alap, melybôl segiteni lehetne azokat, akik râ szorul-
nak és meg is érdemelnék. Tudom, hogy most is vannak
elvétve ilyen alapok, de mennyire elôsegi'tené a magyar szâr-
mazâsû diâkok tanulâsât, ha tudnâk, hogy egy ilyen ôsztdn-
dijat megpâlyâzhatnak. Persze ehhez pénz kell! De nézziink
kôriil és tanuljunk mâsoktôl! Ha tényieg oly fontes nekûnk,
hogy magyar érzésû fiatal értelmiségi réteg kialakuljon és
nôvekedjék, akkor a tobbi érdemleges és tâmogatâst meg-
érdemlô szervezet mellett fel kell âllitani egy kôzponti Ôsztdn-
dij Alapot!

Talân ez lenne egy olyan szervezet a magyar târsadalom-
ban, melyet mindenki, politikai, târsadalmi vagy vallâsi kû-
lônbség nélkiil tudna tâmogatni. Hiszen a cél egy: A magyar
sors elômozditâsa! Azt hiszem, hogy a fiatal értelmiségi réteg
tagjai, kik most kritikusan ki'vulrôl nézik a târsadalmat, job-
ban bekapcsolôdnânak, ha lâtnâk, hogy a sok széthûzâs és
pârtoskodâs alatt mégis van egy erôs ôsszefogô erô: a magyar-
sâg irânti szeretet!

Mint ahogy elôadâsom elején mondtam, sokan nem fog-
nak egyetérteni velem, talân kortârsaim sem és valôszinûleg
az idôsebb generâcio tagjai még kevésbé. Nem is lennénk
magyarok, ha mind egy véleményen lennénk! Ha kritikusan
néztem is a problémât, kritikâm nem elkeseredésbôl vagy ha-
ragbôl fakad, hanem abbol a meggyôzôdésbôl, hogy a fiatal
magyar értelmiség igazi intellektuâlis reneaissance-ot tudna
elkezdeni az idôsebb generâcio segitségével és bôlcs irânyîtâ-
sâval.

☆ ☆ ☆

Vdrdy Béla dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni Domonkos
Lâszlô dr. elôadâsât, majd bemutatja az ankét kôvetkezô elô-
adôjât, Tuba Istvân dr.-t, a Westinghouse Electric Corporation
pittsburghi kutatô és kisérleti kôzpontjânak osztâlyvezetôjét
(Analytical Mechanics). Életrajzi adatainak és végzett tanul-
mânyainak felsorolâsa utân felkéri elôadâsânak megtartâsâra.



Tuba Istvân dr.:

MAGYAR SIKEREK A MUSZAKI TUDOMÂNY TERÉN

Igen nehéz feladat egy rovid elôadâs keretében âtfogôan
és igazsâgosan beszâmolni a sok magyar sikerrôl a mûszaki
tudomânyok és technika vilâgâbôl. Erre természetesen bûsz-
kék lehetunk. Minden esetre kisérletet teszek legalâbb egy
kis izelitôt nyùjtani.

Az ismertetés négy fôcsoportba oszthatô. Elôszor néhâny
technika-torténetileg lényeges magyar tudôst, mérnokot és ta-
lâlmânyt emlitek meg. Ezek a személyek fôleg Magyarorszâ-
gon fejtették ki tevékenységuket és munkdjuk eredménye-
képpen a magyar technika megalapozodott és bizonyos téren
kezdeti vilâghirre tett szert.

A mâsodik csoportba soroltam két nemrégen elhunyt
magyar szârmazâsû tudôsrôl valô megemlékezést, akik kûl-
fdldôn értek el vilâgsikert.

A harmadik részben a mâsodik vilâghâborû utâni Magyar-
orszâgon elért eredményekrôl teszek igen vâzlatos emlitést.

A negyedik és végsô csoportban a szâmos, ma kùlfôldon
élô, magyar szârmazâsû egyéniség kôziil emlitek meg néhânyat.

A mûszaki tudomânyok és a technika terén elért magyar
sikereket szerintem négy kûlbnféle ok miatt lehet sikernek
nevezni.

Elôszor is sikernek nevezhetjiik, ha a tudomânyos kutatô
munka, vagy sok esetben leleményesség kôvetkeztében hasz-
nos talâlmâny vagy elmélet valôsul meg. Mâsodsorban siker
nek nevezhetjiik azt, ha egy bizonyos tanulmâny helyet kap
az âllandô jellegû tudomânyos szakirodalomban. Harmadsor-
ban, sikernek vehetjûk azt, ha egy magyar, kûlônôsen kùl
fôldon, magas tudomânyos beosztâsba kerûl, vagy tudomânyos
kitûntetésben részesûl. Negyedszer, de nem utolsô sorban
sikernek mondhatjuk azt a tényt, hogy Magyarorszâg kis
méreteihez képest nagyszâmû, nem szûkségszerûen vilâghirû,
de nagyon hasznos mérnokot, tanârt és tudomânyos kutatôt
nyùjtott a nagyvilâgnak, kûlônôsen az Egyesult Allamoknak.



Ez kitûnik, ha megvizsgâljuk a "Hxingarians in America"!)
ci'mû kônyvet. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni,
hogy ez a kiadvâny tâvol sem teljes. Ezt mâs sem bizonyitja
jobban, mint hogy a kbvetkezôkben megemh'tésre keriilô, ma
Amerikâban mûkbdô tudôsok nagy része nem szerepel a fel-
sorolâsban.

A kovetkezôkben az elôzôleg megadott elsô hârom siker-
feltételt tartom szem elôtt, de nem hasznâlom csoportosi'tâsi
alapul.

Tôrténelmi hagyaték

A klasszikus tudomânytôrténet visszavezethetô nemcsak
évszâzadokra, hanem vilâgviszonylatban, legalâbbis hézagosan,
évezredekre.

A tudomâny feladata olyan âltalânos érvényû igazsâgok
és torvények felkutatâsa, amelyek segitségével tovâbb tud
kdvetkeztetni. Felelôs elôrelâtâshoz komoly tudâsra van szûk-
ség, mert enélkiil az elôretekintés csak felelôtlen talâlgatâs
volna. A racionâlis technika tudâsbeli sziikségleteinek fede-
zésére a 16. szazadban a mâr virâgzô, elvont tudomânyok
mellett ùj alkalmazott tudomâny-kategôria alakult kl: a mû-
szaki tudomâny, és a feladatok végrehajtâsâra ûj hivatâs
sziiletett, a mérnôki. A kettd elvâlaszthatatlan egységet alkot,
amely rôvid idô alatt megvâltoztatta az emberiség életmôdjât
és nagyban felelôs az életszmvonal rohamos emeikedéséért.

Magyar slkerek visszavezethetôk e tudomânyâg kezdeté-
hez. Segner Jânos Andrâs (1704—1777) talâlta fel2) a viz-
turbinât, amelyet vilâgszerte Segner-kerék néven ismertek.
Érdekes, hogy Segner eiôszôr orvos volt és az is érdekes, hog>'
mâr tulajdonképpen ô is kiilfôldôn érvényesiilt.

1) Szy Tibor: "Hungarians in America",The Kossuth Foundations,
Inc., New York, 1966.

2) Szabô Gusztâv: "A természet és a technika tudomânya", "Magyar
mûvelôdéstorténet", otodik kôtet, 411—448. oldal. (Magyar Tôrténelmi
Târsulat).



Késôbb, ugyancsak az energia-felhasznâlâs teriiletén, ki-
vâlô hazânkfia, Bânki Dondt (1859—1922) felismerte robbanô
motoroknâl a nagy kompressziô kedvezô befolyâsât és az
bngyulladâs meggâtiâsâra 1893-ban alkotta meg vlzbefecsken-
dezéses motorjât, amely a Diesel-elv megjelenése miatt nem
jutott széleskôrû elterjedésre. Ô talâlta fel a kétszeres vlz-
âtbmlésû, gyorsjârâsû Bânki-turbinât is.

Jedlik Anyos (1800—1895) bencés fizikus tanâr 1828-ban
elkészitette az elektromâgneses motor elsô példânyât, 1860-
ban pedig megépitette az elsô egyenâramû dinamôgépet, de
nem volt alkalma azt nyilvânossâgra hozni. Siemens Wemer
csak két éwel késôbb mutatta be a maga dinamojât, de
a nyilvânossâg elôtt elsônek szâmitott.

A Ganz-gyâr hârom fiatal mérnôke, Zipernovszky Kâroly,
Déry Miksa és Bldthy Ottô Titiisz 1885 mârciusâban szabadal-
maztattâk a transzformâtort, amely ûj korszakot nyitott meg
az ipar tôrténetében. A transzformâtor ugyanis megteremtette
a nagyteljesitményû erômûtelepek hasznâlatânak lehetôségét
azaltal, hogy az elektromos energiât magasfesziiltségen kevés
veszteséggel nagy tâvolsâgokra el tudtâk vezetni. Érdekes,
hogy âramfejlesztô alternâtorokat ebben az idôben csak Gor
don gyârtott Angliâban és Ganz Magyarorszâgon. Dr. Siemens
iTiég azt âllitottaS), hogy a vâltôâram "humbug". Westinghouse
utasitâsâra Pantaleoni beszélt a hârom magyar mérnôkkel,
s az informâciô alapjân Westinghouse pittsburghi kollégâinak
erôs ellenkezése dacâra kifejlesztett egy vâltôâramû rend-
szert.

A fentieken kiviil a hârom magyar mérnôkrôl a kôvetke-
zôket érdemes megjegyezni:^)

Déry Miksa (1854—1938) a Ganz-gyârnak nemcsak mér
nôke, de késôbb igazgatôja is volt. A transzformâtoron kiviil

3) Jarvis, G. M. "The History of Electrical Engineering. 8. The
Evolution of the Central Station." Journal of the Institute of Eleotrieal
Engineers.

4) Pattantyus A. Géza: "Gépek iizemtana". Tankonyvkiadô Vâlla-
lat, Budapest, 1964.



az ongerjesztésû vâltakozô âramù generâtort fejlesztette ki,
késôbb pedig megalkotta a rôla elnevezett repulziôs motort.

Blàthy Otto Titusz (1860—1939) legismertebb munkâi: az
indukciôs wattôra-szâmlâlô, turbinaszabâlyozô, vâltakozô âra
mù generâtor és a villamos mozdonyok teriiletén voltak.

Zipernovszky Kâroly (1853—1942) nemcsak a Ganz-gyâr
mémôke és igazgatôja volt, de egyetemi tanâr is. A transzfor-
mâtoron klviil negyvennél tôbb nevezetes talâlmânya kôzùl
meg kell emliteni a tôbbpôlusû soros tekercselôgépet, az
elektromâgneses tengelykapcsolôt és az indukciôs kemencét.

Ezeken klviil a Ganz-gyârnak még tôbb vilâghlrû mérnôke
volt. Példâul Jendrasik Gydrgy (1898—1954), aki 1828-ban
létrehozta a Ganz—Jendrasik motort. Kandô Kdlmân (1869—
1931) 1896-ban elsônek alkalmazta a nagyfesziiltségû forgô-
âramot vasûti ûzemben és 1917-ben talâlta fel a vontatâs ùj
fâzisvâltôs rendszerét.

Az eddig felsoroltakon klviil meg kell emliteni feltétleniil
a kôvetkezô kivâlô egyéniségeket: Herrman Miksât, a gép-
elemek tanârât; Meckwarth Andrâst, a Ganz-gyâr vilâghlrének
megalapltôjât; Pattantyus Â. Imrét, a nagynevû kohômémô-
kôt és professzort; Pôschl Imre és Verebély Lâszlo professzo-
rokat, a magyar elektrotechnika kivâlôsâgait; Rejtô Sàndort, a
magyar mechanikai technolôgia tudomânyânak megalapozô-
jât; Schimanek Emilt és Szabô Gusztâvot, a kalorikus gépek
és a vasûti géptan nemes tanârait.

Természetesen ez a felsorolâs nem telj es, még hosszan
lehetne folytatni.

A magyarorszâgi mérnôkôk kôziil a leghlresebb és leg-
kiemelkedôbb Pattantyus Â. Géza dr. volt. 1885. december 11-
én sziiletett Selmecbânyân. Gépészmérnôki oklevelet 1907-ben,
mûszaki doktorâtust 1912-ben szerzett. Élete folyamân 36 szak-
kônyvet Irt, ezenklviil 85 tudomânyos értekezése jelent meg
és mint szakértô, legalâbb 150 lényeges mûszaki szakkérdés
megoldâsâban vett részt. Mint mûegyetemi tanârsegéd elôszôr
Zipernovszky Kâroly, majd mint meghlvott elôadô Herrman
Miksa mellett dolgozott. 1930-tôl rendes tanâr a gépszerkezet
tanszékén, aboi Bânki Donât volt az elôdje. Tudomânyos
munkâi kôziil legjelentôsebbek: a villamos hajtâsok, a felvonô



berendezések, a szivattyûk és szivattyûtelepek, a pneumatikus
szâllitâs, a levegô-vâlyû és râzôcsatoma elméleteinek târgy-
kôrébôl valôk. Magyarorszâgon igen megbecsûlt egyéniség
volt. Otthonosan mozgott a gépészeti szakma minden âgâban.
Igen sajnâlatra méltô, hogy idegen nyelven nagyon kevés
munkâja jelent meg, îgy munkâibôl viszonylag kevés van,
amelyre kûlfoiddn hivatkoznak. Pattantyus dr. 1956-ban hait
meg. Halâla utân a Magyar Gépipari Tudomânyos Egyesiilet
a mâr meglévô Bdnki-dtj mellé Pattantyus-dijat alapitott.

1915 februârjâban Fond Albert dr. budapesti mérnôk
javaslatot nyujtott be az osztrâk kormâny katonai szervezeté-
hez, 5) amelyben egy légi torpedônak nevezett Ibveg lehetôsé-
gét, elvét és teljes szâmftâsi eljârâsât ismertette. A katonai
szervezet nem sokâig habozott, azt a vâlaszt adta Fonônak,
hogy a javaslatnak semmi gyakorlati eredményére nem lehet
szâmitani, éppen ezért nem teszik azt tovâbbi vizsgâlat târ-
gyâvâ. Hivatalosan 45 éwel késôbb, 1960-ban ismerték csak el,
hogy Fonô javasolta elsônek a mai ramjet néven ismert
szuper-zônikus légi jârmû lehetôségét és hajtô elméletét légi-
torpedô néven.

Hasonlô sorsra jutott Reuss Endre dr. elméleti anyag-
egyenlete is, amelyet 1930. kôriil dolgozott ki és csupân
napjainkban ismerték fel igazân fontossâgât. A vilâg mûszaki
irodalmâban ezt ma Prandtl—Reuss egyenlet néven tartjâk
szâmon.6)

Nemrég elhunyt mérndk-tudôsok

Itt nyilik igen megfelelô alkalom arra, hogy két nemrég
elhunyt mérnok-tudôsrôl megemlékezziink.

Az egyik Nddai Arpdd, aki Budapesten szûletett 1883.
aprilis 3-ân, és Ziirichben szerzett mérnbki diplomât 1906-ban.

5) Avery, AV. H.: "Air Torpédo — A Proposai of Dr. Eng. Albert
Pono, Dated 10 Pebruary 1915." American Eocket Society Journal. Nov,
1960. p. 1101.

6) Eringen, A. G.: "Nonlinear Theory of Continuons Media»,
McGraw—Hill Book Go., New York, 1962.

8 Magyar Talâlkozô' Krônikâja



A berlin-charlottenburgi egyetemen 1911-ben doktorâlt. A got-
tingeni egyetem alkalmazott mechanikai tanszékén lett tanâr
1923-ban. Itt egyiitt dolgozott Prandtl-lal, akit késôbb a husza-

dik szâzad legnagyobb egyéniségének tartott a mechanika
terén. Alapvetô klsérleteket és tanulmânyokat végeztek a fé-
mek szilârdsâgi, képlékenységi és torési tulajdonsâgaival kap-
csolatban. A Westinghouse kutatô laboratôrium meghivâsâra
az Egyesûlt Âllamokba jott, és mint tanâcsadô mérndk dolgo
zott 1927-tôI 1949-ig, amikor nyugdijba vonult. Tudomânyos
munkâssâgât azonban csak a halâla szakftotta meg 1963-ban.
Dr. Nâdai vilâgszerte elismert nemcsak a fémek képlékenység-
tani vizsgâlatai révén, hanem mint rheoidgus is. Munkâi utân
elnyert érmei kôziil kitûnnek a Worchester Reed Wamer
aranyérem (ASME, 1947), a Eugene Bingham-érem (Society of
Rheology, 1952), a Stephen Timoshenko érem (ASME, 1958),
és az Elliott Cresson aranyérem (Franklin Institute, 1960).
Kutatâsânak eredményei szâmos tanulmânyban és kdnyvben
jelentek meg. Érdekes megjegyezni, hogy 1945-ben Dr. Nâdai
az amerikai tudôskulddttség egyik tagja volt Moszkvâban. Itt
tôrtént, hogy valaki megajândékozta egyik konyvének oroszra
lefordi'tott és kiadott példânyâval, amelyrôl semmit sem tu-
dott. Ekkor jott râ, hogy vannak helyek, ahol ilyesmi is meg-
tôrténhetik. Sajnos, ismeretlen okoknâl fogva, Dr. Nâdai igen
kiilonc természetû volt. Igy is ismert vilâgszerte, de munkâjâ-
nak eredménye nyomân még nagyobb elismerést érdemelt
volna.

A mûszaki tudomânyok terén korunk kétségen kiviili leg-
kiemelkedôbb magyar alakja Kârmân Tôdor dr. volt. Ez az
egész értekezés kevés lenne ahhoz, hogy munkâssâgât méltô-
képpen értékelni tudjuk. Tevékenységét kôrnyezete erôsen be-
folyâsolta, ugyanakkor ô is ôriâsi hatâssal volt kôrnyezetére.
Éppen ezért csoportosîthatjuk munkâjât aszerint, hogy azt
hol végezte. Kârmân Tôdor Budapesten szûletett 1881. mâjus
11-én. A budapesti Mûszaki Egyetemen nyert gépészmérnoki
diplomât 1902-ben, a legmagasabb lehetséges kitiintetéssel. Ez-
utân katona volt, tanitott az egyetemen és a Ganz-gyârban
dolgozott, mint kutatômémdk. Mâr Budapesten is îrt két ru-
dakkal kapcsolatos tanulmânyt. Kârmân tanulmânyainak foly-



tatâsa érdekében 1906-ban Gôttingenbe ment, ahol 1912-ig tar-
tôzkodott. A rudak roppanâs-elméletét dolgozta ki és 1908-ban
doktorâlt. Ezutân lényeges eredményt ért el tobb probléma-
kôrben. Ezek kozé tartozik példâul a vékonyfalû csovek rop-
panâsa és hajlitâsa, anyagok fesziiltsége és szilârdsâga, gôzok
és gâzok âramlâselmélete, és a leglényegesebb a vortex-rend-
szerek stabilitâsa. Bar elôtte mâsok is tanulmânyoztâk a vor-
tex-rendszereket, az ô szâmitâsai vezettek e jelenség teljes
megértéséhez. Ezért a tudomânyos vilàgban ezt ma Kârmân-
vortex néven tartjâk szâmon. Az aerodinamikâban ennek
olyan nagy jelentôsége volt, hogy meghivtâk az aacheni mû-
szaki egyetemre egy aerodinamikai intézet megszervezésére
és igazgatâsâra (1912—1929). Ezt a tevékenységét csupân az
elsô vilâghâborû alatt (1914—1918) szakîtotta meg, amikor
visszatért Magyarorszâgra. Az aacheni idôszakban dolgozott
az aerodinamikânak a repiilôgépek stabilitâsâra és rezgés-
tanâra vonatkozô részeivel. Jankowskival és Trefftzél kidol-
goztâk a szârnykeresztmetszetek komplex transformâciôjât. Itt
forditotta nemcsak sajât, de kollégâi figyelmét is a levegô
és folyadék surlôdâs problémâira a turbulencia figyelembe-
vételével. Kidolgozta a propeller elméletét és a léghajôkon
lévô nyomâs eloszlodâst. Bâr Aachenben fôleg âramlâstannal
és hydrodinamikâval foglaikozott, tbbb hires tanulmânya je-
lent meg a szilârd testek mechanikâja terén is. Példâul tanul-
mânyozta a hengerlés folyamatât és az anyagok rugalmas
hatârfeltételeit. 1929-ben meghivtâk Pasadenâba, a Guggen-
heim Aeronautical Laboratorium igazgatéjânak, amelyet 1930-
ban el is fogadott és legalâbbis formâlisan — 1949-ig be is
toltbtt. Kârmân magas âllâsâra valô tekintet nélkûl tovâbb
kutatott fôleg a turbulencia, a feliileti surlôdâs, szuperzôni-
kus âramlâs, hôvezetés és levegô-csatornâs repiilôgép kisér-
letek terén. Nagy szerepe volt az alkalmazott matematika és
a mérnôki kutatô-munka kôzôtti egymâsrahatâs elmélyitésé-
ben.

Général Arnold 1944-ben meghfvta Kârmânt Washingtonba,
hogy szervezzen meg és irânyitson egy tudomânyos tanâcsadô
csoportot. Feladata: az eurôpai âllamokban a tudomânyok
hadi-jelentôségû alkalmazâsânak tanulmânyozâsa, és az ûj



technolôgia, vagyis rakéta és jet hajtôerô jôvôjének meg-
hatârozâsa az amerikai légierôkben. A tudomânyos munkât
tovâbb folytatta és ebbôl az idôbôl kapcsolôdik Kârmân neve
a transzônikus âramlâs hasonlôsâgi tôrvényéhez. Késôbb, 1951-
ben Kârmân egyik kezdeményezôje lett a NATO keretén beliil
egy tanâcsadô csoportnak, amely az aeronautlkai kutatâssal és
fejlesztéssel foglaikozott Pârisban. Ennek a csoportnak volt
elsô elnôke halâlâig, 1963-ig. Élete végéig ûjabb és ûjabb
problémâkon dolgozott. Az utolsô ti'z évben példâul erôsen
érdekiôdott az égés és robbanâs folyamatâval, és munkâjâval
megkeresztelt egy teljesen ùj tudomânyâgat, amely ma aero-
thermokémia néven ismert. Kinyomtatott tanulmânyainak
mennyisége és minôsége magâban rendki'viili tudôsra vall, aki
élete végéig mérnbknek nevezte magât. Szâmtalan gondolatât
sohasem vetette papirra, de szabadon adta tovâbb kollégâinak
és tanitvânyainak. Mindezek mellett érdekelték a mûvészetek
és a filozôfia, valamint az emberiség sorsânak alakulâsa.
Nemcsak mi magyarok tartjuk Kârmân Tôdort kiemelkedô
egyéniségnek, hanem az egész tudomânyos vilâg.7)

Magyarorszâgon 1945 utân

A mâsodik vilâghâborû utâni idôkben is szûletett néhâny
igen lényeges eredmény Magyarorszâgon, amelyek kôziil Ang-
liâban valô alkalmazâsa miatt kiemelkedik a Heller-féle lég-
kondenzâcios rendszer, amely Heller Lâszlô talâlmânya. A
nagyiizemû kisérleti berendezést elôszôr a Soroksâri Textil-
ipar telepén épitették meg. Ez a rendszer az erômûépitésnek
régi, sûlyos problémâjât oldja meg. Gyakori ugyanis, hogy
hûtôviz hiânyâban nem képesek épiteni erômûtelepet egy
egyébként kedvezô telepitési helyen. A Heller-féle légkon-
denzâciôs rendszer lehetôvé teszi a gôzturbinâk kondenzâtorai-
nak hûtését minden hûtôviz nélkûl, kizârôlag levegôvel. A
kohâszat és a fémek képlékeny alakitâsa terén szâmottevô

7) Dryden, Hugh L.: "Contributions of Tbeodore von Kârmân to
Applied Mechanies", Applied Meehanies Eeviews, 16. kotet, 8. szâm.



eredményeket értek el Gillemot Lâszlô dr., Geleji Sândor dr.
és munkatârsaik.

Megemlîtésre méltô a vasbetonlemezek képlékenységtana
alapjân valô tervezés terén elért kivâlô munkâjâért Kaliszky
Sândor dr.

Errôl az idôszakrôl részletes beszâmolôk ismertekS), éppen
azért itt bôvebb ismertetést nem adok.

A jelen emigrdciô

A mûltat felmérni és megitélni mindig kônnyebb, mint
a jelent, amire nem is mernék vâllalkozni. Ettôl fiiggetlenûl
kdnnyû meggyôzôdni arrôl, hogy ma is szâmos olyan magyar
él a nagyvilâgban, aki komoly, nemzetkozileg elismert ered
ményeket ért el a mûszaki tudomânyok terén. Ezek kôzûl né-
hânyat szeretnék bemutatni.

A szilârdsâgtan, hôvezetés és âramlâstan terén ismert
Horvay Gydrgy dr. neve, aki Budapesten sziiletett (1908) és
az Egyesûlt Âllamokban végezte felsôbb tanulmânyait. A Co-
lumbia Egyetemen doktorâlt 1939-ben, miutân tobb egyetemen
tanitott. Tobb helyen végzett kutatô mimkât és jelenleg a
Général Electric vâllalat kutatô intézetének elismert munka-
târsa.

Csicsdtka Antal, a Général Electric vâllalat mérnôki ta-
nâcsadôja, mâr a vasftiggônyôn keresztiil jôtt Nyugatra. Nem
régen nyerte el az elektronikai ipar egyik legmagasabb dijât,
az FM stereôs râdiôadâs kifejlesztéséért, amelyet ô hajtott
végre 1961-ben. A dijat Chicagôban az Institute of Electrical
and Electronics Engineers negyedik dij-vacsorâjân adtâk ât.

Az alkalmazott mechanika terén ma az egyik legismertebb
egyéniség Juhdsz Istvdn dr., aki az "Applied Mechanics Re-
views" cîmû folyôirat fôszerkesztôje. Ez a folyôirat havonként

8) "A magyar tudomâuy tiz éve 1943—1935", Akadémiai Kiadô,
Budapest, 1955. Vajda Pâl: "Mal magyar talâlmânyok", Tâneaios Kiadô,
Budapest, 1965. "Science iu Hungary", a Magyar Tudomânyos Akadé-
mia kiadâsa, 1965.



jelenik meg és az egész mûszaki vilâgirodalomnak mechanikai
vonatkozâsû tanulmânyait kritikusan kielemzi és osszegezi.
Juhâsz Istvân a budapesti Mûszaki Egyetemen végezte mér-
noki tanulmânyait 1936-ban, majd Stockhoimban, Svédorszâg-
ban doktorâlt 1951-ben. Ot nyelven beszél és 14 nyelven olvas.
Mint ônâllô kutatônak, tobb mint negyven szakmai és oktatâs-
sal kapcsolatos tanulmânya jelent meg. Jelenleg a komputerek
âltal készitett indexek legkiemelkedôbb specialistâja.

Az amerikai gépészmémbk szovetség (ASME) november-
ben tartotta 1967-es évi nagygyûlését Pittsburghban. Az âllandé
mémoki irodalom terén elért kiemelkedô eredményekért a
Worchester Reed Werner érmet a magyar szârmazâsû Hoff
Miklôs dr.-nak adomânyoztâk. Hoff Miklôs Magyarorszâgon
szûletett és Zûrichben szerzett gépészmérnbki diplomât. Ez-
utân visszatért Magyarorszâgra és a magyar repûlôgép-iparban
dolgozott tervezésen és feszultségszâmitâsokon. Késôbb az
Egyesiilt Âllamokba jott és a Stanford Egyetemen doktorâlt
1940-ben. A Brooklyn Polytechnic Institute-ban tanitott 17
éven keresztûl. 1957-ben a stanfordi egyetem aeronautikai és
asztronautikai tanszékének vezetô professzorâvâ nevezték ki.
Fôleg az aeromechanika terén, kutatô munkâjânak eredmé-
nyeit 150 tudomânyos értekezésben tette kôzzé. Tôbb tudo-
mânyos egyesûletnek és akadémiânak tagja és vezetô egyé-
nisége. Szakértelmét vilâgszerte elismerik. Eurôpâban is nyert
mâr el érmet. Szâmtalan orszâgban tartott meghivâsos elô-
adâsokat.

Az alkalmazott mechanika terén vâlt vilâghirûvé Hetényi
Miklôs dr., aki jelenleg a Stanford Egyetem mérnôki mechani
kai osztâlyânak tanszékvezetô tanâra. Hetényi Debrecenben
szûletett 1906. november 5-én. A budapesti Mûszaki Egyetemen
nyert âltalânos mérnôki diplomât 1931-ben. Magyarorszâgon
hidak tervezését irânytîotta. 1934-ben az Egyesûlt Allamokba
kôltôzôtt és 1936-ban doktorâlt az Illinois Egyetemen, a vilâg-
hi'rû Westergaard és Timoshenko alatt. Kilenc éven keresztûl
a Westinghouse kutatô intézetében egy kisérleti csoportot
irânjdtott, majd a Northwestern Egyetemen volt professzor
1962-ig. Azôta van a Stanford Egyetemen. Kôrulbelûl ôtven
tudomânyos értekezésen felûl két olyan kônyvet îrt, amelyek



mindegyike vilâgszerte ismert és hasznâlt. Az egyik konj-v
a rugalmas tartôk rugalmas alapokon valô hajlitâselméletét
târgyalja, a mâsik pedig a mechanikai kisérletezés kézikonyve.
Szâmos tudôstârsasâg tagja és volt vezetôje. Annak ellenére,
hogy tudomânyos munkâssâgât fôleg az Egyesûlt Allamokban
fejtette ki, 1965-ben a budapesti Mûszaki Egyetem diszdokto-
râtussal tûntette ki.

Az asztronautika és aeronauitika terén Szebehelyi Viktor
dr. neve kôzismert. Budapesten sziiletett 1921. augusztus 10-én,
és tanulmânyainak nagy részét is ott végezte. A Mûszaki Egye-
lemen tanitott 1947-ig, amikor az Egyesûlt Âllamokba jott,
ahol tobb egyetemen tanitott megszakitâsokkal. Kôzben a
David Taylor Modal Basin-nél és a Général Electric rakéta és
ûrtér osztâlyân folytatott ônâllô kutatô munkât és tobb kutatô
csoportot irânyitott. Tobb mint szâz tudomânyos értekezése
lâtott napvilâgot. Jelenleg a Yale Egyetemen tanît. Egy magyar
nyelven megjaient kônjrvén kivûl az asztronautika és aero-
nautika fejlôdésérôl két kotetet szerkesztett, amelyek 1964-
ben és 1966-ban jelentek meg az Académie Press kiadâsâban.
Ugyancsak 1966-ban jelent meg az "Orbit Theory" cimû
kônyve is, amelyben a hârom test problémâjât târgyalja.

Kâlmân Rudolf dr. azok kozé tartozik, akik fiatalon
értek el komoly sikereket és szereztek elismerést a magyar
névnek napjainkban. Budapesten szûletett 1930. mâjus 19-én.
Elektromérnoki tanulmânyait az Egyesûlt Allamokban vé
gezte s a Columbia Egyetemen doktorâlt 1957-ben. Kâlmân
munkâjât a modem mérnoki folyamat mély tudomânyos meg-
értésére forditotta. A modem irânyitô, komputer és informâ-
ciô folyamatokat rendszerezte. Tanulmânyainak eredménye
legjobban 1963-ban mutatkozott meg, amikor az elsô ameri-
kai holdrakétât az ûgynevezett "Kâlmân-szûrô" irânyitotta
sikeresen a holdra. Ma minden olyan orszâg, amely rakétâkat
kûld fel, ezt a rendszert alkalmazza az irânyitâshoz. Emellett
Kâlmân kidolgozta az "irânyîthatôsâg" matematikai fogalmât,
amelyet durvân ûgy hatârozhatunk meg, mint az ember képes-
ségét kornyezetének — a rendelkezésre âllô eszkôzok segitsé-
gével valô — megvâltoztatâsâra. Ugyancsak meghatârozta
matematikailag e fogalom pârjât, vagyis az "észlelhetôséget".



"megfigyelhetôséget". A Marylandi Tudomânyos Akadémia
1962-ben Kâlmânt vâlasztotta az év kiemelkedô fiatal tudôsâ-
nak. Kâlmdn tdbb neves egyetemen tanitott és jelenleg a Stan
ford Egyetem profeszora. Szâmos megjelent tanulmânya mel-
lett két kônyvet irt, amelyek most vannak kiadâs alatt. Négy
tudomânyos folyôirat szerkesztôi kdrének volt tagja.

Az elismert, ma kûlfôldôn élô magyar tudôsok és mérnô-
kôk felsorolâsât és bemutatâsât még hosszan lehetne folytatni.
Meg sem emiîtettem a szâmos vilâghîrû matematikust, fizi-
kust és kémikust. Mindegyik âgon belûl olyan kiemelkedô
eredmények sziilettek, amelyek méltô târgyalâsânak ilyen rô-
vid értekezés keretében kiilôn-kulôn sem lehetne eleget tenni.

Egy amerikai mérnôk kollégâm egyszer azt mondta, hogy
egyetemista korâig a magyar nevet csak a gulyâssal és a
cigânyzenével azonositotta. Amikor kutatô munkât kezdett
végezni, akkor jôtt râ, hogy az azonosftâs a mûszaki tudomâ-
nyokkal sokkal helytâllôbb.

Kevés olyan egyetemet lehet talâlni, ahol ne lennének
magyar professzorok, vagy kevés kutatô intézet létezik, ahol
ne lennének megbecsiilt magyar kutatôk. Az iparban elhelye-
zett mérnôkôk szâzai pedig szintén nagyban hozzâjârultak
a magyar leleményesség és szorgalmassâg népszerûsitéséhez.

Bâr a mûveltebb rétegek elismerik a magyar sikereket és
eredményeket, a kôztudat sokkal kevésbé.

Az Ârpâd Akadémia és hasonlô magyar szervezetek ezen
nagyban segithetnek azâltal, hogy az eredményeket rendszere-
sen szâmontartjâk, felmérik és a rendelkezésre âllô kereteken
beliil a nagykôzônség tudomâsâra hozzâk.

Ehhez a nemes munkâhoz sok sikert kivânok.

☆ ☆ ☆

Vdrdy Béla dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni Tuba Ist-
vdn dr. elôadâsât. Biztos benne, hogy pâr év mûlva az ô neve
is az elôbb felsoroltak kôzott szerepel. Szerénységére vall,
hogy sajât munkâjât és annak eredményeit nem is emlitette.
Mielôtt a két elôadâs vitâjât megnyitanâ, bejelenti, hogy Nâdas
.Jdnos dr., az Arpâd Akadémia igazgatô tanâcsânak elnôke,
soronkiviil kivân szôlni.



HOZZÂSZÔLÂSOK

Nâdas Jânos dr. a maga részérôl kiilôn is kôszônetet
mond mindkét elôadônak. Mâr két év ôta probâlkozunk azzal,
hogy a Magyar Talâlkozô kerelében a fiatal magyar értelmiség
szine-javât is megszôlaltassuk. Az az érzése, hogy az elôbb
elhangzott két kitûnô elôadâs szervesen kiegésziti a délelôtt
folyamân elhangzott két kivâlô politikai elôadâs mondani-
valôit, sot azt a meggyôzôdést kelti benne, hogy azok az idô-
pontok, amelyeket délelôtt taglaltunk, a fiatal magyar értelmi
ség helytâllâsa kôvetkeztében hamarabb bekovetkeznek, mint
ahogy az idôsebb nemzedékek remélik, mert a magyar fiatal-
sâg valami csodâlatos ôserôvel rendelkezve mindenûtt élre
tôr. Nem a mâsodik sorba, hanem az elsô sorba kerlil. Most
mâr az Ârpâd Akadémiân van a sor, hogy kiegészitse sorait
a kivâlô, tudomânyos felkészultségû fiatal magyar férfiakkal
és hôlgyekkel. Kéri a fiatal magyar értelmiség tagjait, legyenek
az Ârpâd Akadémia munkâjâban a most megvâlasztott ûj
tisztikar segitségére. Ebben a tisztikarban mâr a fiatal magyar
értelmiség két kivâlô tagja, Jâlics Gyôrgy dr. kutatô vegyész
és Vârdy Béla dr. egyetemi tanâr is helyet foglal. Nekik és
azoknak, akik utânuk még hasonlô felkérést kapnak, fontos
szerepiik lesz a fôosztâlyokon beliil megszervezésre vârô osztâ-
lyok és szakosztâlyok mûkôdésének, mimkâssâgânak elindf-
tâsa és kifejtése terén. Kiilônôsképpen hangsûlyozza a magyar
tôrténelem tanârok tevékenységének felbecsûlhetetlen értékû
jelentôségét. Nemcsak elismerést és megbecsiilést szerezhet-
nek a magyarsâgnak, hanem ugyanakkor râmutathatnak azok-
ra a tôrténeti tényekre, amelyeket mâs nemzetiségû tôrténelem
tanârok sorozatosan — akâr tudatosan, akâr ônkénteleniil —
elhallgatnak. A Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâga és az
Arpâd Akadémia szeretne egy nagy tanulmânyi alapot létesi-
teni, amelynek egyik fôcélja éppen az lenne, hogy a fiatal
magyar értelmiség tagjai âltal elkészltett — fôleg magyar
vonatkozâsû — doktori értekezéseket angolul, németiil, fran-
ciâul, szôval az illetô âllamok nyelvén kiadhassuk. Azok a fel-
adatok, amelyeknek megoldâsa a legkôzelebbi jôvôben reânk
vâr, olyan munkât kivânnak tôliink, mire az idôsebb nemze-



dék mâr kevésbé alkalmas. Ôriil, hogy ezt a munkât a fiatal
értelmiség hajlandô vâllalni.

Jolies Gyorgy dr., mint vegyész, nagy érdeklôdéssel hall-
gatta Tuba Istvàn dr. eîôadâsât. Hangsûlyozza az ilyen termé-
szetû tâjékoztatâsok fontossâgât, mert adott esetben mi ma-
gunk alig tudunk hârom-négy nevet idézni a mûszaki tudomâ-
nyok mûvelôi kôziil ugyanakkor, amikor az idegen szakember
20—25 vilâghûrû magyar mérnôk, vagy fizikus nevét is jol
ismeri. Domonkos Lâszlô dr. elôadâsâval kapcsolatban kijelen-
ti, hogy egyénileg nagyon jôlesô érzés szâmâra, hogy a magyar
emigrâns értelmiség kbzott van még jô par olyan, mint az
elôadô, aki bâr csak nagyon kevés idôt tbitbtt Magyarorszâgon
és iskolâinak legnagyobb részét is kûlfôldon végezte, mégis
ontudatos, jeles magyar. Azokat a problémâkat, amelyekre
az elôadô râmutatott, szinte megoldhatatlanoknak lâtja. A
magyar diaszpôra sorsa bizony nagyon nehéz. Ne feledjûk,
hogy a vilâgtôrténelem csupân egyetlenegy sikeres emigrâciô-
rôl tud: a zsidôsâgrôl, amely kétezer éven keresztûl megôrizte
ôntudatât. Azt hiszi, hogy ennek fôként az a titka, hogy a
zsidôsâg nemcsak fajta, hanem egyben vallâs is, amely a
gettôkon keresztiil évszâzadokon ât tartô zsidôûidôzések dacâ-
ra is fermmaradt és gyôzedelmeskedett. Sajnos, a magyarsâg
nem vallâs is egyuttal. Ezért megtartâsa sokkal nehezebb. Mâr
az is ôriâsi teljesîtmény, ha egy-két nemzedéken ât sikeriil.
Osztja Domonkos Lâszlà dr. elismerését a régebben kijôtt
magyarok teljesitményeivel kapcsolatban s azt is belâtja,
hogy a késôbb kijôtt magyarsâg eredményei kôzt kevés a
pozitivum. Kifogâsolja, hogy Clevelandben, az egyik legna
gyobb magyar gôcpontban, nincsenek megfelelô kultûrâlis
szintû ôsszejôvetelek és elôadâsok*), a néhâny évig nagy nehéz-
ségek ârân fenntartott filmszinhâz is megszûnt. Egyetlen
komoly, pozitîv dolog, amit a mâsodik vilâghâboru ôta kijôtt
magyarsâg produkâlt, véleménye szerint, a magyar cserkészet,

*) E krônika nyomdâba adâsakor a Magyar Târsasâg az Arpdd
Akadémiâval és az Amerikai Magyar Szovetséggel karoltve, elindîtotta

Clevelandban a Szabad Egyetemet.



amely nemcsak osszetartja, de bizonyos fokig tovâbb is neveli
a magyar fiatalsâgot. Ez az intézmény egységbe fogja magyar-
sâgunk minden rétegét s abban is kozremûkodik, hogy a
fiatal magyarok egymâs kozott hâzasodhassanak ossze. Sze-
rinte az utôbbinak rendkivul nagy jelentôsége van. Egyetlen
reményiink a magyarsâg tovâbbvitelére, ha mind a két hâzas-
târs magyar. Azt ajânlja, hogy a magyar gôcpontokban erôsit-
sûnk minden magyar kultûrâlis létesitményt és tâmogassunk
minden ûjabb kezdeményezést, de tâmogassuk legelsôsorban
a cserkészetet, hogy a nyomdokainkba lépô nemzedék tâjé-
kozott, értelmes és magyar legyen.

Ddmôtôrffy Zsolt két kérdésre szeretne vâlaszt kapni
Tuba Istvàn dr. elôadôtôl: 1. azok a tudôsok, akiket az elôadô
felemlitett, mennyiben tartottâk meg magyarsâgukat, mennyi-
ben vallottâk magukat magyarnak és mennyiben szolgâltâk
a magyar haza érdekét, miutân legtobbjiik Magyarorszâgon
sziiletett, s igy voltak kôtelességeik magyar hazâjuk felé; 2. ha
egyénileg megtettek az elôbbi vonatkozâsokban mindent, ho-
gyan lehetne megoldani, hogy ezt a jôvôben szervezetben,
hatâsosabban megtehessék.

Tuba Istvàn dr. azonnal vâlaszol a feltett kérdésekre. Ki-
jelenti, hogy az elôadâsâban felsorolt tudôsok kôzul sokat
személyesen ismer, s ezért a leghatârozottabban kijelentheti,
hogy kivétel nélkûl mindegyik magyarnak vallja magât. Mér-
nôki ôsszejôveteleken, ha szôba keriil, hogy kinek miért van
idegen kiejtése, minden esetben btiszkén jelentik be magyar
mivoltukat. A mâsodik kérdéssel kapcsolatban az a véleménye,
talân éppen az Ârpâd Akadémiânak kellene megtennie az elsô
lépéseket, hogy ôket meghivja tagjai sorâba és ôsszejôveteleire.

Szappanos Istvàn, aki 20 év ôta cserkészvezetôként mûkô-
dik, arra mutât râ, hogy milyen nagyon, de nagyon nehéz
és mindig nehezebb a magyar értelmiség megteremtése. Nem
az értelmiségé, mert az értelmiség, az intellektuel elem a maga
ûtjân kitermelôdik, hanem a magyar értelmiségé. Nem akar
abban a szinben feltûnni, mintha csak a cserkészetet tartanâ
az egyetlen môdnak és eszkôznek ahhoz, hogy magyar értel-

miséget neveljiink, de biztos abban, hogy az emigrâciônak
a cserkészet az egyetlen intézménye, ahol a magyar fiûknak.



lânyoknak 6 éves koruktôl fogva magyar légkort tudunk bizto-
sîtani. Azt is szeretné megmondani, hogy a magyar cserkészet
nem csak cserkészet, hanem iiriigy arra, hogy gyermekeinkkel
magyarul tudjunk foglalkozni. És ûriigy arra, hogy késôbh
a magyar fiûkat és a magyar lânyokat kdzelebb hozzuk egy-
mâshoz. De mindez hiâbavalô a megfelelô otthoni nevelés
nélkul. A gyermek magyamak maradâsa elsôsorban attôl fiigg,
hogy milyen csalâdi kornyezetben nevelôdik. A sziilô az elsô
és az egyetlen, aki a gyermeket megtanithatja magyarul, aki
elkiildheti akâr a magyar iskolâba, akâr a magyar cserké-
szetbe. Természetesen a gyermektôl fiigg, hogy késôbb mennyi
marad meg benne az otthon, az iskolâban és a cserkészet
évein ât kapott magyarsâgtudatbôl. Mégis szeretne tisztelettel
adôzni azoknak a magyar sziilôknek, akiknek gyermekei a
cserkész munkân végigmentek, mert azok mind jô magyarok
maradtak és a magyar értelmiség jelentôs tagjai lesznek.

Soltay Làszlô, a torontôi Helicon Ifjûsâgi Egylet elnôke,
a torontôi fiatal magyar értelmiség iidvôzletét tolmâcsolja.
Elmondja, hogy a Helicon Târsasâg 15 éve mûkôdik Torontô-
ban, annak ifjûsâgi kôre pedig tôbb, mint 10 éve. A kôrnek
120 tagja van. Minden két hétben osszejônnek, hârom havon-
ként "Futâr" cfmmel kis fiizetet adnak ki, amelyen keresztul
alkalmat prôbâlnak adni tagjaiknak, hogy esetleges irodalmi
tehetségiik kibontakozhassék. Megemliti az Argentinâban folyô
ifjûsâgi tevékenységet s a kiilônbôzô kezdeményezések egyiitt-
mûkôdését tartanâ kivânatosnak.

Szâsz Béla dr., az Ârpâd Akadémia elnôke, a tanâcskozâsi
elnôk hozzâ intézett kérdésére kijelenti, hogy az Arpâd Aka
démia tevékenysége minden tudomâny teriiletére kiterjeszke-
dik, s mâr lépések tôrténtek olyan irânyban is, hogy a termé-
szettudomânyok és a mûszaki tudomânyok kivâlô képviselôit
ugyancsak meghivjâk. A meghivâs azonban csupân azt igyek-
szik biztositani, hogy a magyarsâg szâmottevô tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti képviselôi egyûvé keriiljenek. Azt, hogy
milyen jellegû munkât akamak, vagy tudnak a meghi'vottak
a szervezeten bellil kifejteni, mâr nekik maguknak kell meg-
és elhatârozniuk.

Véleménye szerint Domonkos professzor téved, ha azt



hiszi, hogy az idôsebb nemzedékek képviselôi szembehelyez-
kednek azokkal az eszmékkel és gondolatokkal, amelyek a mai
korszerû tbrténetirâst irânyîtjâk. Sokan vannak az idôsebbek
kôziil, akik mindenben osztjâk a fiatalabbak meglâtâsait. A
nebézség tehât nem itt van, hanem annal a kérdésnél merlil
fel, mi legyen az az alap, az a segédeszkôz, amibôl a magyar
tdrténelmet a fiatalsâg és âltalâban az egész magyarsâg jobban
megismerheti. A Hôman—Szekfû-féle "Magyar Tôrténet" mâr
tobb mint hârom évtizeddel ezelôtt jelent meg, s annak bizo-
nyos részei, fôleg a 16—17. szâzadra vonatkozôk, mâr akkor
is kifogâs alâ estek, pôtlâsra, helyesbitésre szorultak. Ha tebât
a magyarsâg szâmâra, kiilbnôsen pedig a magyar fiatalsâg
szâmâra a magyar tôrténelemnek igazi alapismereteit akarjuk
tovâbbi'tani, akkor elôszôr meg kell irni a megfelelô részle-
tességû és korszerû magyar tdrténelmet. Ez azonban végered-
ményben szintén anyagi kérdés.

Végûl arra mutât râ, hogy a magyar emigrâciôs lapok
és folyôiratok rengeteg tdrténelmi vonatkozâsû "mesét" (vagy
minek nevezhetô "mûfajt") tesznek kdzzé, de ugyanakkor
szakembereknek nem adnak teret. Az emigrâcioban élô ma
gyar tdrténészek javarésze szôhoz sem jutott ezekben az orgâ-
numokban. Ez is egy hiba, amit valamiképpen orvosolni
kellene.

Ifj. Nâdas Gyula olyan târsadalmi egyesiilet létesltését
siirgeti, amely nem foglalkozik politikai kérdésekkel, de ma
gyar levegôt, magj'ar szellemet biztosit és nyujt magyar és
rnagyarszârmazâsû fiatalok részére, akiknek kimondottan ame-
rikai kdrnyezetben ezirânyù hiânyérzetiik tâmad.

Makkai Addm dr. arra a jelenségre hlvja fel a figyelmet,
hogy a magyar emigrâcioban vallâsos hiedelemmé kezd vâlni
a magyaroknak a szumiroktôl valô leszârmaztatâsa. Ez a bie-

delem annyira elterjedt, hogy ha valaki fel meri szavât
erneini ellene, azt szinte hazaârulâssal gyanûsîtjâk. Az a véle-
ménye, hogy egy fél kilôval, sot egy dekâval sem leszunk
nemesebbek azâltal, hogy a szumiroktôl tudjuk leszârmaztatni
magunkat. Sokkal tdbbet hasznâlnânk a magyar ûgynek, ha
hibdtlan angolsâggal, franciasâggal, németséggel, vagy spanyol-
sâggal tudnânk beszélni nagy tdrténelmi problémâinkrôl, pél-



dâul a trianoni hatârok igazsâgtalansâgârôl gyûléseken oly-
môdon, hogy ne tûnjiink fel soviniszta szmben. Ehhez meg
van a biztos alapiuik, amelyet Teleki Pâl grôf tudomânyos
pontossâggal fektetett le a magyarsâg etnlkai hatârainak meg-
vonâsa céljâbôl.

A fiatalsâg szerepét ùgy szeretné megfogalmazni, hogy
tagjaiban Janus fiaivâ kell vâlnia. Véleménye szerint egyszerre
ugyanolyan tôkéletesen kell beszélnie magyarul és angolul.
A kétfejûség szerves szerepét kell vâllalnia. Egj'szerre nézzen
elôre és egyszerre nézzen hâtra. De hâtranézése ne legyen
nosztalgikus lemaradâs és gettôba-egyszerûsodés, hanem le
gyen az âtértékelô, târgyilagos magatartâsânak sugalmazôja
a jovô szâmâra.

Kossdnyi Miklôs szerint magyarsâgunk lényegén, valamint
magyar fajtânk és Magyarorszâg irânt fennâllô kbtelességiin-
kôn a sziiletés helye semmit sem vâltoztat. Aki magyar ôsoktôl
szârmazik, akâr itt szûletett, akâr Magyarorszâgon, akâr a
vllâg bârmely mâs pontjan, szlileitôl és sziilein keresztûl
a magyarsâgât pluszként kapta s ezzel mâs és tobb lett
itt Amerikâban is, és ezért szûleivel szemben van kôtelessége.
De kbtelességet rônak a magyarszârmazâsû fiatalokra — sziile-
tésiik helyétôl fiiggetleniil — azok a hôsok is, akik a magyar
sâg évezredes kôzépeurôpai torténete folyamân életûket adtâk
azokért, akik itt szabadon élhetnek.

Az ôregamerikâs magyarok érdemeirôl elismeréssel emlé-
kezik meg. Orômmel âllapitja meg, hogy az USÂ-ban fel-
nôvekvô és tanulmânyait az amerikai egyetemeken végzô ma
gyar fiatalsâg mindeniitt az élvonalba keriil. Nagy szolgâlatot
tenne az Ârpâd Akadémia, ha osszegyûjtené az itt végzett
magyar fiatalsâg névsorât és kozzétenné doktori disszertâciô-
juk cimét.

Vârdy Béla dr. a tûlzâsba vitt dilettâns "szumirkodâst"
elitéli, de ugyanakkor kérdi, miert ne kutassuk dseink nyo-
mait? Râmutat arra. hogy a fiatalabb értelmiség a maga
tudomânyos cikkeit sziikségszerûen angolul irja, mert csak
igy halad elôbbre. Magyarul csak kedvtelésbôl ir. S az igy
megjelenô egy-két cikk nem segit az emigrâciés magyarsâgon
semmit. Az angol, francia, spanyol, stb. nyelven megjelentetett



cikkek és tanulmânyok értékesebbek, ezeket azonban magyar
részrôl kevesen veszik figyelembe, mert kevesen olvassâk
azokat.

Kossânyi Jôzsef, mint kisebbségi sorsbôl felnovô ember,
kiilonbs érdeklôdéssel figyeli a magyar értelmiség utânpôtlâ-
sât. Orbmmel âllapitja meg, hogy a helyzet nem olyan remény-
telen, mint ahogy azt sokan lâtjâk. Az égetô problémâk
lassan megoldôdnak. A magyar értelmiség fiatalabbjai kôziil
kitûnô koponyâk keriilnek ki. Szerinte nincs baj, mert a
fiatalsâg él, lassan szerephez jut és szerepet vâllal és rajta
keresztiil a magyarsâg is élni fog.

Szilâgyi Pâl megemlîti, hogy nemcsak mûszaki magyar-
jaink szâma tekintélyes, hanem példâul a vegyészeké is.
Csupân az Egyesûlt Âllamok teriiletén kb. 850 magyar vegyész-
rdl tudunk, akik kôziil igen sokan a vegyészi kar vezetôi.
Erdemes lenne rôluk is ôsszefoglalô leirâst irni, s azt az Ârpâd
Akadémia kiadâsâban angolul megjelentetni. Kérdés, hogyan
tudnak a vegyészek magyarsâguknak szolgâlatâra lenni. Sze
rinte a legelsô feladatuk, hogy megâlljâk helyiiket sajât szak-
mâjukban. Mâsodik feladatuk, hogy képességeiknek és érdek-
lôdési kôriiknek megfelelôen helyi viszonylatban részt vegye-
nek a kûlônbôzô magyar megmozdulâsokban, és ne hûzzâk
azokbôl ki magukat. Harmadsorban igen iidvôs lenne, ha a
magyar mûszakiak és a magyar vegyészek részére is szak-
ôsszejôveteleket tudnânk rendezni.

Gyékényesi Gyôrgy szerint a magyarsâg kérdése csupân
értelmesség kérdése. Értelmesség (intelligencia) kérdése a
sziilô részérôl, értelmesség kérdése a 20—25 éves fiatalember
részérôl. Az intelligens sziilô gyermekeinek magyarrâ nevelése
tekintetében mindent megtesz, ami tôle telhetik. Jô munkât
akkor végez, ha gyermeke 20—25 éves korâban ônmagâtôl
râjôn arra, — mint ahogy Széchenyi Istvân grôf is râ tudott
jônni —, hogy ô tulajdonképpen magyar. Az ilyen ifjû értékes
a magyarsâg szempontjâbôl. Ha valamelyik sziilônek gyermeke
ônmagâtôl nem ismeri fel magyarsâgât, akkor az a sziilô
végeredményben csôdbe jutott, ami nem okvetlenûl és fel-
tétleniil az ô hibâja. Sok szûlôvel megtôrténik ez az emigrâciô-
ban. Gyermekeik értékes emberek lehetnek, egyik-mâsik talân



egyetemi tanszéket is kap, de viszont a magyarsâghoz semmi-
féle kozos érzés nem fûzi. Ilyenekkel nekûnk nem érdemes
foglalkozntmk. Nekiink csak az elôbbiekkel kell és szabad
tôrôdnûnk.

Nt. Ludwig Arthur dr. az értelmiség szerepének felbecsûl-
hetetlen értékû jelentôsôgérôl beszél. Példaként a zsidôsâgra
hivatkozik, amely nem kétezer éwel ezelôtt kerûlt diaszpôrâba,
mint âltalâban hiszik, hanem Kr. e. 722 ôta, amikor az asszirok
telepitették ât ôket tômegestôl. Krisztus idejében a zsidôsâg
10 railliô tagja koziil mâr csak félmilliô élt Palesztmâban, a
tobbi mind diaszpôrâban. És ez a zsidôsâg mégis fenn tudott
maradni, sot âllami ônâllôsâgra is szert tudott tenni, mert
értelmisége a szétszôrtsâgban is meg tudott maradni zsidô-
nak. Ebbôl ônként kôvetkezik, hogy ha a kiilfôldôn élô
magyar értelmiség hivatâsa magasiatân akar maradni, egyet-
len és legfôbb kôtelessége megmaradni magyarnak és mâsokat
is megtartani — honfitârsai kôzûl — magyarnak.

Pàlasics Jànos elôszôr azokrôl a régi magyarokrôl beszél,
akik minden tâmogatâs nélkiil nehéz viszonyok kôzepette
munkahelyekrôl munkahelyekre vândoroltak megélhetésiik ér-
dekében, majd letelepedve szi'wel-Iélekkel megmaradtak ma-
gyaroknak, akik nemcsak magyar templomokat, magyar egye-
sûleteket, de magyar iskolâkat is épitettek és hosszû idôn ât
fenntartottak. A buckeye-i gyerekek megmaradtak magyarnak,
mert szûleik hittek magyarsâgukban és magyarok akartak
maradni.

Szendrey Tamds az ifjû magyar tudôsok szellemi fel-
készûltségének fontossâgât emelte ki. Az ùj ismeretek alapjân
ât kell értékelni a magyar tôrténelmet. — A kôvetkezôkben
a lengyel, cseh, ukrân és tôbb mâs emigrâciô hatalmas anyagi
felkészultségét âllitja kôvetendô példâul. Ezek az emigrâciôk
tudomânyos intézetekkel, tudomânyos szemlékkel rendelkez-
nek, amitôl a magyar emigrâciô nagyon elmaradt.

Érdv Miklôs dr. a fiatal magyar tudôsok tôrténelemkuta-
tâsairôl beszél. A magyar ôstôrténet mai âllâspontja nem ki-
elégitô. Magyarorszâgon egyre tôbb régi lelet keriil elô, îgy
pi hârom-négy éwel ezelôtt a Maros-mentén szumîr eredetû



tâblâk, azutân az Aral-to mellett szumir vedrek. Az egyre
tdbb magyarorszâgi hun, avar lelet nincs osszhangban a mos-
tanig ismert tbrténelemmel.

Az otthoni tudôsok kozul Tôth Tibor dr. a Kozâk Tudomâ-

nyos Akadémia részére feldolgozza a magyarsâg és az arab
népek kôzôtti kapcsolatokat a kozeljovôben megjelenô nagy
tbrténelmi tanulmânyâban.

A zsidôk nyelviik és vallâsuk segîtségével tudtâk fenn-
tartani népuket ezer éveken keresztûl. Nekiink csak nyelviink
van,, a magyar szûlôt, a magyar iskolât, a magyar cserkészetet
kell csatasorba âllitani a magyar nyelv âpolâsân keresztiil a
magyarsâg megmaradâsâért.

☆ ☆ ☆

Vârdy Béla dr. tanâcskozâsi elnok a vitât lezârja. Ismétel-
ten kôszônetet mond a két elôadônak és minden hozzâszôlô-
riak, valamint a jelenlévôknek eg3âittesen is.

ZÂSZLÔAVATÂS ÉS DiSZVACSORA

1967. november 25-én, szombaton este 7 ôrakor a VII. Ma
gyar Talâlkozô résztvevôi Cleveland magyar târsadalmânak

szi'ne-javâval egyiitt a Cleveland-Sheraton Hôtel 'Golden Room'
nagy bâltermében gjmltek egybe, hogy a clevelandi Magj'ar
Târsasâg megalakulâsânak tizendtodik évfordulôja alkalmâbdl
résztvegyenek annak zâszlôavatâsi ûnnepélyén, majd azt kdve-
tôen a VII. Magyar Talâlkozô diszvacsorâjân és a Magyar
Bâlon.

A megjelenteket Fôt. Szabà Istvân dr., a clevelandi Elsô
Magyar Reformâtus Egyhâz lelkésze, mint szertartâsmester
kôszôntôtte. Felkérésére Bodnàr Lajosné énekmuvesznô Gyôri-
né Mezô Margitka zongoramûvésznô kiséretével az angol és
a magyar himnuszt énekelte el, az utôbbit a kôzônséggel
egyiitt. Ezutân Ft. Kôtai Zoltân dr. rômai kat. lelkész, fôszer-
kesztô mondott gazdag bolcseleti gondolatokban bôvelkedô

Magyar TalAlkozô Ki^ônikâja



és fôlemelô torténelmi példâkat idézô, tartalmas megnyitô
imâdsâgot.

A diszvacsora utân Fôt. Szabô Istvàn dr. szertartâsmester
ûjbôl kôszônti a megjelenteket és bejelenti, hogy a clevelandi
Magyar Târsasâg amerikai megalakulâsânak tizenotodik év-
fordulôjâhoz érkezett s ebbôl az alkalombôl ôzv. dr. vitéz
Zerinvâry Szilârdné ùrasszony ajândékaként mûvészi kivitelû,
kézzel himzett magyar nemzeti szi'nû zâszlôt avat. Kérésére
a kbzbnség âllva fogadja a felavatâsra vârô hâromszmû ma
gyar lobogét, amelyet a Râkôczi-indulô ûtemesen zengô-bongô
hangjai s az iinneplô kozbnség zùgô tapsorkânja kôzben
a Magyar Târsasâg egyhangulag megvâlasztott és felkért
zâszlôtartôja, vitéz Szàbô Zoltân alapitô tag hârom aprôd

Kovâcs Andrds, Somogyi Lél és ifj. Szabô Zoltân — kisére-
tében, egyenruhâs cserkészfiûk sorfala kôzt hoz be a dlsz-
emelvényre.

A diszemelvényen kibontott gyônyôrû zâszlôt Fôt. Szabô
Istvân dr. szertartâsmester felkérésére Ft. Kârpi Jôzsef, a

Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
pe anosa, Nt. Elek Aron, a Cleveland nyugati részén mûkôdô
re orma us ^yhâz leikésze és Nt. Brachna Gâbor fôesperes,
a ceve an i Isô Ma^ar Evangélikus Magyar Egyhâz leikésze
a ja t. Kârpi Jôzsef plébânos a zâszlôszentelési szer-
ar as e vegzese utân rovid, magvas beszédben mutât râ

a haromszmu ma^ar lobogô jelentôségére. Nt. Elek Aron
re . e esz a ô imâjâban a Krisztusért kiizdô magyarok
ezer ev a szenvedô szfvének zokogô fâjdalmâra keres kôny-

f.f szônoki erôvel vigaszt. Nt. Brachna Gâborev. oesperes yiszont azt kivânja, legyen ez a zâszlô a mùlt
gaz ag em ekeinek kifogyhatatlan forrâsa, beszéljen hûséggel
ama^ar torténelmi ûtrôl, amelyen Isten vezette nemzetûnket.
me ^tessen arra, hogy Istent kôvetni és Hazât szolgâlni

nem e et âldozatok nélkiil. És legyen a zâszlô a reménység
drâga szimbôluma, amely a szebb jôvendô megvalôsulâsa felé
mutât.

A zâszlôavatâs egyhâzi szertartâsainak befejezése utân
lot. Szabô Istvân dr. szertartâsmester bemutatja Flôriân Tibor
irôt s egyben felkéri, hogy mondja el zâszlôavatô beszédét.



Flôriân Tibor:

A LELKI MAGYARORSZÂG LOBOGÔJA

Emigrâciôs életiinkben ritkân unnepelunk. Ûgynevezett
iinnepi ôsszejôveteleinken meghallgatunk egy-két szônokot és
egy zenekar eljâtssza nekiink az ûj orszâg és régi hazânk
himnuszât.

Csupân szomorû. évfordulôkat iilunk ilyenkor, de nem
ûnnepeliink. A mi ûnnepiink még nem érkezett el!

Emlékezûnk és biztatâst hallunk a vârakozâsra. A fâjda-
lom kozos fûrdôjében gyôgyitgatjuk sebeinket. Szép szavak
kôntosébe ôltoztetjiik néhâny ôrâra fâjô lelkiinket. De a szavak
kopenye lehull rôlunk. Ojra a hideg éjszakâba lépiink és
visszatériink egy hâzba, melyet csak egy hazulrôl megmentett
fénykép, fesziilet, valamilyen drâga emlék tesz otthonunkkâ.

Ûgy hiszem azonban, mindenki egyetért velem abban,
hogy a mai alkalom kivétel. Ma valôban iinnepet ûliink,
a clevelandi Magyar Târsasâg alapitâsânak 15. évfordulôjât.
Ez a Târsasâg azt a célt tûzte feladatâul és azt a célt szolgâlta
15 éven ât, amely egyediili igazolâsa és folmentése a mâs-
kiilônben egyéni célkitûzésû, az ônzés gyokereibôl tâplâlkozô
emigrâns létûnknek. Ez a Târsasâg a magyarsâg-szolgâlatot
tûzte feladatâul, a hagyomâny-tisztelet, a tâvoli Haza irânti
hûség, a magyar nyelv, a magyar kultûra, az eurôpai szellem,
a hit és keresztény humânum âpolâsât és nem utolsô sorban
a magyar ût keresését, épîtését.

Ennek a Târsasâgnak alapitôi, szervezôi és âldozatkész
fenntartoi inditottâk ùtjâra és valôsîtottâk meg az évenként
osszeiilô Magyar Talâlkozôt. (Neveket szândékosan nem emli-
tek, hiszen mindenki tudja, hogy kirôl és kikrôl beszélek.)
A Magyar Talàlkozô nemcsak a vilâgon szétszôrt magyarok
seregszemléjére 2—3 napos iinnepi talâlkozôra adott lehetô-
séget, hanem kisérletet tett a mindnyâjunkat érdeklô problé-
mâk kutatâsâra, megvitatâsâra, a kûlfoldon élô magyarsâg
magatartâsânak meghatârozâsâra és a jôvendô magyar ût
keresésére is. (A kijelolés szôt szândékosan nem mondtam,
mert erre csak a béklyôibôl felszabadulô magyar nép lehet
illetékes.)



Ez a Târsasâg szervezte meg az Àrpâd Akadémiât, mely-
nek hivatâsa a magyarsâg nemzeti szellemû, kûlfoldôn élô,
magânos alkotôit szâmon tartani, osszegyûjteni, alkotâsaikat
értékelni, sikeriiket, érvényesûlésûket elômozditani, ûj tehetsé-
geket felkutatni, elinditani és a magyarsâgnak megtartani.

Nem véletlen, hogy Clevelandben, az amerikai kontinens
legmagyarabb vârosâban (Toronto mâsodik ebben a sorban)
szûletett meg a Magyar Târsasâg. Clevelandben, Amerika
Debrecenjében és Esztergomâban tudott otthont talâlni és
évrôl-évre erôsbdni a Magyar Târsasâg.

Pedig Clevelandben is, akâr Amerika kûlonbôzô tâjain,
vagy Eurôpâban és a szabad vilâg szâmtalan vârosâban egy-
képpen szâmoljâk és érzik a szâmkivetés éveinek sùlyât. Vajon
a hontalansâg hânyadik ôszét éljiik ma itt? Kl tudja és ki
akarja szâmon tartani a kûlonbozô évjâratokat? Mint a fâk
leveleit, minket is leszakftott és szétszôrt a "magyar ôsz"
liideg szélrohama. Âzsiai vad szelek és Nyugat kôzbnye szortak
idegen vilâgba. Bûnosbk és ârtatlanok, tékozlôk és koldûs-
szegények serege induit ismeretlen tâjak felé. A bûndsdk és
tékozlôk bûnét megvâltotta az embertelen szenvedés, az ârtat
lanok és szegények életét fôlmagasztalta a hontalansâg gydtrô
kînja. Fâjdalmas és megtôrt lelkiink sebeit folytonosan kôtôzô
emberek, keresztûtjârô magyarok lettunk mindannyian. Nin-
csen kûlônbség kôzôttûnk. Létûnk sûlyos keresztje alatt bi-
zonytalanul, ingadozva jârunk. Ûtunkra kôd szâll, jôvônket
felhôk takarjâk. Csak kôzôs hîtunk fénye vilâglt és hontalan-
sâgunk horizontjân néhâny ôrtorony fôl-fôlîobbanô lângja fi-
gyelmeztet, hogy csak tisztdn megôrzôtt magyarsâgunk tarthat
meg a helyes ùton és vezethet el a szabad hazâba valô vissza-
térés felé.

Ilyen ôrtorony szerepét vâllalta a clevelandi Magyar Târ
sasâg is, mely — hâla âldozatkész, munkât és energiât nem
kimélô fenntartôinak — ma nemcsak 15. évfordulôjât iinnepli,
hanem hatârkôhôz is érkezett. Szent Istvân koronâjâval diszf-
tett magyar zâszlôt avat, az orszâg jelképét, mely orszâg
nélklil is Hazânkat teszi jelenvalôvâ ônként vâllalt szâm-
ûzetésunk megprôbâltatâsai kôzôtt. Ez a zâszlô mâtôl kezdve



kozottimk lobog. Kérjiik Istent, hogy tegye âltala kônnyebbé
és az eddiginél is sikeresebbé a Magyar Târsasâg munkâjât.

De nem mulaszthatjuk el ebbôl az alkalombôl hâlânkat
fejezni Ici Amerikânak, amely demokratikus alkotmânyâval
lehetôséget ad nekiink arra, hogy annak az orszâgnak zâszlajât
avathassuk fol, ahonnan jôttûnk. Lehetôséget ad nekiink arra,
hogy magunkat magyarnak vallhassuk, nyelvûnket gyakorol-
hassuk, gyermekeinket ôseink, nemzetûnk és hitunk tisztele-
tére nevelhessuk. Az Egyesûlt Âllamok nagysâgât is példâzza
ez a zâszlô, mert minden nagy amerikai azt az elvet vallotta,
hogy csak az lehet megbizhatô polgâra ennek az orszâgnak,
aki sziilôfoldje, ôsei és hite irânti tiszteletét szivében tisztân
megôrlzte.

Hazânk, Magyarorszâg, bocsâsd meg, hgy sok olyan fiad
akadt kiilfôldôn, aki vétkezett Ellened. Nem keltek védelmedre
sem szôban, sem cselekedetben és elfeledekeztek Rôlad. EI-

felejtették, hogy bârhol a vilâgon a lelki Magyarorszâg pol-
gârai maradhatnak. A lelki Magyarorszâgnak nincsenek hatâ-
rai, sziviinkben bârhol magyarok maradhatunk. Polgârsâgot
lehet cserélni, de szivet nem. Akiben a magyar hivatàstudat
él, az mâs âllam polgâraként is népének minden fâjdalmâra
ôsszerezdiil.

Nekiink, a szabad vilâgban szétszôrt magyaroknak, jobb
és tôkéletesebb magyarsâgot kell kialakitanunk. Kiilonb test-
vériséget, teljesebb ôsszetartâst, ônzetlenebb, âldozatkészebb
és bâtrabb magatartâst kell vâllalmmk.

Vigyâznunk kell arra, hogy életûnk magyar legyen és
magyar maradjon mindenutt! Ne dicsôitsiik tûlsâgosan a vi-
lâgot — Hazânk rovâsâra. Emberek legjâink, becsiiletes pol-
gârai az ûj fôldnek, fônntartôi az ûj hâznak, templomnak,
védelmezôi az ûj orszâgnak. De vigyâzzunk gyôkereinkre, a
lelkûnkben élô Szulôfôldre!

Alakitsuk ki, rajzoljuk meg egyre tisztâbb kôrvonalakkal
az emigrâciô feladatât, magatartâsât. A tervszerû kûzdelem
mûdjait és lehetôségeit a magyarsâg-élmény fônntartâsâra és
tovâbbadâsâra. A lelki Magyarorszâg gyôzelmére a kûlsô élmé-
nyek fôlôtt.



Mint eleven élményt adjuk tovâbb a bennûnk sugârzô
magyar életet azoknak, akik a nemzedékek ôrségvâltâsânâl
âtveszik tôliink a fâklyât.

Nem elég csak élniink és fônnmaradnunk, cselekednûnk
is kell nemzetiinkért. A vilâg csak a bâtrakat tartja szâmon.
Ahajlongôk, megalkuvôk és meghunyâszkodôk szerepe kônnyû
lehet, de neviiket és szînûket gyorsan elmossa a kônyôrtelen
idô. Konnyû és hasznos cukornak és sônak lenni, fôloldôdni
és fôlszivôdni az idegen anyagban, szârmazâsunkrôl meg-
feledkezni az idegen orszâgban. Âm tegyék mâsok, nekûnk
nem szabad és nem lehet! Szi'neinket bâtran hordozzuk és
megtartjuk. Buszkén kiâltjuk vilâggâ magyarsâgunkat és mint
âldozati ostyât, vagy ûrvacsorân a megszenteit kenyeret, ûgy
vesszuk nyelvunkre nevedet: Magyarorszâg. Élûnk, megmara-
dunk és cseleksziink Értedi

Nemzeti jelvén3nink, Hazânk jelképe, hâromszinû magyar
zâszlô, lobogj tehât mâtôl kôzottiink! Hirdesd a letiport és
elnémitott Magyarorszâg igazsâgât és szabadsâgvâgyât. Hir
desd a zsamoksâgot lassan legyôzô szabadsâg eszméjét, 1848
és 1956 hôseit, a nagy magyarok vértanûsâgât, emberségét,
példamutatâsât. Hirdesd, magyar zâszlô, a szabadsâgot olyan
orszâgban, melynek szabadsâgâért mi is vért ontottunk. Hir
desd itt, é kontinens-nagysâgû orszâgban, ahol a szabadsâgot
annyira'tisztelik, hogy keleti partjain felâllitottâk jelképét:
a Szabadsâg-szobrot. Ez a tisztelet nôvelje a mi erônket és
hitunket is!

Hiszunk a szabadsâgban nemcsak azért, mert Amerikanak
jô polgârai vagyunk, hanem azért is, mert hûséges magyarok
vagyunk és maradunk. Hiszunk a szabadsâgban, az Isten-racû
ember méitôsâgâban, emberek, magyarok testvériségében és
Magyarorszâg feltâmadâsâban. Ez legyen a célunk, életiink
értelme. Ezért kell dolgoznunk, kuzdenunk, imunk, gyermeket
nevelnlink, âldozatot vâllalnunk, igazsâgunkat a vilâgnak fel-
mutatnunk. Ezért kell és csak ezâltal lehet magyar emigrâns-
voltunk hivatâsât beteljesîteniink. Ez a hivatâstudat éljen a
Magyar Târsasâg minden tagjâban és minden magyarban.
Isten minket ùgy segéljen!

☆ ☆ ☆



Flôriân Tibor osztatlan tetszéssel, sok tapssal és hosszan-
tarto lelkes ûnnepléssel fogadott beszéde utân Fôt. Szabô
Istvân dr. szertartâsmester a zâszlô ajândékozôjât és a zâszlô-
anyai tisztség betôltôjét, dzv. dr. Zerinvâry Szilârdnét mu-
tatja be az ûnneplô kôzonségnek, aki hônapokon ât buzgôn
munkâlkodott, hogy a clevelandi Magyar Târsasâgnak ajân-
dékozott magyar zâszlô valôban mindennél szebb legyen. Ozv.
dr. Zerinvâry Szilârdné, mint zâszlôanya, rôvid beszéd klsére-
tében kôtôtte a felavatott lobogôra az elsô zâszlôszalagot.
Utâna Fiiry Lajos dr., mint az Amerikai Magyar Szovetség
orszâgos fôtitkâra, a Szovetség nevében kôszôntôtte a cleve
landi Magyar Târsasâgot, annak ûj zâszlôjât és ôszinte magyar
sziwel sok-sok sikert klvânt a most lezârulô 15 év utân foly-
tatôdô magyar munkâhoz. A Magyar Cserkész Szovetség
nevében vitéz Bôcsay Zoltân, a Magyar Szabadsâgharcos Szo
vetség és az Erdélyi Bizottsâg nevében Lôte Pâl dr., a cleve
landi Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség kebe-
lén beliil mûkôdô Szent Jôzsef Egylet nevében Zvônâr Jôzsef
és Cseh Jôzsef, a clevelandi Elsô Magyar Reformâtus Egyhâz
nevében Piri Jôzsef dr. fôgondnok, a clevelandi Elsô Magyar
Evangélikus Egyhâz nevében Boross Jôzsef fôgondnok, a Cleve-
land nyugati részén mûkôdô Magyar Evangélikus Egyhâz
nevében Mârton Jânos tb. fôgondnok, a Pro Himgâria Nô-
egylet nevében Pintér Âdàmné elnôk, a Jôtékonysâgi Nôi
Nagybizottsâg nevében Ludescher Imréné elnôk, a clevelandi
Magyar Nôi Segély Egylet nevében Czibula Ferdinândné elnôk
és Ràcz Jôzsefné, a Magyar Ônképzôkôr nevében Fekete Fe-
rencné, a nôosztâly elnôke és Vôrôs Jôzsef titkâr, az Amerikai
Magyar Szôvetség helyi Kossuth-osztâlya nevében pedig Âdâm
Jânos pénzligyi titkâr ûdvôzôlte a jubilâlô Magyar Târsasâgot
és helyezett el — mindegyik néhâny jelmondat kiséretében —
szalagot az ûjonnan felavatott zâszlôra.

A Cleveland nyugati részén mûkôdô 14. szâmû Gôrgey
Arthur cserkészcsapat Megay Béla cscst. parancsnok személyes
vezetésével a zâszlôavatô ûnnepségen egyenruhâs diszôrséget
adott. A torontôi (kanadai) Kodâly Egyuttes tânc csoportja
ugyancsak résztvett a zâszlôavatô Unnepségen és szalagot
helyezett a lobogôra.



A lélekemelô zâszlôavatâs Fôt. Szabô Istvàn dr. szertartâs-

mester iinnepi zârôszavaival ér véget.
A zâszlôavatô ûnnepség egyenes folytatâsaként keriil sor

az Ârpâd-érmek ûnnepélyes âtadâsâra. A szertartâsmester fel-
kérésére Somogyi Ferenc dr., az Ârpâd-pâlyâzatok bîrâlô bi-
zottsâgânak elnoke jelenti, hogy a Magyar Talâlkozô Âllandô
Titkârsâgânak honszerzô Ârpâd fejedelmûnkrôl elnevezett tu-
domânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzatân 1964-ben Flôriân
Tibor irô (New York, N. Y.) eziist, 1966-ban pedig néhai dr.
vitéz Zerinvâry Szilârd volt orszggyûlési képviselô, nyugalma-
zott kir. jârâsbi'rô arany, Értavy Barâth Katalin dr. (Helmuth,
N. Y.) ezûst, Erdélyi Jôzsef târogatômûvész (New York, N. Y.),
Negyedi Szabô Margit koltô (New York, N. Y.), S. Koôsa
Antal kôltô (Détroit, Mich.) és Szilassy Sândor dr. egyetemi
tanâr (Aubum, Alabama) pedig bronz Arpâd-érmet nyert.
Felkéri Nâdas Jdnos dr.-t, a Magyar Talâlkozô Allandô Titkâr
sâgânak vezetôjét, hogy az Arpâd-érem jelenlevô megnevezett
nyerteseinek az Ârpâd-érmeket — kimagaslô értékû alkotâsaik
jelképes pâlyadijait — ûnnepelyesen adja ât. Felkéri egyben
ôzv. dr. vitéz Zerinvâry Szilârdnét, a Magyar Târsasâg elôbb
felavatott jubileumi zâszlajânak adomânyozôjât, hogy elhunyt
pâlyadij-nyertes ura helyett az arany Ârpâd-érmet ô vegye ât.

Nâdas Jânos dr. a felsoroltaknak — a kôzônség zûgô
tapsa kôzben, pâr szô kiséretében — egyenként âtnyujtja a
piros-fehér-zôld selyemszalagra fuzôtt Arpâd-érmeket.

AZ ÂRPÂD-PALYAZAT EREDMÉNYE

A kôvetkezôkben Somogyi Ferenc dr. birâlô bizottsâgi
elnôk hirdeti ki a Honszerzô Ârpâd fejedelemrôl elnevezett
tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzat ezévi (hatodik)
eredményét. A birâlô bizottsâg 2 arany, 2 ezûst és 4 bronz
Ârpâd-érmet, 11 diszoklevelet és 2 oklevelet adott ki.

I. Arany Arpâd-éremmel tuntette ki:

1.) az "Eurôpa felszabaditâsa" — 'Gondolatok és irâny-
elvek a pâneurôpai mozgalom elindftâsânak negyvenedik év-



fordulôja alkalmabol' cimu, nyomtatâsban megjelent (a szerzô
kiadâsa, 1966, Buenos Aires, Danubio Nyomda, 300 oldal)
politikai tanulmânyt, amelynek szerzôje Berzy Jôzsef (Buenos
Aires, Argentina);

2.) a "Kodâly Zoltân" mûvészi arcképfestményt, amelynek
szerzôje Klaudiny Lâszlô festômûvész (Chicago, 111.)-

IL Eziist Ârpàd-éremmel tuntette ki:

1.) "Az Ember Tragédiàja szâz év tâvlatâbôl" cimû jeligés,
187 oldalas kéziratot, amelynek szerzôje Frideczky Erzsébet
(Pittsburgh, Pa.);

2.) "Count Albert Apponyi: Hungarian Patriot and Con
tinental European" cimû, nyomtatâsra kész, jeligés kéziratot,
amelynek szerzôje Medgyesi-Mitschang S. Zsuzsanna, A. M.
(St. Louis, Missouri).

III. Bronz Arpâd-éremmel tuntette ki:

1.) Bakàcs Gydrgy dr. orvos (Los Angeles, Calif.) kôl-
teményeit;

2.) Naphegyi Imre (Winnipeg, Man.,) elbeszéléseit;
3.) Nt. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, N. J.) "Aki magyarul

beszél ma" cimû jeligés kôlteményét;
4.) Vogel Emil (Dûsseldorf, Nyugat-Németorszâg) "A hon-

talansàg kalendàriuma" cimû jeligés kéziratât.

IV. Diszoklevéllel tuntette ki:

Boda Pâl (Rego Park, N. Y.),
Bodroghkôzy Zoltân (Montréal, Kanada),
Bôdô Kâroly (Pasadena, Calif.),
Csobânczy Elemér (Sydney, Ausztrâlia),
Kopjâs Tibor dr. (Collinsville, 111.),
Kôbor Zoltân (Vogelweh, Nyugat-Németorszâg),
Kristôf Sândor dr. (Winnipeg, Man., Kanada),
Môdly Elemér (El Monte, Calif),
Nyirâdi-Szabô Imre (Los Angeles, Calif.),



Szendey Gyôrgy dr. (Frankfurt am Main, Ny.-Németorsz.),
Szinay Andrâs (Baltimore, Md.),
kisebb terjedelmû tudomânyos, irodalmi és mûvészeti

alkotâsait.

V. Oklevéllel tûntette ki:

Enyedi Béla (Providence, R. I.),
Visegrddi Aladâr (Wellington, Ont., Kanada)

6.) Az Ârpâd Akadémia Arpâd-éremmel korâbban mâr ki-
tûntetett tagjai kôzûl ùjbôl eredményesen vett részt a pâlyà-
zaton:

vitéz Baranchi Tamâska Endre (Pittsburgh, Pa.),
Erdélyi Jôzsef (New York, N. Y.),
Értavy Barâth Katalin dr. (Helmuth, N. Y.),
vitéz Kézdy Vâsârhelyi Béla dr. (Stockholm, Svédorszâg),
Lajossy Sândor (East Croydon, Anglia),
Németh Gyula (Yonkers, N. Y.),
Râkos Raymund dr. (Vatican, Eurôpa)

jeligés kéziratait.

☆ ☆ ☆

A pâlyâzati eredmény kihirdetése utân Nddas Jânos dr.,
mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje, kôszônetet mond a meg-
jelenteknek és elsôsorban a kozremûkôdôknek, hogy a Magyar
Târsasâg jubileimii zâszlôavatâsât s az immâr hetedik Magyar
Talâlkozô diszvacsorâjât nemcsak lelkiségében, hanem kûlsô-
ségeiben is valôban felemelôvé, sokâig emlékezetessé tették.
Az egyhâzak és egyesûletek kikuldbtteit, valamint a Magyar
Talâlkozô elôadôit személyesen is bemutatja a kôzbnségnek.

Fôt. Szabô Istvdn dr. szertartâsmester az egybegyultek
nevében Nddas Jdnos dr.-nak és munkatârsainak mond ôszin-
tén hâlâs kôszônetet. Zârôszavai elhangzâsa utân az ûjonnan
felavatott nemzeti zâszlô imâra hajlik s a jelenlevôk feszes
vigyâzz-âllâsban, a lobogôra szegzett tekintettel mondjâk el
a magyar Hisze'kegyet, Papp-Vâry Elemérné "Hitvallâs"-ânak
elsô szakaszât.



Aztân kûrtszô harsan, vidâm csârdâs-zene zendiil. Bevonul
a torontôi Kodâly Egyûttes tânc-csoportja festôi magyar nép-
viseletben és szebbnél szebb, sikeresebbnél sikeresebb és mû-
vészibbnél mûvészibb szâmaival megnyitja a Magyar Bâlt.
Utâna ùjabb festôi bevonulâs kôvetkezik. A nyitô-pârok foly-
tatjâk a tâncot, amelyben az idén is hârom-négy nemzedék,
hârom vilâgrész és ki tudja hâny orszâg magyarsâga talâl
egymâsra és felejti el néhâny ôrâra szâmkivetettségének bùjât-
bajât, bânatât és keserûségét. A mindvégig hangulatos Magyar
Bal november 26-ân, vasârnap hajnali 3 ôrakor zârul. Részt-
vevôi sokâig felejthetetlen élményekkel gazdagodva tâvoznak.



A HETEDIK MAGYAR TALÂLKOZÛ
harmadik napja

1967. november 26. —

A hetedik Magyar Talâlkozô 1967. november 26-ân, vasâr-
nap délelôtt 9 ôrakor folytatja tanâcskozâsait.

Nâdas Jànos dr., mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, rovi-
den beszâmol az elmùlt év tevékenységérôl, ismerteti a hetedik
Magyar Talâlkozôra bekuldôtt irâsbeli hozzâszôlâsokat és ja-
vaslatokat, végul tâjékoztatâst nyûjt az Arpâd Rend megszer-
vezése, az Arpâd Alap létesitése és a Magyarok Vilâgszerveze-
tének életrekeltése érdekében tett kezdeményezô lépésekrôl.

Gyékényesi Gy. Lâszlô a clevelandi Magyar Târsasâg âllâs-
pontjât ismerteti Magyarorszâg nemzetiségi, târsadalmi és
gazdasâgi jovôjét illetôen.

Gyékényesi Gy. Lâszlô:

A KARPAT-MEDENCE néfeinek egyûttélése
ÉS A federAciôs magyar tervezgetések

AKârpât-medence életkore nem kezdeti elrendezésre vârô
civilizâlatlan térség, hanem a keresztény rendezô elvbôl szule-
tett s a magyar civilizâtori tevékenységbôl épûlt évezredes tôr-
ténelmi egzisztencia, mâsszôval ezeréves orszâg.

Ennek az orszâgnak a népessege magyar, szlovak, roman,
német, ruszin, horvât és szerb nyelvi kultûrâkban él.

Anyelvi-kultùrâk az orszâg kulônbozo tâjain részben zom-
mel, részben pedig egymâskôzé ékelve, kisebb csoportokban
vagy szôrvânyokban helyezkednek el.

Mivel elkûlbnûlt nyelvi-megtelepedesek a Kârpât-meden-
cében soha nem âllandosulhattak, a torténelmi fejlôdés sem



tarthatott a nyelvi tôrpebirtokok "birodalma" felé, hanem az
egy és oszthatatlan orszâg kiépiilésére, melyben a népesség
kultûrpluralizmusâban (tôbbnyelvûségében) és târsadalmi ta-
gozôdâsâban egyformân orszâglakô (!) lett.

Ezek az életviszonyok okoztâk azt, hogy a nyugati nép-
felség-eszme ezen a tâjon soha gyôkeret nem verhetett, de
ugyancsak azt is, hogy a népfelség-eszme korcs ivadéka: a
népek onrendelkezési joga itt semmiféle ûjabb kisérletezések-
ben, "utôdâllamokban" gyakorlattâ nem vâlhatott.

Torténelmi tény azonban az, hogy a magyar civilizâciô
jôvoltâbôl az ezeréves fejlôdés alatt a kezdetben primitîv
nyelvi-kultûrâk kultùrnépekké, kultûrszemélyekké mûvelôd-
hettek, s hogy e kultûrnépek kozos politikai, târsadalmi és
gazdasâgi alkatât a magyar nép âltal szervezett keresztény
nemzet életformâja hatârozta meg.

Ez a nemzetfelség-eszme, mint bevâlt keresztény rendezô
gondolât egy évezreden ât belsô egyensûlyt, dsszhangot s alko-
tô békét teremtett a Kârpât-medencében. A magyar nép élet-
képességén nyugvô keresztény civilizâciôban dekadens esz-
mékbôl tâpiâlâkozô, erkôlcsi és anyagi belsô rombolâs soha-
sem kôvetkezett be. Ha az orszâgot ilyen természetû csapâs
érte, az mindenkor kûlsô beâramlâsbôl, téridegen befertôzés-
bôl szârmazott. A magyar târsadalomfejlôdés erôi a hagyomâ-
nyos magyar jôzansâg talajân âllva, sohasem tôrekedtek olyan
célok felé, melyeknek âra ônnôn civilizâciôjuk lerontâsa lett
volna.

A vâzolt tényleges helyzetbôl levont kôvetkeztetések alap-
jân a Magyar Târsasâg az alâbbi irânyelveket rôgziti le:

A Kârpât-medence kultûrnépei kôzé flzikai hatârt vonni
nem lehet.

Belsô kulôntelepitést végrehajtani annyi, mint a biolôgiai
elkorcsosulâst kilâtâsba helyezni — kisnépekrôl van ugyanis
szô — és jelentôs kultûrâk feldùlâsât vâllalni.

Meg kell lâtnunk azt is, hogy az elkûlônîtett orszâgrészek
a legszorosabb kôzjogi kapcsolatok ellenére is a sziikséges
kôzôs civilizâciô természetes fejlôdését nehézkessé tennék és
sûlyos zôkkenôkkel tarkitanâk.

A torténelmi megmaradâs parancsolô sziiksége tehât a



tovâbbiakban is oszthatatlan orszâgot és orszâglakô népessé-
get kôvetel.

De ha ez igy van, akkor ugyanazon parancsolô szûkséges-
ség koveteli az egyiittélés elôfeltételeinek feliilvizsgâlâsât és
korszerûsitését. Korszerû kovetelmény a népi kultûrszemélyek
egységének, egészének elismerése, bârmilyen elszôrtan éljenek
is az orszâg teriiletén.

Élethelyzetûket és életszerepûket kbzjogi formâkba kell
foglalni. Igazgatâsuk alapelve az legyen, hogy a mindenkori
hatôsâgok kbtelesek legyenek megértetni magukat a nyelvi-
néppel s nem a nyelvi-nép a hatôsâgokkal. (1924:II:t.c.)

De minden kûlônérdekbôl és kulônigénybôl szârmazà tô-
rekvésnek meg kell torpannia ott, ahol az orszâg épsége és
az orszâglakds korlàtozatlansdga csorbdt szenvedne!

Az elmondottakbôl kovetkezésképpen fôirânyelvként szô-
gezi le a Magyar Târsasâg, hogy a federâcios gondolât politikai
formait — még abban az esetben is, ha a târsadalmi és
gazdasâgi fejlôdés miatt elkeriilhetetlenné vâlik — csak a
Kârpât-medence természetes hatârain tûlmenôen, azaz a tbr-
ténelmi Magyarorszâg épségének megtartâsâval lehet figye-
lembe venni.

Végiil pedig —a federâcios magyar kezdeményezések lelki-
ismeretes és gondos kiértékelésével — a Magyar Târsasâg
megâllapitja, hogy a kezdeményezések — politikai egzigen-
ciâk hiânyâban — szigorûan akadémikus jellegûek, s azért
a magyar politikai életben teljesen visszhangtalanok.

☆ ☆ ☆

Nddas Jdnas dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni Gyékénye-
si Gy. Ldszlô elôadônak az âllâsfoglalâs ismertetését.

HOZZÂSZÔLÂSOK

Somogyi Ferenc dr. arra mutât râ, hogy az ôsi magyar
és alkotmânyos felfogâs a 'nemzeti kisebbség' fogalmât nem
ismerte. Ismerte a nemzet (natio), az orszdglakô (regnicola)
és a vendég (hospes) fogalmât. A kivâltsâgos idegen elemek
az utôbbi fogalomkdrhôz tartoztak. Gyékényesi Gy. Ldszlô
helyesen hasznâlja az "orszâglakô" megjelôlést, azt azonban
a tovâbbi fejlôdés ismeretének hiânyâban sokan félreérthetik,



szândékosan félre is magyarâzhatjâk. Azt javasolja tehât,
hogy az âllsâfoglalâsban érintett alapfogalmak alkotmâny- és
mûvelôdéstorténeti hâtterét, valamint politikai értelmét az
Arpâd Akadémia kûlon ankét keretében vitassa meg.

Flôriân Tibor azt javasolja, hogy az âllâsfoglalâst ne
tegyiik kôzzé, de tartsuk nyilvân. Czikann-Zichy Môricz dr.
kétiépcsôs elgondolâsât helyesebbnek talâlja, mert annak
alkalmazâsâval minden megoldhatô.

Kaczvinszky Pal dr. az âllâsfoglalâs nyilvânossâgra hoza-
taldt siirgeti, mert az môdot ad a vltâra és ennek sorân az
ellenséges propaganda ferditéseinek tudomânyos môdszerek-
kel torténô megcâfolâsâra.

Czikann-Zichy Môric dr. azt javasolja, hogy a jovô terveit
készitsûk el, de ne hozzuk nyilvânossâgra, mert azok esetleg
ôriâsi ellenâllâst Idézhetnek fel.

Szàz Zoltân dr. szerint elég, ha csupân arra mutatimk râ,
hogy a jelenlegi helyzet tartôsan fenn nem maradhat. Azt kell
kimutatnunk, hogy ennek a helyzetnek mik a hibâi, mik a
fogyatékossâgai: magyar szempontbôl, kôzépeurôpai szempont-
bôl és vilâg-viszonylatban.

Gyékényesi Gy. Ldszlô szerint minden kdriilmények kozt
ragaszkodnunk kell a târgyilagossâg âltalânositâsâhoz. Ebbôl
onként kôvetkezik, hogy nemcsak nekem kell târgyilagosnak
lennem, hanem mâsoknak is; nemcsak nekem kell tekintettel
lennem mâsok gyengéire, hanem mâsoknak is tekintettel kell
lenniiik az én gyengéimre. Târgyilagossâg nélkûl nincsenek
egyenrangû târgyalô felek. Ha valaki mindig hallgat, hogy
igazsâgâval mâst ne bântson, végûl azt éri el, hogy igazsâgât
egyszeriien kétségbevonjâk, mert joggal feltételezhetik, hogy
nem érzi a maga igazât és nem értékeli a maga szerepét. Az
emigrâciô nem intézheti el a magyarsâg dolgât, de ontudatot
kelthet ônmagâban és az egész magyarsâgban is.

Szàsz Bêla dr. értelmezése szerint az âllâsfoglalâs a Ma
gyar Târsasâg âllâsfoglalâsa Gyékényesi Gy. Lâszlô megfogal-
mazâsâban. Egy megnyilatkozâs, amelyre — egyénileg is, szer-
vezetileg is — mindenkinek joga van. Ez a tény azonban még
nem donti el magât a kérdést, amelyet alaposan meg kell



târgyalni, mert Gyékényesi âllâspontja egyoldalùan kôzjogi.
A deâki elv, a kozjogi "magyar nemzef'-fogalom bizonyos ér-
telemben tôrténô meghosszabbitâsa. Az olâhok, a tôtok és
a horvâtok ma mâr nem orszâglakôk, akik tôrténetesen mas
nyelvet beszélnek, mint az âllamfenntartô nép (a magyar
nemzet), hanem szervezett nemzetek. Ezzel a ténnyel nekiink
szâmolnunk kell. Azok a keretek, amelyek 1867-ben még meg-
voltak, ma mâr nincsenek. És az a felfogâs, amely akkor még
— Deâk Ferenc és Eôtvds Jôzsef bârô tekintélyével — a magyar
kôztudatra âtvihetô volt, ma mâr nehezen âllja meg a helyét.
Ezért megismétii Somogyi Ferenc dr. javasiatât: vigyiik a kér-
dést kuldn ankét elé, s arra hîvjuk meg mindazokat, akik ezzel
s a vele kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak.

Gyékényesi Gy. Lâszlà a maga részérôl orômmel fogadja
el a tovâbbi megvitatâs gondolatât.

Szilâgyi Pàl szerint az âllâsfoglalâs magyarul nyugodtan
kozôlhetô lenne, de angolul mâr nem. Az utôbbi esetben
ugyanis az érdekeltek nem veliink szâllnânak vitâba, hanem
mâsok elôtt bizonygatnâk a maguk vélt igazât. Az emlgrâciô-
nak az a feladata, hogy a magyar âllâspontot — legtisztâbb
jogaink alapjân — teljes egészében s megalkuvâs nélkûl kép-
viselje.

Kaczvinszky Pàl dr. az âllâsfoglalâs nyilvânossâgra hoza-
talâban semmi veszélyt nem lât. Esetleges tâmadâssal szem-
ben vâlaszolhatunk a felhozott érvekre és mindig hangsûlyoz-
hatjuk, hogy ez csupân egy egyesûlet âllâspontja.

Nâdas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnbk a tovâbbi vitât le-
zârja. Megâllapi'tâsa szerint Somogyi Ferenc dr. és Szâsz
Béla dr. javaslata vilâgos. Tegyiik lehetôvé, hogy a kérdéshez
mâsok is hozzâszôlhassanak. Egyébként ô a maga részérôl a
meghunyâszkodô, vagy tùlzottan tapintatos politikânak még
akkor sem hive, ha az pillanatnyilag elônyt jelentene is. Mi
magyarok vagyunk. Nemcsak jogunk, de kôtelességiink is,
hogy az otthon élôk érdekeit képviseljûk. És mindhalâlig hir-
deti: magyar és magyar kôzt orszâghatâr nem lehet.

A kôvetkezôkben Nâdas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnôk fel-
kérésére Szdz Zoltdn dr. egyetemi tanâr ismerteti a New York
âllambeli Amerikai Magyar Szôvetség tanulmânyi tervezetét.



Szâz Zoltân dr.:

KULTÛRÂLIS TANULMÂNYI FELADATOK

Sokat hallottunk az emigrâciô feladatairôl. Kultûrâlis
téren ezek kôziil kiildnosen kettô rendkiviil fontos. Kétségtele-
niil a legfontosabb, hogy a magyar nyelvû kultùrât megôrîzzûk
és tovâbb fejlessziik. De ugyanolyan fontos az is, hogy a ma
gyar kultùrât angolul is ismertessûk. Az utôbbi két kûlônleges
feladatot ad szâmunkra. Zsurnalisztikai, publicisztikai munkâ-
val kbzvélemény-hangulatot kell teremteniink, érdeklôdést kell
keltenùnk a magyar kultûra és a magyar sorskérdések irânt.
ïudomânyos tevékenységgel és tanulmânjd téren viszont a
magyar kérdések helyes megvilâgitâsa és târgyilagos érték-
îtéletének megalapozâsa vâr rânk. Fôtolnunk kell a magyar
tbrténelmi és sorskérdésekkel foglalkozô tudomânyos szak-
irodalom hiânyossâgait s az otthoni dokumentâclôs kiadvâ-
nyok eloldalûsâgât.

A feladat elvégzésére môdunk lenne, mert 385 magyar
egyetemi tanâr mûkddik Amerikâban és kdzùluk 150—180
szellem-, vagy târsadalomtudomânyi téren és tôbb mint 100
még negyven éven alul van. Csak azt kellene elémiink, hogy
ezek a fiatal magyar tudôsok ne Latin-Amerikârôl, a Kongôrôl,
Dél-Âzsiârôl vagy az eszkimôkrol irjanak, hanem a magyarsâg-
tudomânyok valamelyik âgânak kérdéseirôl, s a Duna-volgy
népesedési, gazdasâgi adottsâgairol.

A New York-âllami Amerikai Magyar Szôvetség a kozeledô
hârom félszâzados évfordulô alkalmât ragadja meg arra, hogy
az elôbbi tôrekvést kezdeményezze. Az ôszirôzsâs forradalom
(1918), a tanâcskôztârsasâg kikiâltâsa (1919) és a trianoni
békeparancs (1920) otvenedik évfordulôjâval kapcsolatban
kutatô és kiadôtevékenységet tervez, bsztdndijakat hirdet,
kép- és konyvkiâllîtâst rendez, televiziôs programok adâsâra
késziil.

A kultûrprogramot minden jelenlevô megkapta. Az elôadô
reméli, hogy a kovetkezô évben mâr az elsô sikerekrôl szâ-
molhat be.

10 Magyar Talâlkozô' Krônikâja



Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszoni Szdz
Zoltân dr. ismertetô elôadâsât, s azt javasolja, hogy az ismer-
letett kultûrâlis tanulmânyi tervet pârtololag vegye a VII.
Magyar Talâlkozô tudomâsul.

HOZZÂSZÔLÂSOK

Szâsz Béla dr. kotelességének érzi annak hangsùlyozâsât,
hogy a New York-âllami Amerikai Magyar Szdvetség kultûrâlis
programjât dsszhangba kell hozni mâs nagy szervezetek ha-
sonlô programjaival. A legszorosabb egyûttmûkddést kell meg-
teremteni példâul az elszakitott teriiletek érdekében folyô
egyesûleti munkâval, ami kiemelkedô jelentôségû, tovâbbâ az
Ârpâd Akadémia, a Magyar Târsasâg, a "Studies for a New
Central Europe" folyôirat, stb. kultûrâlis munkaterveivel, mert
a magyar erôk hullâmszerû erôsi'tése csak olyan môdon biz-
tosithatô, ha az egyik ilyen célszervezet, célprogram tudatosan
tâmogatja a mâsikat.

Palasics Jânos a magyarsâggal kapcsolatos amerikai kôz-
vélemény megvâltoztatâsa érdekében szûkségesnek lâtja an
nak tisztâzâsât, hogy ezt a kozvéleményt az a német ellenes
angolszâsz beâlKtottsâg alakitotta ki, amely az Osztrâk—Ma
gyar Monarchiâban Németorszâg legerôsebb tâmaszât, Ma-
gyarorszâgban pedig a Monarchia tulajdonképpeni alapjât,
fennâllâsânak biztositékât lâtta, ezért annak teljes megsemmi-
sitésére torekedett.

Szdz Zoltân dr. vâlaszâban kijelenti, hogy a Szdsz Béla dr.
âltal emlitett szervezetekkel egyiitt akarnak dolgozni. Palasics
Jdnos felfogâsât nem osztja, de abban egyetért vele, hogy
az amerikai kbzvélemény a magyarsâggal szemben ma sem
a legkedvezôbb s ezért megvâltoztatâsa érdekében mindent
el kell kôvetniink.

Nddas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnok néhâny észrevételt
fûz még az elôadô ismertetéséhez, majd felkéri Koller Pdl
volt egyetemi tanârt, hogy a volt soproni mûszaki egyetem
erdészeti karânak eredményeirôl szôlô elôadâsât tartsa meg.



Koller Pàl:

A VOLT SOPRONI MtîSZAKI EGYETEM

ERDÉSZETI KARÂNAK EREDMÉNYEI VANCOUVERBEN,
KITELEPOLÉSÉNEK TIZEDIK ÉVFORDULOJÂIG

A soproni erdészeti hallgatôk exodusa: éposz tele nehéz-
ségekkel és a magyar névre, jellemre dicséretes végkifejlô-
déssel.

1956 november 4-én, amikor a budapesti râdiô béke-
harangjânak utolsô zengése elhangzott és az orosz tankok
nyers dûbôrgése vette ât a szerepet, hitetlenséggel a vilâg ko-
zômbosségével szemben a soproni mûszaki egyetem hallgatôi-
nak fele, (tôbb mint 500) tanâraikkai egyûtt, elhagyta az or-
szâgot nyugatra Ausztriâba, hogy védtelen âldozata ne legyen
a megtorlô keleti betorésnek.

Az aggôdô haza, az otthon, az egyetem hivô szavai, a sziilôk
iizenetei, amig eleinte vârakozâsra intettek, hogy ne menjetek
messzire, mert hiszen a kibontakozâs nem maradhat el, lassan
elmaradtak.

A megtorlâsok otthon nem indultak meg azonnal, késôbb
azonban egyesek azok kôziil, akik a forradalomban részt vet-
tek és otthon maradtak, eltûntek és minden hitetlenség da-
câra eloszlattak minden bizonytalansâgot afelôl, hogy a kijott
hallgatôsâg visszatérhessen.

Az erdészeti hallgatôk, kb. 330-an, csaknem teljes létszâ-
mukban jottek ki, mig a tôbbiek, a geodézia és geofizika
szakokrôl, tôredékeikben. A hallgatôk a klosteneuburgi tâbor-
ban voltak nagyobbrészt elhelyezve, azok azonban, akik fegy-
verrel jottek ki, nem mint menekûltek, hanem mint hadi-
foglyok, Salzburg mellett Fereinhofban nyertek elhelyezést.
Mint olyanok, kûlôn ôrizet alatt, miutân az osztrâkokat béke-
szerzôdésûk erre kôtelezte. A hallgatôsâg eszerint ketté volt
szakitva.

Az eseménytelenség, a hazatérés kilâtâstalansâgânak hatâ-
sa alatt a hallgatôsâg és a tanâri kar november 16-ân dr. Roller
Kâlmân dékân âltal ôsszehivott gyûlésen amellett dôntôtt,
hogy egyiitt marad és testûletileg az anyaorszâg hatârain



ki'viil lehetôséget keres tanulmânyai folytatâsâra és befejezé-
sére. Ennek biztositâsâra hazulrôl az ôsszes târgyak tanîtâsâ-
hoz sziikséges tankbnyveket és jegyzeteket az otthonbôl idô-
kôzben sikeriilt kicsempészniûk.

Miutân a geodesia és geofizikai hallgatôk létszâma kisebb
volt, azoknak sikeriilt egyenként és kisebb csoportokban, na-
gyobbrészt eurôpai egyetemeken felvételt nyerniôk.

Az erdészeti hallgatôkra nézve az ausztriai elhelyezkedés
lett volna legkézenfekvôbb és ezirânyban kedvezô kezdemé-
nyezés volt kialakulôban. Az orosz csapatoknak az ausztriai
hatârhoz valô kôzeledése, a menekiilôk ezreinek beôzônlése

azonban a kezdetben készséges osztrâk kormânyt tartôzkodôvâ
tette. Attôl tartottak, hogy a foglyok kedvezô fogadâsa a sem-
legességiik megsértésévé lesz magyarâzhatô és orosz beavat-
kozâst vonhat maga utân. A hallgatôsâg belâtta, hogy Auszt-
riâban az elhelyezkedés a vâltozott osztrâk âllâsfoglalâs kô-
vetkeztében lehetetlenné vâlt.

Egyidejûleg siirgôs kôvetelménynek bizon5Trlt, hogy a két
kûlôn tâborban és megkiilônbôztetett kezelés alatt lévô hall
gatôsâg egyesiilhessen. Ez az egyesiilés hosszabb kérelmezés
és kôzbeni'ârâs dacâra sem sikeriilt, amig a teljes hallgatôsâg
mindkét helyen éhségsztrâjkba nem kezdett. — Végiil is ide-
gen kôzbeniârâsok, fôleg a dânok segitségével december 19-én
nyert megoldâst.

November 20-ân Roller dékân hûsz kûlônbôzô âllam kor-
mânvâhoz irâsbeli megkeresô kérést intézett. Feltârta angol
nyelvû kérésében a forradalom kôzismert kôvetkezményeit,
a menekiiltség âllapotât és abban egy teljes mûszaki egyetem
és hallgatôinak exodusât.

Kérte anak lehetôségét, hogy valamely kûlfôldi egyetem
mellett a hallgatôsâg tanulmânyait sajât hatâskôrében befe-
jezhesse. Kérte idôszakos anyagi segitség nyûjtâsât, amelyet a
tanulmânvok befeiezése utân a hallgatôsâg teljes egészében
vissza kivân fizetni.

„Ellenértékben — mint feltârta — nem tudunk semmit
sem adni, csupân egy elyesztett haza, a sziilôk, apâk, anyâk
kôszônetét és hâlâjât és a tôrténelem elismerését, amit az
utôkor biztosit ônôknek".



A hùsz kérésre kevés irâsbeli vâlasz érkezett.

December hô 4-én az eurôpai râdiôk bemondtâk, hogy
Kanada kész az egyetem teljes âtvételére.

Ugyanazon nap megjelent a hallgatôsâg kôzott a bécsi ka-
nadai kovet, G. H. Cox, majd J. W. Pickersgill, Kanada bevân-
dorlâsi minisztere. Az utôbbi 24 ôra alatt elintézte kormânyâ-
val és a kûlbnbbzô kbzoktatâsi szervekkel, hogy az egész fôis-
kolât elfogadjâk és Vancouverben, British Columbiâban tele-
pitsék le.

December 9-én Syracuse, Winnipeg egyetemei kiildtek
ugyancsak meghivô ajânlatokat. Végiil olasz és mâs eurôpai
egyetemek is. Mindezek kevésbé voltak kedvezôek és nagyob-
bâra a hallgatôsâgnak vagy teljes, vagy kisebb csoportokba
valô szétosztâsât jelentették volna, ami egyrészt az eddigi ta-
nulmânyi eredmények elvesztését, mâsrészt a hallgatôk és
egyetem teljes és azonnali szétosztâsâra vezettek volna.

December 15-én megjelent a hallgatôsâg kozôtt a British
Columbia-i egyetem erdészeti fakultâsânak dékânja, Dr Allen,
majd a Powel River Cellulose iparvâllalat titkâra, a csoport
elhelyezésének letârgyalâsâra.

December 16-ân azonnali elôzetes helyi tâjékozôdâsra két
tanâr és két hallgatô kapott meghfvâst Vancouverbe, amelyen
egy tanâr és hârom hallgatô vett részt.

December 19-én a hallgatôkat a katonai elkiilônitésbôl
egyesitették a tôbbiekkel.

December 29-én a hallgatôsâg és a tanâri kar behajôzott,
majd repiilôgépen két kôzbensô megâllâssal (St. John, N. B.
és Abbotsford B. G.) âttelepiiltek Powell River-be (B. G.), az
ottani celluloze gyârtelep munkâshâzaiba egy teljes félévi elô-
késziileti idôtartamra.

A kanadai ajânlat lényegében a kôvetkezôket biztositotta:

1. Az egyetem folytathatja hallgatôinak tanitâsât magyar
nyelven Vancouverben, az U. B . G. kôtelékében.

2. A kiosztott okleveleket Kanada érvényesnek ismeri el.

3. Az egyetem âttelepitésének kôltségeit a kanadai kor-
mâny viseli.



4. A tanulmânyok folytatâsâhoz és befejezéséhez British
Columbia kormânya nyùjt a hallgatôsâgnak és tanâri karnak
pénzûgyi segitséget.

5. A tanulmânyok fQl5^atâsa alatt, avagy befejezése utân,
vagy bârmikor kozben, mind a hallgatôsâgnak, mind a tanâri
karnak teljes szabadsâgâban âll hazatérni, avagy elhagyni
Kanadât, ha ûgy kivânja.

Miutân Kanada meghivâsa ténnyé vâlt, a kimenekûlt sop-
roni ifjûsâg és tanâri kara a kimenekûlés tényét, okait és kb-
riilményeit okmânyba foglalta és az okmâny egy példânyât el-
helyezte a bécsi levéltârban, egy mâsik példânyât pedig meg-
kûldte a visszamaradt egyetem cimére, Magyarorszâgba.

A vâltozâs

A vâltozâs, amelyik egyik naprôl a mâsikra egy ifjabb
nemzedéket a régi vilâgbôl egy ismeretlen ûj vilâgba helyezett
ât, ôriâsi volt.

Magyarorszâg erdôinek 87 szâzalékâtôl, teriiletének 72
szâzalékâtôl megfosztva, nagyobbâra teljesen sik, avagy hul-
lâmzô dombokkal vâltozô felûletû teriileteken elteriilô lomb-
erdôkkel rendelkezett, amelyek kezelése igen belterjessé, csak-
nem kertszerûvé, Eurôpa legbelterjesebb erdôgazdâlkodâsâvâ
alakult.

Kanada erdôi meredek hegyeken teriilnek el és a fenyô-
erdôk ôriâsainak vadsâgâval tele.

Az elsô kitermelések lâtâsa, az azokkal jârô pusztitâsok
talajban, fâban elijesztôen hatottak az eurôpai erdész gon-
dolkodâsâra.

A teljesen szabad rendszerû élet, munka, felfogâs eddig
elképzelhetetlen volt résziikre.

A teljesen ûj nyelv, az ismeretlen szokâsok, kbrnyezet,
kh'ma a szem elé târulô feladatokat, azok nehézségeit elsô
pillanatban csaknem megoldhatatlanoknak tûntették fel.

Hogy mindezek dacâra az âtâllâs, a helytâllâs nem mon-
dott csôdôt, azt kizârôlagosan a vâllalkozâssal megbizott mind
a kanadai, mind a magyar vonalon kitûnô emberek szivôs ki-



tartâsa, az ifjûsâg lelkessége és a tanâri kar felelôsségének
tudata tették lehetôvé.

1957. elsô félévét a hallgatôsâg és a tanâri kar — mint
elôkészitô idôszakot — Powell River-ben, a tôbb ezer munkâs-
sal dolgozô cellulôze-ûzem munkatelepén toltotte.

Az ifjûsâg, amelyiket otthon a kommiinista kormâny az
utolsô tiz évben teljesen kiforgatott régi mivoltâbôl, amelynek
kôtelezôvé tette a marxista elvek és tanok, valamint az orosz
nyelv tanulâsât, akiket eltiltott a régi selmeci hagyomânyos
szokâsok, diâkélet egyûttesétôl, eltiltotta szobâitôl, az az ifjû
sâg feléledt ûjra.

A régi dalok, szokâsok a feledésbôl ûjra visszajottek. Az
idôsebbek megtanitottâk a fiatalabbakat. Tavaszi szellô vâl-
totta fel a téli komorsâgot. Dal, tânc, humor lett urrâ a kive-
tettség, elhagyottsâg érzésein.

A magyar nôk magyar konyhât vezettek be és minden vo-
natkozâsban az otthon érzését, a csalâdi dsszetartozâst tartot-
tâk ébren.

Egy régi, kopott Ford-kocsin végig tanultâk az auto csin-
jât-binjât. Néhâny fuvola, klarinét, harmonika segitségével ze-
nekart varâzsoltak ôssze. Szinielôadâsokkal, tânc- és zenebe-

mutatôkkal tették élénkké, szinessé a tâbor napjait.

A tanârok bizalma, a kanadai megbizottak bizalma nôttôn
nôt. Biztosîtva lâttâk, hogy a nehézségeket ât tudjâk hidalni.

Sport.

A szellem épitésére és fenntartâsâra rendkîviilit segîtett
a sport. A kanadaiak minden kért sportfelszereléssel ellâttâk
a hallgatôsâgot.

A magyar sportkedvelô. Az olimpiai jâtékokon, a melbour-
nei kivételével, ha a népesség szâmarânyâhoz hasonlitottâk az
eredményeket, a magyar mindig elsônek jôtt ki. A magyar kii-
Idnôsen csapatversenyeken vâlt ki. Sopron hires volt a fut-
ball, vivâs, tenisz, légi vitorlâzâs, asztalitenisz terén.

Sopronban, bar a sport tanulâsa az egyetemen nem volt
kôtelezô, a sport ûzésében minden erdész részt vett. A sport-



oktatôk kôziil egy kijôtt az egyetemmel és azonnal szervezle
a diâksâgot, tôbb csapatot alakîtott kôzbttûk.

Egymâs kbzbtt jâtszottak, majd bemutatâsokat rendeztek
a helyi lakossâgnak. Végiil is kimerészkedtek a szabad verse-
nyekre. Meghivtâk a helyieket, azok jâtszô csapatait. Azokat
mind sorra megverték.

Amikor pedig footballban az UBC 9000 hallgatô kôziil
vâlogatott csapatât 5:0-ra verték meg, nyilvânvalôvâ lett, hogy
a soproniakat mindenféle szempontbôl komolyan kell venni.

A B. C. kormâny kôzoktatâsiigyi osztâlya rendszeresen
kûldôtt oktatôkat a tâborba az angol nyelv tanitâsâra, részben
a kanadai szokâsok és viszonyok ismertetésére.

Az UBC erdészeti fakultâsa ugyancsak rendszeresen kiil-
dôtt elôadôkat a kanadai erdészeti ismeretek tanitâsâra.

Az 1957. év tél-tavaszi elôkészitô szemeszterét hivatalos

naggyiilés zârta be a tâbor auditôriumâban. Târgya a rendes
egyetemi oktatâsok megkezdésének és szervezésének bejelen-
tése volt, ûnnepélyes formâban.

Pénzugyi kérdések.

Kanadâban minden bevândorlô a bevândorlâs elsô félévé-

ben személyenként 65 dollar segîtségben részesûl. A félév el-
telte utân teljesen sajât emberségébôl kell létét tovâbb biz-
tosîtania. *

A soproni egyetem tanârainak és hallgatôinak az elsô
félesztendôben ugyancsak ez a segély âllott rendelkezésére.

A nyâri szabadidô folyamân minden hallgatônak, valamint
tanârnak kiilsô munkât, technikai, avagy szellemi munkât kel-
lett végeznie fenntartâsânak biztositâsâra.

A tanulmânyi idô financiâlis kérdésének rendezésére, va
lamint a tanulmânyi kérdések rendezésére két bizottsâg volt
hivatva. Mindkét bizottsâgban a soproni egyetemet a dékân
képviselte, mig a kanadai részrôl egy financiâlis és egy az UBC
részérôl kirendelt tanulmânyi „advisory council" szerepelt.

Az elôadô tanârok, valamint a kis létszâmû adminisztrativ

személyzet részére UBC rendszerû, szerzôdéses fizetéseket âl-



litottak be. A hallgatosâg részérôl annak a hitelôsszegnek idô-
rôl-idôre valô megâllapitâsa volt a feladat, amely részûkre
sziikséges volt, hogy onmagukat fenntartsâk, tandljkôtelezett-
ségeiknek eleget tegyenek nyâri keresetûk segitségének figye-
lembevételével.

Az utôbbi pénziigyi felelôsség tudata és annak vâllalâsa
dnmagâban kivâlô elôkészltô iskola volt a hallgatosâg részére
arra az idôre, amikor majd kilép az életbe.

A diâksâg nagyobbrészt a vârosban bérelt szobâkban
lakott, élelmezését ônmaga lâtta el, amennyiben elônyôsebb-
nek talâlta, ugyanakkor a diâkmenzân is étkezhetett, avagy
az egyetemi lakâsokat is igénybevehette.

A tanulmânyi dîjak, tandlj, étkezés és lakâs viszonylatâ-
ban a diâksâg a kanadai diâkokkal szemben semminemû ked-
vezményben nem részesûlt, ugyanazok a kdtelezettségei voltak,
mint bârmely kanadai diâknak. Tanulmânyi kôlcsont vehetett
azonban fel tanulmânyi idejére, amit tanulmânyai végeztével
teljes egészében vissza kellett fizetnie. Ezeket a kôlcsonôket
az ifjûsâg a mai napig hiâny nélkûl, mind vissza is fizette.

Eredmények.

A tanulmânyi bizottsâg feladata volt a tanulmânyi anyag
osszegyeztetése az UBC parallel tananyagâval, a tanulmânyok-
nak ezen alapon valô kiértékelése és az oklevél kiadâsa.

Ez az egyûttmûkodés nem ment minden zôkkenô nélkiil.
Okai fôleg nyelvi nehézségekbôl adôdtak, helytelen tolmâcso-
lâs folytân. A gyakorlati életben késôbb ezek a zôkkenôk ki-
kiiszôbôlôdtek.

Az oklevél két nyelven lett kiâllitva, melyben a magyar
erdômérnôki cim a B. F. S.-el lett egyenértékûnek elismerve.
A hallgatosâg erôsen sérelmezte, hogy az U. B. C. Eurôpa leg-
elismertebb erdészeti oklevelét a kanadai erdômérnôki okle
vél helyett a B.F.S. (Bachelor of Forestal Science)-szal egyen-
értékesitette — helytelen nyelvi tolmâcsolâs folytân —, amint
késôbb kideriilt.

Ugyancsak az UBC âltal alkalmazott helytelen tolmâcso
lâs folytân a mérnôki kamara csak kùlôn vizsga letételével



volt hajlandô a soproni erdômérnôkôket tagjai kôrébe fel-
venni Mindezt a sérelmet azonban késôbb a gyakorlat orvo-
solta. A nagyvâllalatok és a Kanada-i Erdészeti Szolgâlat u. i.
a soproni erdômérnôkôket éppen olyan jôl, sot jobban tudta
alkalmazni munkâlatainâl, mint a kanadaiakat, miutân kép-
zettségiik nagyon széleskôru alaptudâson és kiegyensûlyozott
mémôki kiképzésen, valamint bôséges biolôgiai képzettségen
alapult. A C. F. Service, valamint a faipari nagyvâllalatok ma
mâr nagy megbecsûléssel tudjâk és elismerik, hogy mit kap-
tak a soproni erdészekkel. Jellemzô, hogy kijôttiik ôta két
erdészeti egyetem vezette be az erdômérnôki kiképzést a kon-
tinensen, Syracuse és New B. Fredericton. Mindkettô a sop
roni, biolôgiai kiképzéssel kiegyensûlyozott, erdômérnôki ki
képzést vâlasztotta.

1966-ban, az exodus tizedik évében, két U. B. C. egyetemi
tanâr, mindkettô volt soproni tanâr (Dr. Sziklay és L. Adamo-
wich) az egyetem T. L. Koerner tanulmânyi alap finansziro-
zâsâval meginditotta a soproni eredmények kianalizâlâsât. A
tanulmâny konkluziôi — részleteiben — még nem készek,
fôbb pontokban azonban az alantiakban rendelkezésunkre

âllanak.

"1956-ban 330 soproni erdészeti hallgatô hagyta el a for-
radalom kôvetkeztében Magyarorszâgot.

Kôzûlôk 60-an visszatértek, 70-en pedig Eurôpa kûlônbôzô
egyetemein helyezkedtek el egyénenként, avagy kisebb cso-
portokban, részben az erdészet, részben mâs pâlyâk vonalân.

Egyidejûleg 29 tanâr és segédtanâr, két testnevelésûgyi
oktatô, az adminisztrativ hivatal vezetôje és titkâra és egy né-
met nyelvtanâr is kijôtt.

A tanârok kôzûl hét Ausztriâbôl visszatért, nyolc pedig
Eurôpâban helyezkedett el.

Teljes kitelepitésre kerûlt 200 egyetemi hallgatô, 14 tanâr
csalâdtagjaikkal, az adminisztrativ hivatal vezetôje és titkâra,
egy testnevelési oktatô, egy német nyelvtanâr.

A kanadai ajânlat elfogadâsa utân még Ausztriâban a ta-
nâri kar kiegészûlt olyan mûszaki képzettségû magyar, ugyan-
csak menekult tanârokkal, akik a geodéziai fakultâson, avagy



mâs egyetemen tanitottak, avagy mas rokon mûszaki vonalon
mûkbdtek. Az USA-bôl ugyancsak jô magam is igy kaptam
meghivâst az UBC részérôl, a tamtâsban valô részvételre.

A tanîtâsban a "Sopron Division UBC Forestry Faculty"
teljesen szabad kezet kapott, csupân az angol nyelv kotelezô
tanitâsa volt felvéve az erdészeti târgyakon kiviil, amelynek
kapcsân az idôsebb évfolyamoknâl kanadai speciâlis erdészeti
ismeretek is elôadâsra keriiltek.

Az adminisztrâciôt a dékân és az advisory council telje
sen leegyszerûsitette, azt u. i. részben az UBC. vette ât és a
tanâri karnak kizârôlag a tanitâssal kellett foglalkoznia. Az
UBC tantermei, technikai, biolôgiai és kémiai laboratôriumai,
azok felszerelése, a kbnjrvtârak mind a tanâri karnak, mind
a hallgatôsâgnak rendelkezésére âllottak.

Az ùj kôrnyezetben, kisebb személyzeti létszâmmal a tani-
tâsok és gyakorlatok hihetetlen szorgalommal folytak. Az elô-
adâsokhoz, laboratôriumi demonstrâciôkhoz és gyakorlatok-
hoz a tanâri kar a késô esti, sot éjjeli ôrâkig volt igénybevéve,
miutân tôbbnyire a segédtanâri teendôket is onmaguknak kel
lett ellâtniok.

A diâksâg szorgalma is pâratlan volt. Mindenki tudatâban
volt annak, hogy mit mondana az otthon, a vilâg, ha tôrekvé-
seik nem sikerlilnének, avagy a megkezdett vâllalkozâst cser-
ben hagynâk.

A régi selmeci viszony tanârok és hallgatôk kozôtt, mely
csaknem csalâdi kôtelékben tart tanârt, intézményt és hiva-
tâsérzetet, igen nagy segitséget jelentett. Minden tanâr kûlbn
is rendelkezésre âllott hallgatôinak, nem a „take it or leave it",
hanem — "a convey we must" — elve alapjân.

Végûl is 1958. tavaszân a legidôsebb hallgatôk elsôkként
végeztek, oklevelet nyertek és kikeriiltek az életbe. Ez nagy bi-
zalmat ôntôtt az idôsebbekbe s fiatalabbakba egyarânt. So-
kan kôziiluk azonnal a tovâbb tanulâst vâlasztottâk az angol
vonalon, tôbben elhelyezkedtek nagyvâllalatoknâl, a kanadai
erdészeti szolgâlatban, tôbben a nyelvi nehézségek folytân egy-
szerûbb technikai elfoglaltsâgban.

1961-ben a „Sopron Division UBC Forestry Faculty" négy
évi mûkôdés utân befejezte mûkôdését.



A 200 hallgatô kôzûl 141 fejezte be tnulmânyait és kapott
erdômérnoki oklevelet. A kivâltak részben mâs tanulmânyi
âgban helyezkedtek el az UBC angol fakultâsain, avagy gya-
korlati pâlyâkra mentek. Jellemzôen azonban mind megtar-
totta kapcsolatât a szoros kozôs testiilettel tovâbbra is jelenig.

A 141 végzett hallgatô kôziil 33-an, azaz 20%-on felûl sze-
rezték meg tovâbb tanulâssal a Master of Forestry tanulmânyi
fokot. Ellentétben ez az arâny a kanadai egyetemeken 10%
kôriil mozog.

15-en szerezték meg a Ph. D. doktorâtusi fokot, mind eze-
ken feliil. Van kôzôttiik, aki tovâbbtanulva orvos lett, van

kémikus és geolôgus.

Elhelyezkedés.

Elhelyezkedésuk a keresô életben fôleg a nyelvi nehézsé-
gek és helyi ismeretek hiânyossâgai folytân az elsô években
tôbbeket a technikai elfoglaltsâg vâllalâsâra szoritott. Âtlag
bat évbe keriilt végzettség utân a végzetteknek, hogy megfe-
lelô hivatâsbeli elfoglaltsâgot nyerjenek.

A legjobban a III. évfolyam vâlt ki az ôt kôzûl. Ennek
hallgatôi ugyanis még teljesen elnyerhették otthoni, zavartalan
viszonyok kôzôtt, az elôkészitô alaptudomânyokban kiképzé-
sûket, viszont idekint kellô idejûk volt az iskola padjai kôzôtt
mind az angol nyelv, mind a helyi ismeretek elsajâtitâsâra.

A legfiatalabb, utolsô évfolyam tagjai viszont ugyanolyan
gyorsan tudtak hivatâsszerû elhelyezkedést elérni, mint a ben-
szûlôtt kanadai hallgatôk. Ez jôrészben annak is kôvetkez-
ménye volt, hogy a gyakorlat megismertette az elôzô sopro-
niak szereplése folytân a kanadai erdészetet, hogy mit nyer-
tek a soproni erdészekkel.

A jelenben mâr csak 14%-uk van technikai elfoglaltsâg-
ban a Kanadâban maradtak kôzûl. 86%-uk hivatâsszerû elfog-
laltsâgban dolgozik.

Kanadâban 113 erdômérnôk telepedett le. Kôzûlûk B.C.-
ban 90. Minden provinciâban azonkivûl van legalâbb egy.

Az Egyesûlt Âllamokban 22, Délamerikâban 1, Eurôpâban
5 telepedett le.



Csalàdi âllapot szerint: 99 nos, A gyermekek szâma 96.

A kereset âtlaga évfolyamonkint:

I. 17400

IL $ 7700

III. $ 8000

IV. $ 7800

V. $ 7300

A volt tanâri kar, részben mâr a tanftâsok idején, elsôsor-
ban a nyelvi nehézségek âthidalâsâra volt kénytelen tôrekedni,
hogy az egyetem befejezése utân elhelyezkedhessék. Mégis
tovâbb képezte magât, folytatva ugyanezt a tanitâsok befeje
zése utân. Emberfeletti munkât kellett ellâtnia. Tanitott, ta-
nult és keresô munkât végzett, hogy csalâdjât is ellâssa. Ugyan-
akkor a tanâri kar csalâdtagjai is kiilsô munkâkat vâllaltak,
hogy a férfi tagok tovâbb tanulhassanak.

A tanârok kôzûl oten szereztek angol nyelven Ph. D. fo
kozatot. Hatan, mint egyetemi tanârok mûkodnek Kanadâban
s az USA-ban. Oten a kanadai erdészeti szolgâlatban, erdészeti
kisérleti âllomâsok vezetôi âllâsaiban vannak.

Ketten az UBC és a BC kormâny szolgâlatâban âllnak,
egy Ph. D. elhalâlozott.

Egyéni sikerek.

Sziklay Oszkâr dr. jelenleg az UBC erdészeti genetika tan-
székének vezetô tanâra. Az egyetem tbbb izben kûldte ki kûl-
fdldi utakra az egyetem képviseletében.

Witt Lajos, azelôtt a soproni egyetem âllattani és vadâ-
szati tanszékének tanâra, jelenleg az UBC âllattani és gazdag
ornitholôgiai gyûjteményének kurâtora. 1957-tôl kezdve a mai
napig rovid tiz éves mûkôdése alatt 5000 ûj madârfaj rész-
beni begyûjtésével, de az osszes preparâlâsâval, 2000 ùj emlôs
részbeni begyûjtésével és az osszes preparâlâsâval, tobb szâz
emlôs csontvâzânak preparâlâsâval, két teljes bâlna-csontvâz



preparâlâsâval gyarapîtotta a gyûjteményt. Feldolgozta a tel-
jes ornitholôgiai gyûjtemény (15,000 db.) taxonomiai elrende-
zését, nomenclaturâjât és elhelyezését. Ugyanezt az emlôsôk

gyûjteményével is elvégezte.
Ôsszekôttetésben van a vilâg szâmos âllattani intézmé-

nyével, csereviszonyt tart fenn azokkai, a Magyar Nemzeti Mû-
zeummal, a magyar Madârtani Intézettel. Egy angol egyetemi
tanâr omitholôgus Mexicoban ùj madârfajt fedezve fel, Witt-
rôl nevezte el, azon segi'tség elismeréseképen, melyet gyûjtemé-
nyének taxonomiai feldolgozâsâval részére tett. Amikor ez
a kozzététel a nemzetkozi ornitholôgiai kôzleményekben
megjelent, a magyar madârtani intézet gratulâciôjât kûldte
Witt professzor részére a dr. Peter Grant elismert angol egye
temi tanâr omitholôgus ilyetén kitiintetéséhez.

Klima Imre volt soproni egyetemi tanârsegéd, jelenleg
British Columbia kormânyânak szolgâlatâban, a hidépîtési osz-
tâly egyik erôssége. Az ôsszes épiilô hid tervezeteinek szilârd-
sâgtani ellenôre.

Az ifjûsâg kôrébôl ôt volt hallgatô egyetemeken tanâri âl-
lâsokban van az USA és Kanada egyetemein. Ezen felûl kiemel-
kedik kôzûliik Baraksô Jdnos erdômémôk, kémikus geolôgus
tovâbbképzései ùtjân. A legidôsebb évfolyambôl, mint erdész
biolôgus keriilt egy a Northern Territories feltârâsâra alakult
vâllalathoz, mely fôleg a kanadai kormâny megbizâsâbôl dol-
gozik északon. Mint jô alapképzettségû ambiciôzus fiatal mér-
nôk, visszaemlékezett egyik régen elhunyt soproni tanârunk,
Fehér Daniel dr. theôriâira, melyek szerint a nôvényzet, a talaj
mikrobiologiai élete kifejezôje ôsszetételében a talaj kûlônbôzô
ôsszeâllitâsû vegyi anyagainak, a fôld mélyében lévô fémek
kisugârzâsânak, azok hatâsainak és az azokat kisérô vegyi
anyagoknak. Vancouverben volt a lakâsa és vâllalatânak szék-
helye, tovâbb képezte magât kémiâban és geolôgiâban. A teo-
riâkat tovâbb fejlesztette és meglepô felfedezésekre jutott.
Éppen jelenleg nyitottak meg egy molybdenum bânyât 30 mil-
liôs befektetéssel kutatâsai nyomân. Azôta kikûldték Japânba,
Cj Guineâba, Ausztrâliâba kutatô kôrutra. Feltârâsai alapjân
irt értekezései tabuk, nyomtatâsban nem jelentethetôk meg.
Meghi'vâst kapott kiilônbôzô nagyobb vâllalatokhoz az USA-ba,



szerény fiatal egyénisége azonban nem engedi meg, hogy el-
hagyja vâllalatât, melynek ma fôgeolôgusa és vegyésze.

Jellemzô, hogy a legutolsô anyagvizsgâlô — Surveyor Moon
Shot — holdfelszine-vegyvizsgâlô felszerelésének ôsszeâllitâsâ-
hoz bevontâk az azokat osszeâllitô tanâcskozâsokba.

A fennâllâs 150. évfordulôja.

A soproni mûszaki egyetem 1961-ben Vancouverben meg-
szûnt mûkodni és végzett hallgatôi befogadô hazâjuknak szol-
gâlatâba âllottak ugyanakkor, amikor egyetemûk 150éves fenn-
âllâsânak iinnepélyét a tudomânyos vllâg egyszerre hârom
helyen ûnnepelte.

Vancouverben a soproni fakultâs az UBC segitségével 150
oldalas emlékkonyvet adott ât az erdészeti vilâgnak angol,
francia, német, svéd, spanyol nyelvû tudomânyos értekezé-
sekkel a vllâg erdészeti tudôsai részérôl az egyetem tiszteletére.
Az értekezések mind angol kivonatokban is olvashatôk benne,
tovâbbâ azok a megemlékezések is a kanadai kormâny, az UBC
és a B. G. kormâny részérôl, amelyek egy kûlôn rendezett
iinnepség keretében hangzottak el.

A kônyv târgyalja angol nyelven — Roller dékân érteke-
zésében — az intézet tôrténetét, az egyetem tanrendjét, annak
kiértékelését.

Jablànczy Sândor professzor angol nyelvû értekezésében
az otthoni megcsonkitott magyar erdészet, a magyar erdôk
âllapotât irja le.

Az emlékkônyv Aima Mater elôszavâban Koller Pâl ugyan-
csak angol nyelven, a selmeci erdészeti szellem értelmét,
az erdészet etikâjât, az erdész feladatât az emberi târsada-
lomban ismerteti. Tovâbbâ az erdész személyének, mint tel-
jes embernek az ideâljât feladatânak teljesîtéséhez testesiti
meg, mint egy utolsô testamentumot ahhoz a nemzedékhez,
amelyik a 150 éves jubileum alkalmâval a selmeci tradiciôk-
hoz hiven a szabadsâg eszméjének képviseletében a nagyvilâg
porondjâra lépett.

A selmeci diâk mindig kivette részét orszâgânak nemzeti



kiizdelmeibôl. Testûletileg vett részt az 1848-as forradalomban,
aminek kbvetkeztében az intézetet egy teljes évre bezârtâk.

Kivette részét iskolâjânak âtmentésébôl Selmecrôl Sop-
ronba, amikor Trianon Selmecet elszakitotta az anyaorszâgtôl.

Kivette részét iskolâjânak ûjraépitésébôl, amikor a nép-
szavazâsban biztosftotta a garâzda elemektôl annak zavar-
talansâgât.

Végiilis testiiletileg kivette részét az 1956-os magyar forra-
dalombôl.

Az UBC kiilon ûnnepség keretében emiékezett meg Van
couver egyetemén a 150 éves jubileumrôl. A kanadai kormâny,
a Provinciâlis B.C. kormâny, Kanada és az USA egyetemeinek
képviselôi, tudomânyos intézetek képviselôi, diâksâg, meghi-
vott vârosi elôkelôségek, mintegy 500 résztvevô, tâviratok és
iidvbzlô levelek tômege a vilâg minden részébôl emelték ki
az esemény fényét, s hangsûlyoztâk az évfordulô jelentôségét.

Ugyanezt az ûnnepséget megismételte a visszahagyott or-
szâgban a soproni egyetem.

Megismételte Selmecbânyân a csehszlovâk tudomânyos
vilâg. A sors irôniâja, hogy az utôbbi iinnepségen Kanada s az
UBC Szikszay Oszkâr dr.-ral, a volt soproni mûszaki egyetem
erdészeti karânak, jelenleg az UBC tanârâval képviseltette
magât.

1962-ben a soproni volt hallgatôk és osszes tanârjaik tes
tiiletileg kérték kanadai âllampolgârsâgukat. Az esemény épii-
letes iinnepség keretében folyt je, melyen a vâros, az UBC és
a provinciâlis kormâny is képviseltette magât.

Ez alkalommal szâmos kiemelkedô megemlékezés és be-
széd hangzott el.

A tizedik évfordulô.

Ugyancsak megemlékezett mind az UBC, mind a „sopro-
niak Vancouver vârosa" 1966-ban a Magyar Forradalom 10
éves évfordulôjârôl, mely szintén sok feljegyzésre érdemes
beszéd és ùjsâgcikk keretében foglalkozott a magyar esemé-
nyekkel, a magyarsâg helyzetével és a soproniakkal.

Emlftésre méltôk az alâbbiak:



A "Vancouver Sun, a vâros napilapja irja: A soproni im-
migrâciô Kanadânak legértékesebb (most rewarding) szel-
lemi importja.

Bell Irwing Vancouver vâros képviseletében a tiz éves
évfordulô alkalmâval elmondott beszéde végén a magyar zâszlô
elé ment és meghajolva elôtte azt mondta: „Tiszteletemet
teszem zâszlajuk elôtt nemzetuk irânti csodâlatomban".

Dr. Lockwood, a bevândorlâsi hivatal vezetôje emlékezik
azokrôl az idôkrôl, amikor a repulôgépek a magyar menekûlt
bevândorlôk ezreit hoztâk. „Ezek az ùjonnan érkezô ezrek
csak fegyelmezett és tôrvénytisztelô magatartâsukkal tudtak
beleilleszkedni a szâmukra ismeretlen kômyezetbe és idegen
târsadalmba."

Benkô Géza, volt soproni diâk a Victoriâban tartott tiz
éves forradalmi évfordulô ûnepségén kijelentette; „A mi fel-
adatunk, hogy ébren tartsuk a vilâg lelkiismeretét".

J. W. Pickersgill, Kanadânak régebben bevândorlâsûgyi
minisztere, ùjabban kôzlekedésiigyi minisztere igy nyilatko-
zott: „Karrierem egyik fénylô pontja a derék soproni csoport-
nak âttelepitése Kanadâba". Ehhez a nyilatkozathoz csatlako-
zott A. M. MacKenzie, Kanada szenâtora, régebben az UBC
einôke és H. S. Foley, a Powell River Cellulose ûzem elnoke,
mert a soproniak becsiiletére vâlnak régi hazâjuknak és je-
lenleg Kanadânak. Teljesitménylik messze kimagaslô.

A kimenekiilt soproni egyetem szelleme és nemzeti mun-
kâja tovâbb folyik az „Ôreg Diâkok Egyesiilete" munkâs-
sâgâval.

A "Kapocs"

„Kapocs" a neve anak az idôszakonként megjelenô kiad-
vânynak, mely ezt a szellemet kifejezésre juttatja és fenntartja.

Az egyesiilet évenként visszatérô barâti és egyéb termé-
szetû ôsszejoveteleket tart, melyek kôziil a legkiemelkedôbb
a mâr hagyomânyos, oktôberben megtartott bankett és bâl,
melyet a kôvetkezô napon évi kôzgyûlés kôvet.

A bankettre és bâlra meghivôt kapni ma mâr Vancouver-
ben kitûntetésszâmba megy. Kb. 1200 meghivôt kiildenek széj-
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jel. A résztvevôk szâma rendszerint négyszâz kôriil van. A ban-
kett a vâros kiemelkedô eseménye.

Megbecsûlendô érdemeket szereztek ezekben egyesek. Sza-
nyi Lâszlô volt egyetemi asszisztens, mint fôrendezô, azon ki-
viil az egyetemen kivûl âllô magyarsâg ûgyeit is magâévâ tette.
Egyesûletiik szellemét âtformâlta, kitisztitotta kâros elemek-
tôl. Horvâth Otto, Takâcs Jôzsef, Tarnôczay Kâroly a „Kapocs'
szerkesztésében fâradoztak ônzetlenséggel Homoky Istvânnal
egyiitt, aki négy éves otthoni politikai bôrton utân, idekint
csatlakozott ûjra a hallgatôsâghoz, hogy befejezhesse tanul-
mânyait.

A legutôbb 1967. oktôber 8-ân megtartott kozgyûlés, ame-
lylk az egyesûlet tizedik, jubilâris ôsszejovetele volt, a jô-
vôre nézve a kôvetkezô hârom vezetô elvet fektette le:

1. Elsô feladatul tûzzûk kl az egyéni, csalâdi, szelleml és
anyagi erôsôdés megalapozâsât. Az élet egészséges ônzésen
alapszik, egyénenkint és csoportonkint mindenklnek sajât ér-
dekét kell elsôsorban képviselnie. Ez azt jelenti, hogy tanul-
nunk kell, âllandôan tovâbb kell képeznûnk ônmagunkat. Az
UBC egyetemmel, szak- és tudomânyos egyesiiletekkel az âl-
landô érintkezést fenn kell tartan!. Mindezekhez, valamint
egyéni és csalâdi elôrehaladâsunkhoz fontos az élet anyagi
bâzisânak a megteremtése.

2. Mâsodik elviink, hogy az ûj honnak hû. konstruktiv,
aktiv épitô tagjâvâ kell vâllnunk. Bent lenni az âllamnak, a
provinciânak, a vârosnak minden intézményében mind ad-
minisztratfv, politikai, mind târsadalmi vonatkozâsban. Azok-
ban osszekottetéseinket, egyuttmûkodésunket, kozvetlen érint-

kezésiinket ki kell épiteniink, biztosîtanunk és arra elismert
érdemességiinket kivivni.

3. Amik vagyunk, amivé velûnk sziiletett oroklôtt képes-
ségeink tettek benûnket, azt mind a mûltnak kôszonhetjiik.
Oseinknek, apâinknak, anyâinknak és annak a régi hazânak,
ahol sziilettûnk és amelyik képességeink kifejlesztését bizto-
sitotta és visszamaradt véreinknek tovâbbra is biztositja.

Kultùrâk, nemzetek nem teremnek mârol holnapra. Azok
fejlôdnek és azokat âldozatos tovâbbi munka fejleszti és adja
tovâbb.



Kôtelességiink mindezekért a szent mûltnak, régi hazânk-
nak az âldozatteljes hâla. Minden tehetségiinkkel azon kell
lenniink, hogy régi hazânk szabadsâgât, feiszabadulâsât elô-
segitsûk.

Megfosztva mindentôl, letiporva, széjjelszôrva, meghazud-
lolâssal és râgalmakkai fdldreteperve, âtkos agyonhallgatâs-
sal elkârhoztatva nem maradt hâtra résziinkre semmi mâs,
mint becsûletes, tisztességes munkâval az emberek, népek
megbecsûlését kiérdemeini és a magyar név tiszteletét elis-
mertetni.

Ez az erôs bâzisa jôvônknek, ezt nem lehet elvenni és ez
ellen a fegyver ellen nincsen védelem és ez mindannyiunk
rendeikezésére âll. Ennél kevesebbet tenni nem engedhetûnk
meg ônmagunknak, mert magyarok vagyunk.

Ôsszetartâsban az erô, az intelligencia fokmérôje. Tart-
sunk ôssze ittmaradt kevesek és adjuk ât orokségiinket az
ifjabb nemzedéknek, hogy méltôk lehessenek a dicsôséges
magyar mûltra.

Talâljuk és keressiik meg az ôsszekdtô kapcsot kintlévô
fiatalsâgunkkal, vonjuk ôket mind erôsebben be mtmkânkba,
ôk pedig vonjâk be az itt sziiletett és jovendô magyar ifjakat,
mert azok kûlônben elvesznek magyarsâgunk szâmâra. Mi
idôsebbek: mûlô, fâradô magyarok vagyunk. Ovék a fiatal
erô, ôvék a jôvô. Talân soha oly nagy alkalom erre nem volt,
mint most, amikor magyar sorsunk legnagyobb âtka, Trianon
50 éves évfordulôja jôn.

A magyar fiatalsâg van hivatva a vilâg ùj nemzedékeivel
tnegtalâlni a jelen egymâst kinzô, gyôtrô âllapotâbôl a kibon-
takozâs litjât.

☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
Koller Pâl kitûnô elôadâsâért, majd a beérkezett rôvidebb-
hosszabb "interpellâciôkat" s irâsbeli hozzâszôlâsokat mutatja
be. Arra kéri a Magyar Talâlkozôt, hogy kôziilûk a rôvidebbe-
ket elintézés céljâbôl utalja az Âllandô Titkârsâg hatâskôrébe.
A tôbbit — a kôvetkezôk szerint — részletesen ismerteti.



Vitéz Illésy Gyula:

LEGYEN VÉGE A TÔRTÉNELEMHAMISITÂSOKNAK

Minden eszkozt hasznâljon fel a magyar emigrâciô, hogy
kikiiszobolje azokat a tôrténelmi tévedéseket, ferditéseket,
amelyekkel lépten-nyomon talâlkozunk, s amelyektôl még az
Encyclopedia Britannica sem mentes.*) Ezek a tudatlansâgra
vallô és rosszhiszemû ferditések a leggyakrabban azt hirdetik,

hogy a magyarsâg csak 1200 koriil "tért ât" a rômai kato-
likus hitre;

hogy Magyarorszâg Mohâcs utân megszûnt és
hogy Magyarorszâg teljes fiiggetlenségét csak az elsô vilâg-

hâborû utân nyerte vissza s ennek einyerése utân mindjârt
a szomszéd âllamok egyes terûleteire aspirâlt.

Kéri a magyar tudôsokat, hogy ahol ilyen és ehhez hasonlô,
igaztalan âllitâsokkal talâlkoznak, azt a leghatârozottabban
utasitsâk vissza.

Vitéz Illésy Gyula:

készûljOnk fel a trianoni békeszerzôdés
50. ÉVFORDULÔJÂRA

1968. november 11-én lesz félévszâzada annak, hogy az
elsô vilâghâborû hivatalosan befejezôdôtt a fegyversziineti
egyezménnyel s kezdetét vette a béketârgyalâsok elôkészitése.

A békekonferencia 1919. januâr 18-ân kezdôdôtt, miutân
elôbb a Négy Nagyhatalom januâr 9. és 12. kôzôtt titkos
târgyalâsokon megegyezett a kérdésekben. A magyar déle-
gâciô Apponyi Albert gréf vezetésével 1920. januâr 7-én
érkezett Pârizsba. A szôvetséges és târsult hatalmak a bé-

*) Az Encyclopedia Britannica magyar vonatkozâsû fogyatékoa-
sâgaira Juhâsz Istvân ausztrâliai magyar fôszerkesztô is felMvta az
Âllandô Titkârsâg figyelmét és ugyanakkor helyesbltés eéljâbél meg-
keresést intézett az Encyclopedia Britannica szerkesztôsêgéhez.



kefeltételeket 1920. januâr 15-én kozôlték a magyar delegâciô-
val. 1920. mâjus 6-ân, az antant Legfelsôbb Tanâcsa elutasi-
totta a magyar ellenjavaslatokat s a békeszerzôdést végleges-
nek nyilvânitotta s azt az u. n. Millerand-féle kisérôlevéllel ât-
adta a magyar delegâciônak — 10 napos ultimâtummal —
alâirâs céljâbôl.

A magyar delegâciô nem irta alâ a neki âtnyujtott „bé-
keszerzôdést". Apponyi Albert grôf lemondott. Helyére Bemo-
lâk Nândort nevezték ki, aki 1920. jûnius 4-én, a magyar kor-
mâny nevében és megbfzâsâbôl a "szerzôdést" alâirta, de an-
nak ratifikâlâsâra csak 1921. november 15-én keriilt sor, a tria-

noni békeszerzôdést becikkelyezô 1921. évi XXXVII. tôr-
vénycikkel.

A trianoni békeszerzôdésnél soha még igazsâgtalanabb,
ostobâbb „szerzôdést" nem kényszeritettek Magyarorszâgra,
amely megfosztotta terûlete kétharmadâtôl, és megkérdezé-
siik nélkul elcsatolt 3.219,579 magyart.

Ennek a békeszerzôdésnek kâros voltât nem kell bôveb-
ben vâzolni, csupân felhivni az emigrâciôba kényszeriilt ma-
gyarsâg figyelmét, hogy annak kôzelgô 50. évfordulôja al-
kalmâbôl a cselekvésre képtelen magyar nemzet helyett mond-
ja azt fel, s ûj, igazsâgos elrendezést koveteljen.

Erre a Millerand-féle kisérôlevél, amely elvâlaszthatatlan
a békeszerzôdéstôl, egyes âllamférfiak nyilatkozata*), s az
azôta lezajiott események bô alapot adnak.

A trianoni békeszerzôdés felmondâsânak elsô lépéseként
âllapitsa meg a Magyar Talâlkozô, hogy annak idején Magyar-
orszâg képviselôje ellenâllhatatlan kényszer hatâsa alatt irta
alâ az ûn. trianoni békeszerzôdést, amely pedig minden jog-
ûgyletnek az érvénytelenségét vonja maga utân, és amely
a Millerand-féle ûn. "kisérôlevél"-ben kifejezetten bizonyitott
tény, mivel annak utolsô bekezdése szôrôl szôra a kôvetkezô-
képpen hangzik;

'. .A Szovetséges és Tdrsult Hataîmak a jelen kôzlës

*) Pl.: Lloyd George: .. . be kell vallanom, hogy sok helyrôl a béke-
târgyalâsok iclején hamis adatok alapjdn îtélkeztiînk hatârok és nemze-
tek sorsa felôl. (The Truth about the Peaee Treaties, London, 1938.)



dâtumàtôl szâmitott 10 nap alatx elvârjâk a Magyar Béke-
delegâciô nyilatkozatât, hogy jogositva van a békének ebben
a formdban valô aldirdsdra."

Vagyis, ha a magyar békedelegâciô a békefeltételeket nem
fogadnâ el és megtagadnâ a békeszerzôdés alâirâsât, akkor
nem lesz béke, ami a 170-szerte kisebb és térbelileg a gyôztes
hatalmak âltal hézagmentesen korûlzârt Magyarorszâggal
szemben, amely a fegyversziineti feltételeknek eleget téve,
hadseregét az utolsô szâlig leszerelte, egy âllig felfegyverkezett,
tobbmilliôs hadseregével, — légi és pâncélos erôkkel rendel-
kezô gyôztes nagyhatalmak szôvetsége részérôl a "minationes
peiiculosae" (veszélyes fenyegetés) tényâlladékât teljesen ki-
meriti. Maga a "kisérôlevél" pedig ennek a târgyi bizonyitéka!

Az ellenâllhatatlan kényszert (coercitio irresistibilis) —
amelynek bizonyitott ténye esetén minden jogiigylet érvényét
veszti — a Szôvetséges és Târsult Hatalmak egyike, az ameri-
kai Egyesûlt Âllamok kormânya hivatalosan elismeri és meg-
âllapitja, hogy;

'... Under pressure of the great powers, the Hungarian
National Assembly ratified this treaty in November, 1920."
(Select Commlttee on Communlst Aggression — House of
Représentatives Eighty-Third Congress Second Session: Com-
munist Takeover and Occupation of Hungary, United States
Govemment Printing Office, Washington, 1954, page 3, para-
graph 4).

Miutân a hivatkozott Millerand-féle kisérôlevelet sokan

nem ismerik, a kôvetkezôkben azt teljes terjedelmében kôzôl-
jiik magyar forditâsban.

A Szôvetséges és Tdrult Hatalmak Tandcsdnak
KÎSÉRÔLEVELE

a magyar békedelegdciô ELNÔKÉNEK

Elnôk Ûr:

Paris, 1920. mâjus 6.

A Szôvetséges és Târsult Hatalmak a legnagyobb figyelem-
mel âttanulmânyoztâk azokat a jegyzékeket, amelyekben a
Magyar Békedelegâciô megtette megjegyzéseit a neki âtnjmj-



tott békefeltételekre. A jegyzékek vizsgâlatâban a Hatalmakat
egyediil az a szândék vezérelte, hogy az igazsâgnak és a védel-
miikre bîzott magas érdekeknek megfelelô hatârozatot hoz-
zanak. Ha ennek a vizsgâlatnak eredménye lényeges vonâsai-
ban nem egyezik a magyar Delegâciô ellenjavaslataival, ennek
az az oka, hogy a Hatalmak nem tudnak ennek a Delegâciô-
nak âllâspontjâra helyezkedni.

A Szôvetséges és Târsult Hatalmak ugyanis, bar kifejezik
azt a reményiiket, hogy a jbvendô Magyarorszâg Eurôpa biz-
tonsâgânak és békéjének oszlopa lesz, — a maguk részérôl
nem felejthetik el, mekkora felelôsség hâramlik Magyar-
orszâgra a vilâghâborù kitoréséért és âltalâban a kettôs mo-
narchia imperialista politikâjâért.

A magyar Békedelegâciô részletes kritika târgyâvâ tette
a neki âtnyujtott Békefeltételek hatârozmânyait. Ide csatol-
juk azt a vâlaszt, amelyet megadni a Szôvetséges és Târsult
Hatalmak sziikségesnek lâttak. Ha ez a vâlasz nem târgyalja
pontrôl pontra a Békedelegâciôhoz intézett jegyzékek érveit,
hogy valamennyit megcâfolja, ez nem annyit jelent, mintha
azoknak alapossâgât elismemé; a Szôvetséges és Târsult Ha
talmak hallgatâsât semmiképpen sem szabad helyeslésnek ma-
gyarâzni; vilâgosan kl kell jelenteni, hogy a vâlasz hiânya
sehol sem jelenti az Ônôk âltal védett âllâspont elfogadâsât.

Az Ônnek âtnjaljtott megjegyzések nem tartalmaznak sem-
mi kûlôn vâlaszt arra a nagyszâmû emlékiratra, amelyeket
a magyar Békedelegâciô Magyarorszâg hatârainak kérdésében
nyùjtott be. Nem adnak vâlaszt arra a javaslatra sem, amely-
ben népszavazâs elrendelését kérik olyan terliletekre nézve,
amelyeket a Hatalmak elhatârozâsa mâs âllamoknak juttat.
A Szôvetséges és Târsult Hatalmak érett megfontolâs utân
helyezkedtek arra az alapra, hogy semmi tekintetben nem
môdositjâk a békefeltételek teriileti hatârozvânyait. Azért
hatâroztak îgy, mert meggyôzôdtek arrôl, hogy az âltaluk meg-
âllapitott hatârok minden megbolygatâsa sûlyosabb kôvetkez-
ményekkel jâma, mint amelyeket a magyar Békedelegâciô fel-
emlit. Egyébirânt a magyar ellenjavaslatok tanulmânyozâsa
csak megerôsitette azt a meggyôzôdést, amelyre a Szôvetséges
és Târsult Hatalmak mâr azelôtt a magyar âllâspont igazsâga



mellett felhozhatô mindennemû bizonyîtékok vizsgâlata utân
jutottak; az Ônok elé terjesztett békefeltételekben megjelblt
hatârokat e meggyôzôdés alapjân szabtâk meg.

Kozép-Eurôpa néprajzi viszonyai olyanok, hogy lehetetlen,
hogy a politikai hatârok az egész vonalon egybeessenek az
ethnikai hatârokkal. Ebbôl kovetkezik — a Szôvetséges és
Târsult Hatalmak sajnâlattal hajoltak meg a szûkség elôtt —,
hogy a magyar népesség egyes gôcainak egy mas âllam szuve-
renitâsa alâ kell keriilnie. Azonban erre a helyzetre nem
lehet hivatkozni azzal az âllitâssal, hogy jobb lett volna nem
bolygatni a régi teriileti âllapotot. A dolgoknak meglévô
rendje, még ha ezer éves is, nem jogosult a jôvôre nézve, ha
igazsâgtalannak talâltatott.

Igaz, hogy a magyar Békedelegâciô azzal érvelt, hogy
a békefeltételek sehol sem rendelték el a népszavazâst. Ha a
Szôvetséges és Târsult Hatalmak fôlôslegesnek tartottâk, hogy
a népesség ilyen irânyù megkérdezéséhez folyamodjanak, ez
azért tbrtént, mert meggyôzôdtek arrol, hogy ha ez a meg-
kérdezés az ôszinte vélemény nyilvânitâs biztosi'tâsâval tôr-
ténnék, nem vezetne szâmbavehetô mâs eredményre, mint
amilyenre Kôzép-Eurôpa néprajzi viszonyainak és nemzeti as-
pirâciôinak tiizetes vizsgâlata vezetett. A népakarat megnyilat-
kozott 1918 oktôber és november havâban, a kettôs monarchia
osszeomlâsakor, amikor a sokâ elnyomott nemzetiségek egye-
siiltek olasz, român, jugoszlâv vagy csehszlovâk testvéreikkel.
Az azôta tortént események megannyi ùj bizonyitékât szol-
gâltattâk az azelôtt Szent Istvân koronâja alatt élô nemzetisé
gek érzelmeinek. A magyar kormâny elkésett intézkedései,
amelyekkel ki akarja elégiteni a nemzetiségek autonômiâra
valô torekvéseit, senkit sem fog tévedésbe ejteni; nem vâl-
toztatnak semmit sem azon a fontos torténelmi igazsâgon,
hogy hosszû éveken keresztiil a magyar politika minden erejé-
vel azon volt, hogy a nemzetiségi kisebbségek hangjât el-
fojtsa.

A Szôvetséges és Târsult Hatalmak azonban nem feledkez-
tek meg arrôl a gondolatrôl, amely ôket a hatârok kiszabâsâ-
nâl vezette és foglalkoztak azzal az eshetôséggel is, hogy az
l'gy megâllapitott hatâr esetleg nem felel meg mindeniitt a nép-



lajzi, vagy gazdasâgi kivânalmaknak. A helyszmen megejtett
vizsgâlat esetleg szukségessé fogja tenni, hogy egyes helyeken
a szerzôdésben megâllapitott hatârt âthelyezzék. Ilyen vizs-
gâlatot azonban nem lehet ma lefolytatni, mert az bizonytalan
idôre kitolnâ a béke megkdtését, pedig ezt az egész Exirôpa
sôvârogja. De majd, ha a hatârbizottsâgok megkezdték munkâ-
jukat, ha ûgy vélik, hogy a Szerzôdés intézkedései, mint fen-
tebb mondtuk, valahol igaztalanok s hogy ennek az igazsâg-
talansâgnak orvoslâsa kôzérdek, modjukban lesz errôl a Nem-
zetek Szbvetsége Tanâcsânak jelentést tenni. Ebben az esetben
a Szbvetséges és Târsult Hatalmak hozzâjârulnak, hogy — ha
az egyik érdekelt fél kéri —, a Szdvetség Tanâcsa felajânlhassa

jôszolgâlatait abbol a célbôl, hogy az eredeti hatârt, ugyan-
olyan feltételek mellett, békés ûton megvâltoztassa ott, ahol
annak megvâltoztatâsât valamelyik hatârbizottsâg kîvânatos-
nak mondja. A Szbvetséges és Târsult Hatalmak biznak abban,
hogy ez az eljârâs megfelelô môdot nyûjt minden igazsâgtalan
hatârvonal kiigazltâsâra, ha azok ellen alapos ellenvetést lehet
tenni.

A rutén terûletekre vonatkozb elhatârozâsukban a Szbvet

séges és Târsult Hatalmak telj es tudatâban voltak a felmeriilt
nehézségeknek. Elfogadtâk a rutén fbld és a cseh-szlovâk
âllam egyesûlését, s az utôbbi âllammal kbtbtt szerzôdés intéz-
kedéseit, amennyiben azok néprajzi, vallâsi és nyelvi kisebb-
ségekre vonatkoznak, a Nemzetek Szbvetsége védelme alâ
helyezik. A Szbvetséges és Târsult Hatalmak ûgy vélik, hogy a
kbzbttùk és a Cseh-Szlovâk âllam kbzbtt létrejbtt szerzôdés
a rutén autonômikus tartomâny népességének megadja a le-
hetôséget arra, hogy kîvânsâgait nyilvânosan kifejthesse. A
Hatalmak a legkomolyabb figyelemmel lesznek a népességnek
a jbvôben nyilvânitott kivânsâgaira. Egyébirânt a Nemzetek
Szbvetségének szerzôdése a Szbvetségi Tanâcs minden tagjâ-
nak jogot ad arra, hogy a Saint Germain en Laye-ben, 1919.
szeptember 10-én a Szbvetséges és Târsult Hatalmak és a cseh-
szlovâk âllam kbzbtt kbtbtt szerzôdést alâirô hatalmak figyel-
mét, amely a ruthén teriiletre vonatkozik, figyelmet érdemlô
kérdésre felhivja.

Ily kbriilmények kbzbtt a Hatalmak ûgy vélik, hogy a ha-



târszéli lakossâg érdekei teljes mértékben biztositva vannak.
Ami az ilyen szuverénitâs alâ keriilô magyar népszigeteket
illeti, România és a szerb-horvât-szlovén âllam részérôl mâr
alâirt és a cseh-szlovâk âllam részérôl mâr ratifikâlt, a kisebb-
ségek védelmére vonatkozô szerzôdések ezeknek érdekeit tel-
jesen biztositjâk.

A Szôvetséges és a Târsnlt Hatalmak megelégedéssel ve-
szik tudomâsul, hogy a Magyar Delegâciô hozzâjârult azon
elvekhez, amelyek a Nemzetek Szôvetsége szerzôdéseinek alap-
jai. A Szôvetség nemcsak a szerzôdés alâirôinak jogait védi,
hanem olyan szervezetet létesît, amelynek segîtségével békés
és tôrvényes ùton el lehet intézni azokat a vâltoztatâsokat,
amelyeket az ùj helyzetek tesznek sziikségessé a béke intéz-
kedéseiben. Magyarorszâg jôakarata a szerzôdésbôl reâhârulô
kôtelezettségeinek teljesîtésében kôzelebb fogja hozni azt az
idôt, amikor ô is helyet foglalhat a Szôvetségben.

A Szôvetséges és Târsult Kormânyok nem mehettek mesz-
szebb. A hatârbizottsâgokra ruhâzott hatalom a teruleti hatâ-
rozmânyok iigyében a Szerzôdés kiilônbôzô cikkeiben végre-
hajtott môdosltâsok, amelyekrôl a csatolt megjegyzések nyùj-
tanak részletes felvilâgositâst, jelzik a Hatalmak engedményei-
nek végsô hatârât. A ma âtnyûjtott békefeltételek tehât vég-
legesek.

Ermélfogva a Szôvetséges és Târsrdt Hatalmak a jelen
kôzlés dâtumâtôl szâmitott tîz nap alatt elvârjâk a Magyar
Békedelegâciô nyilatkozatât, hogy jogosi'tva van a békének
ebben a formâban valô alâîrâsa.

Fogadja, Elnôk Or, legmélyebb tiszteletem kifejezését,
A. Millerand

Az ôtvenedik évfordulôig fennâllô idôt hasznâlja fel a ma
gyar emigrâciô a vilâghâborut elôidézô okok, kôrlilmények
nyilvânossâgra hozâsâra és arra, hogy a békeszerzôdés igazsâg-
talansâgait, a Magyarorszâggal szemben elhangzott vâdakat
minden tekintetben câfolja meg.

Magyarorszâg méltân elvàrhatja minden fiâtôl, hogy kôte-
lességét teljesitse!



Kûhrner Béla dr.:

HOZZÂSZÔLÂS
A DUNA-MEDENCE JOVÔJÉT TÂRGYALÔ ELÔADÂSHOZ

A VI. Magyar Talâlkozôn elhangzott szâmos értékes és
érdekes elôadâs kôzûl csak a Dima-medence jovôjének kérdé-
sével foglalkozôkhoz kivânok egészen roviden hozzâszôlni. A
problémâval valô foglalkozâst tudomânyos alapon kivânatos-
nak tartom, noha Szàsz Béla dr sz&rint "jelenieg a dimai ren-
dezés alapfeltételei nincsenek adva". A kôzelmûlt eseményei
(A mûncheni egyezmény, a két bécsi dontés, Bâcska meglepe-
tésszerû visszatérése) azonban azt mutatjâk, hogy fel kell
késziilni a bekôvetkezhetô tbrténésekre, ha pillanatnyilag nincs
is remény, hogy az âltalunk kivânt vâltozâsok megtôrténje-
nek. Kardos Talbot Béla dr. eôadâsâbôl tudjuk, hogy a két
hâborû kôzôtt Magyarorszâgon felkésziiltek arra az esetre, ha
a rendezés kérdése aktuâlissâ vâlnék. Ezt ma otthon aligha
teszik meg, azért az emigrâciô szakembereinek a feladata,
hogy a kiilbnféle megoldâsoknak tudomânyos, sine ira et
studio vizsgâlatâval foglalkozzanak, ha a nemzetkôzi helyzetet
figyelembe véve, a rendezés elôfeltételei nincsenek is még
adva.

Egyik megoldâsi lehetôség Kardos Talbot Béla dr. fôde-
râciôs terve is. Feltéve azt, hogy a foderâciô a Dima-medence
hitiink szerint feltétleniil szukséges rendezésének egyetlen réé
lis megoldâsa, râ kivânok mutatni arra, hogy csak a Kârpât-
medencének fôderâlis alapon valô megszervezése az ott élô
nem magyar nyelvû népcsoportok ellenâllâsa folytân teljesen
lehetetlennek lâtszik. Negyven évig éltem vegyes lakossâgû
(magyar, német, délszlâv) teriileten, szerbekbôl és bunyevâ-
cokbôl âllô délszlâv tôbbségû vârosban, csaknem 23 évig az ô
uralmuk alatt. A veliik valô egylittélés sorân szerzett tapasz-
talataim alapjân merem âllitani, hogy az elcsatolt Délvidék
szerbjei (a btmyevâcokrôl nem beszélek, de ôk kisebbséget
alkotnak ûgyis a délszlâv tômegben) sohasem vennének ônkén-
tesen részt oly fôderâciôban, mely csak a Kârpât medencére



szoritkozva ôket a Szâvâtôl délre élô osszefiiggô szerb tome-
gektôl elvâlasztanâ. Jugoszlâvia egyébként is fôderativ koz-
lârsasâg, de abban az ûn. Vajdasâg ma sem kiilôn âllam, ha-
nem Szerbiânak bizonyos mérvû onkormânyzattal rendelkezô
tartomânya csak. — Az Erdélyben és kapcsolt részein élô
românoknak felfogâsât kôzvetlen tapasztalatbôl nem ismerem,
de egy volt magyar képviselô barâtom, aki az elszakitâstôl a
mâsodik bécsi dôntésig roman uralom alatt élt, biztositott
arrôl, hogy az erdélyi românsâg sem fogadna el oly fôderâciôt,
mely csak a Kârpât-medencére szoritkozva ôket regâti test-
véreiktôl elszakitanâ, még akkor sem, ha Erdély — ahol pedig
ôk alkotjâk a szâmszerû tôbbséget — annak a kârpâti fôde-
râciônak egyenjogû tagja lenne is. — Maradnânak északon
a szlovâkok, délen a horvâtok, akik talân hajlandôk lennének
oly megoldâsban résztvenni, mely csak a Kârpât-medencét
érintené. De csak talân, mert nagy kérdés, hogy nem vonzôbb-e
résziikre a mostani âllapot, mely végeredményben faj- és
nyelvtestvéreikkel fuzi ôket ôssze egy âllamban, mint a tôlûk
fajilag és nyelvileg idegen magyarokkal és erdélyi românokkal
valô fôderâciô. Ûgy vélem tehât, ha a dunai népek fôderâciôja
egyâltalân megvalôsithatô, az nem terjedhet csak a Kârpâtok
ôvezte teriiletre, bârmennyire is kedves lenne nekûnk az ilyen-
féle megoldâs, mely végeredményben a régi Magyarorszâg
visszaâllitâsât jelentené mâs kôzjogi szerkezettel és talân mâs
néven (pl. Karpathia).

Kardos Talbot Béla dr. tervezetében 39.5 milliô nem szlâv
lakossâgot mutât ki 37.9 milliô szlâwal szemben. De ehhez
a szâmszerû megoszlâshoz feltétlenûl szûkséges lenne Ausztria
részvétele is, ami nem valôszmû, mert természetesebb, hogy
ez a német lakossâgû orszâg a tôbbi német âllammal egyesûl-
jôn egy federâciôban. Âmde akkor oly szôvetséges âllamban
kellene résztvennûnk, melynek erôs szlâv tôbbsége lenne. Ez
nagyon megfontolandô dolog!

Kardos Talbot Béla dr. szûkségesnek tartja mindenek-
elôtt a vitâs kérdések elintézését Magyarorszâg és szomszédai
kôzôtt. Ezt népszavazâssal kivânja megoldani. A népszavazâs
azonban a vitâs teriileteken nemzeti kisebbségeket eredmé-
nyez, melyek kultûrâlis igényeinek kielégîtését ûn. kultûr-



korporâciôk létesîtésével kîvânja megoldani. A gondolât igen
szimpatikusnak és kézenfekvônek lâtszik, de baj az, hogy
a kisebbségi nyelvhasznâlat kérdését nem oldja meg sem a
helyi, sem az âllamigazgatâsi, de még az egyhâzi vonalon sem.
Igaz, Kardos dr. beszél kisebbségvédelemrôl is, melyet a leg-
felsôbb szdvetségi birôsâgra bizna, de kérdés, nem lenne-e
célravezetôbb a kisebbségek kolcsdnos âttelepitése a vitâs
teriiletekrôl, miutân a népszavazâs mâr ddntott teriileti hovâ-
tartozâsukrôl, mint azt Szdsz Béla dr. ajânija "A magyar— ro
man ethnikai hatâr kérdéséhez" c. tanulmânyâban, mely eset-
ben a kultùrkorporâciôk létesitése is târgytalannâ vâlhatnék.

Azt mondja Kardos Talbot Béla dr., hogy a fôderâlista
hatâr lâthatatlan hatâr. De ez hârmennyire elônyôs, veszélye-
ket is rejt magâban. Az évszâzadok sorân Erdély bércei kozt
megtelepedett românok a zord hegyekrôl lassan levonultak a
nagy magyar alfôld peremterliletére, s ennek koszonhetjiik az
Alfold keleti részének leszakitâsât az orszâg testérôl. Ki biz-
tosit arrôl, hogy a fôderâlista lâthatatlan hatârt România,
illetve annak român anyanyelvû lakôi tiszteletben tartjâk, s
szapora néptomegeik nem vonulnak-e tovâbb még nyugatabb-
ra, hogy végiil évtizedek, vagy szâzadok sorân elérjék a Tisza
vonalât? (A legrégibb nagy-magyarorszâgi szerb telepûlések is
a torôk megszâllâs kezdetéig viszik vissza eredetiiket, mikor
az ozmân birodalom Szâvân tûli részei és Magyarorszâg kôzt
fennâllott lâthatatlan hatâr lehetôvé tette résziikre az aka-
dâlytalan északra valô vândorlâst.) Kardos dr. tervezetében
erre a kérdésre nem tér ki, s igy megoldâst sem ajânl.

Kardos dr. tesz ugyan javaslatot a dunai foderâciô szdvet
ségi fôvârosâra, de nem beszél arrôl a nyelvrôl, melyen a
szdvetségi iigyeknek a kdzds szervezetekben valô intézése tdr-
ténnék. A szdvetségi tdrvényhozâsban a nyelvhasznâlat az
ENSZ mintâjâra kdnnyen megoldhatô, de nehezebb a kdzds
iigyek intézésében, hogy a fdderâciôban résztvevô nyelvi cso-
portok egyikét se érje sérelem. Kâr, hogy Kardos Talbot Béla
dr. ennek a kényes kérdésnek a megoldâsâra elôadâsâban nem
tért ki.

Végiil legyen szabad sajnâlkozâsomnak kifejezést adni
amiatt, hogy Szâsz Béla a dunai- és kdzép-eurôpai kérdés



megoldâsâra kidolgozott tervezetek târgyalâsa sorân a maga
tervét nem ismertette.

Kovâcs Istvàn dr.:

UTÂNPÔTLÂSI NEHÉZSÉGEK

A MAGYAR SZERVEZETEK VEZETËSÉBEN

I. A helyzet

A szervezeti utânpôtlâs, a tagsâg és vezetés kérdései kiilo-
nôs figyelmet érdemelnek napjainkban, amikor az eurôpai
szârazfôldon a technika lényegesen gyorsabban fejlôdik, mint
a szabadsâg âllni lâtszô ûgye.

Bizonyosfokù nehézségek vannak if jûsâgunk magyar mun-
kâja, ilyen munkâba tôrténô bevonâsa tekintetében.

Csaknem egy ùj nemzedék nôtt fel az emigrâciôban! Sok
ifjû csak képrôl vagy elbeszélésekbôl, jobb esetben magyar
konyvekbôl, ûjsâgokbôl, az otthoni hagyomânyokbôl ismeri az
elveszett Hazât.

Az édes anyanyelv, az idônként hallott magyar dallamok,
vagy népvlselet, tâncok mélyén a szivébe vésik, hogy hovâ
tartozik.

Ezen nem vâltoztat a kettôs loyalitâs ténye, mely kônnyû-
szerrel osszeegyeztethetô azokban a befogadô orszâgokban,
amelyekben az intézmények szabadok.

Az ûj hazâban a tâvolsâgok rendszerint nagyok, koltsége-
sek; a magyarsâg nem tomegeiben él egyiitt, hanem szét-
szôrtsâgban egy vâroson belûl is. A munkahelyek vâltoznak, a
munka és tanulâsi kôriilmények sajâtsâgossâga megneheziti
az egyébként is bonyolultabbâ és keményebbé vâlt zajlô életet.
Tehât sokkai nehezebb szervezni, illetve vezetni.

A kôzéleti vezetôktôl elvârja a magyar târsadalom, hogy
ne lépjenek kapcsolatba a moszkovita bâbkormâny ûgynôkei-
vel. Ezért az ilyen személyek rendszerint nem mehetnek —
haza. Bizonyos fokig ez is visszatartô erô ...



Az emigrâciôban a sorstârsakat "kémi" kell, éspedig meg-
gyôzôen, meg szépen. Ez maga mutatja, hogy az emigrâciôban
sokkai nehezebb vezetni, mint egészségesebb kôriilmények
kôzôtt.

Nam mindenki megfelelô a vezetésre, illetve nem minden
vezetôképes kész a vezetésre. Végsô fokon a vezetés mûvészet.

Nem elég, hogy a magyarsâg vezetôje (ha csak egy kis
téren is az) a becsiilet, az erkôlcs, a nemzeti ôntudat, a
mimka, a szorgalom, a tudâs, az ônuralom, a példaadâs elitje
legyen. Az is lényeges, hogy tartôsan akarjon vezetni, necsak
ideig-ôrâig, vagj' pl. 15 szâzalékig. Az is lényeges, hogy szemé-
lyes és târgyi kôriilményei engedjék ezt.

IL Feladatok

1967 végén vagyunk és sajnos, még mindig nem szabad
az orszâg.

Ez mùlhatatlanul sziikségessé teszi, hogy most, amikor
a magyar intézmények mûkôdése irânt elég erôssé vâlt az
emigrâciôs magyarsâg érdeklôdése, az utânpôtlâs âllandô biz-
tosîtâsâval megfelelôen mûkôdô szervezeteinket bizonyos fokû
âllandôsâg alapjaira helyezzuk.

A tagsâg és a helyes vezetés megfelelô utânpôtlâsa, a veze
tés munkâjânak a megjavitâsa, a tagsâg szervezeti kivânsâgai-
nak, igényeinek a kifiirkészése, a vezetés korszerûsitése:
dôntô feladat.

Ott, ahol szervezeteink jôl mûkôdnek, célszerû lenne az
északamerikai ûzleti élet sok bevâlt gyakorlatânak az alkal-
mazâsa az egyesiiletek felépitésében és mûkôdésében. Termé-
szetesen csak ott, ahol a szervezetek dolgozô szervezetek (nem-
csak ûnnepeltetôk) és amelyek nem "âllanak" és nem râ-
fizetnek.

Kivânatos szinvonalûnak az a szervezet tekinthetô, amely-
nek személyi és anyagi âllomânya fokozatosan gyarapszik.
Ezeket egyes gondos, elôrelâtô, ônzetlen személyek vagy maguk
alapitottâk vagy nagy mértékben jârultak hozzâ a sikeressé
tételhez. Ezek munkâja: éltetô erô, a legnehezebbben p6-
tolhatô.



Az ilyen vezetésre sokâig nem vonatkozhatik a nemzedék-
vâltâs kérlelhetetlen, âltalânos parancsa: ezek a vezetôk a
szervezetûkben, a szervezetûkkel szinte élnek egyik munka-
tevékenységtôl a mâsikig, azokra bûszkék, éspedig megérde-
melten. Ûgy lâtszik, hogy ezek fiatalsâga messze a korhatârt
meghaladôan kitolôdott.

A kivâlô vezetés kiesése olyan, mint az erdô pompas
tôlgyének a lezuhanâsa: megremegteti a tûlélôket. A jelenték-
telen, klikkuralomra és személyi tôkéletességre alapitott "te-
kintélyi" vezetés elmûlâsa csak kisebb levélhullâs ...

Fontes, hogy a szervezeti vezetô ôsszefogô erô legyen, aki
az egyetemes magyarsâg érdekeit és nem kisebb részérdeket
tart szem elôtt. Aki — anélkiil, hogy felâldoznâ alapvetô
elveit — célszerûen, vagyis jô politikusnak megfelelôen cse-
lekszik.

Al elôrelâtô vezetôk kôziil tôbben mâr most igyekeznek
biztositani szervezetuk jôvôjét. Az egyik templomot épit, a mâ-
sik Magyar Hâzat korszerûsit, a harmadik angol nyelven a
magyarvonatkozâsû felvilâgosîtô cêhî kônyvkiadâst teszi lehe-
tôvé, illetve annak ingyenes megfetelô szétkuldését. Ismét
mâsik iskoldt szervez, magyar iskoldt. Vannak, akik értekez-
leteket (konferencidkat) hoznak létre, hogy lehetôvé tegyék
a magyar sorskérdések megvitatdsdt és ezzel segitsék az utdn-
pôtldst.

Vannak, akik gyakorlatban igyekeznek megtanitani az if-
jabb nemzedék egyes tagiait a helyes vezetésre. Meebeszélik
egylittesen a felmeriilô ûgveket, a megoldâsok lehetôségeit,
a hatârozatokat, ezek indokolâsât.

Az Egyhâz sem élhet meg utânpotlâs és azt elômozditô
misszionâriusok nélkiil. A szervezetek is halottakkâ vâlnak,
utânpotlâs nélkiil!

Ez biztosi'tja a szervezet viszonylagos âllandôsâgât, rend-
szeres, bâr csepegô, de folyamatos anyagi forrâsât is. Jelentô-
sége nyilvânvalo.

m. A Magyar Taldlkozô az utdnpôtldsért

A kivâlôan mûkodô vagy orszâgos érdekû magyar szerve-
zetekre, emigrâciôs életûnk alapintézményeire akkor is sziik-



ség lesz, ha magyar hazânk visszanyeri szabadsâgât. Mindig
lesznek magyar kôzdsségi kérdések magyar-Amerikâban és
mâsutt is.

Tény, hogy a szétszôrtsâgban "hazânk" lett a nagyvilâg is.
Nem kétséges, hogy rendkiviil szûkség van erre most,

amikor Hazânk fdldjén a szovjet csizmâk taposnak.
A gyakorlat bizonyitotta, hogy a kûlfoldi magyarsâgnak

nemcsak szûksége van ezekre az intézményekre, hanem erô-
sddô lelki és szellemi igénye.

Éppen ezért — az elmondottak alapjân — csak értékelni
tudom a magyar emigrâciô egyik kitûnô alapintézményének,
a clevelandi Magyar Talâlkozôk vezetôségének azt a tevékeny-
ségét. amely vilâgosan mutatja, hogy az utânpôtlâs kérdésé-
nek fontossâgât teljes egészében felismerte.

Az eddigi hat Magyar Talâlkozôn târgyaltakrôl késziilt és
az ezutâniakrdl készûlô Krénikâk szellemi fegyvert jelentenek
utânpôtlâsunk szâmâra.

Az elkôvetkezô nemzedékek kezében, mint forrâsmunkâk

és kûtfôk jônnek majd figyelembe. Ezeket nyilvân érdekli, mit
tett a nyolcadik torzs — Clevelandban is — az Otthon szenvedô
hétnek a kommunizmus karmaibôl valô kimentése, illetve

helyzetének megkônnyitése érdekében. Hogyan gondolkodott,
mit akart és mennyiben tudta korlâtozott céljait megvalésitani
ez a kiilfoldre szakadt aggôdô, ûj magyar reformnemzedék
— az otthoni magyarsâg legsôtétebb korszaka, az irânyitott
népirtâs idején.

Hiszem, hogy fényforrâsul is szolgâl a jdvôre és a jdvôben.
Amivé ezt e nemzedék és az utânpôtlâs teheti.

Marschàlkô Lajos:

LEVÉL A MAGYAR TALÂLKOZÔHOZ

Kedves Magyar Testvéreim!

A clevelandi Magyar Talâlkozôn csak lélekben talâlkozha-
tunk. Tér, idô, kenyérkereset megakadâlyozza a személyes
megjelenést. Mégis szeretném, ha akadna valaki, aki felolvasnâ
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Nektek ezt a kis levelet. melyet kerek vilâgért sem akarnék
valami "Uzenet", vagy a legrosszabb emigrâciôs mûfaj, a "N3dlt
levél" ci'mével ellâtni.

Ehelyett emlékezéssel kezdem. Emlékezéssel egy mâsik
talâlkozôra, amelyet 1949-ben Freylassingban, az osztrâk—^ba-
jor hatâron tartottunk. Amerikai bakancsokban, német hâti-
zsâkkal, vonat lépcsôjén lôgva, vagy Ausztriâbôl "feketén"
âtgyalogolva 10—15 magyar îrô, szellemi ember volt akkor
jelen s talân még soraitok kozott is akad valaki, aki 1949
mâjusâban ott volt a sorszagù bajor vendéglôben. Annak
asztalfôjén minden magyar emigrâns szellemi ember feledhe-
tetlen mintaképe, Nytrô Jôzsi bâtyânk ûlt, s — ha nem is
szôszerint — az igen rôvid, jegyzôkonyvmentes és nagyképûség-
ben teljesen hiânyos tanâcskozâs utân kôriilbelûl igy mondta
ki a hatârozatot:

"A magyar Irôk, szellemi emberek nem alakitanak egyesii-
letet. Mégkevésbé alakitanak politikai pârtot. Egyetlen cél
van: ki-ki a maga meggyôzôdése szerint ir, harcol a bolseviz-
mus ellen és a magyar népért. Megfogadja azonban, hogy ezt
a kôtelességét hiven és haldlig teljesiti."

Ma mâr talân nem mindenki emlékezik az akkori légkorre.
Otthon akkor kezdôdôtt a Râkosi-diktatùra, akkor vonultak
Mindszenty keresztje mogott a magyar katolikus — és igen —
protestâns szâzezrek. Berlinben javâban âllott a blokâd, a
légihid és Regensburgban magyar fiûk, az amerikai hadsereg
munkâsai, vagonfroztâk a szovjetellenes hâborûra szânt lô-
szert, egyben akkoriban indultak el az elsô kivândorlô hajok
a magyar ex-enemykkel és a newyorki Magyar Irodalmi Kôr
akkor kezdte kiildeni a magyar irôk szâmâra az elsô assu-

rance-okat. Akkor iizente Galambos pâter: "Jôjjetek! Itt Ame-
rikâban az ôreg-amerikds és az ûj magyarsdg megteremti majd
az igazi szellemi fegyvert, a magyar és angol nyelvû napilapot,
amely Kossuth és Bdrdossy lobogôjdt egyûttesen viszi az éb-
redni kezdô USA népének szeme elôtt." S mi mâr lâttuk
magunk elôtt Nytrô Jôzsefet, amikor Petôfi nyakkendôjével
odaiil az amerikai magyar nemzeti lap fôszerkesztôi irôaszta-
lâhoz, s aztân a freylassingi talâlkozô szellemében vele egyiitt
visszilk a fdklydt.



A tobbit tudjuk, a tôbbit ismerjûk és 18 év utân a cleve-
landi Magyar Talâlkozôn, a freylassingi talâlkozôra gondolva,
mondjuk el a zsoltâr szavaival: "Ôrokodbe, Uram, pogânyok
jôttenek és a Te szent hâzadat megfertôztették."

És ekkor szûletett meg, sajnos, immâr magyarvérû kôrok-
ben a nagyon okosan hangzô, politikailag pedâns jelszô: "Nem
jô a neve." A magyar irôt, koltôt nemzeti bizottmânyos poli-
tikusok, adomânyt osztogatô csepeli bârôlânyok kezdték azzal
a mértékkel mérni, mint Tisza Istvân, vagy Tisza Kâlmân
reakciôs Magyarorszâga Ady Endrét: "Nem jô a neve".

Akik nem hajbôkoltak a yaltai, potsdami és késôbb a
frijùrôpâs bâlvâny elôtt, azoknak nem volt jô a neve. Nem
volt jô Szeleczky Zitâé, Hajmâssy Miklôsé, Pâger Antalé, Gâr-
dos Kornélidé, Vaszary Jânosé, Murdti Lilié. Nem volt jô
a neve Milotay Istvdnnak, Rdttkay R. Kdlmdnnak, Nytrô Jô-
zsefnek, Wass Albertnek, Alfoldi Gézdnak, Pdndy Ldszlonak,
Mattyasovszky Kornélnak. A neve csak annak volt '"jô", aki
megaikudott Trianoimal, egy kicsit a yaltai egyezménnyel, aki
lemondott a nagy magyar célokrôl, az egyszerre felôvezhette
fejére a jô demokrata ragyogô glôriâjât. De, aki hiven ki-
tartott a magyar eszmények, a keresztény elvek mellett, annak
valami mondvacsinâlt ûriiggyel hamarosan ùtilapût kôtôttek
a talpâra.

☆

A goromba fizikai munka és az irodalmi tevékenység
térben és idôben ôsszegyeztethetetlen. Ha nekem reggel ôtkor
fel kell kelnem, hogy a lakâsomtôl 25 kilométerre lévô Mon-
tagebau Hinteregger segéd-raktârosaként megkereshessem na-
pi betevô falatomat, akkor este hatkor, amikor visszaérkezem,
senki sem kivânhatja tôlem, hogy a feltomyosulô levelekre
vâlaszoljak, vagy éppen verset, novellât irjak a magyar emig-
râns irô életének gyônyôrûségeirôl. Azonban a magyar irônak
mégis ez a sorsa! Fiala Ferenc, akit életfogytiglanra itélt hâbo-
rûs bûnôsként teljes dicsôséggel és felmentéssel kiszabaditott
életfogytiglani bôrtônébôl a magyar nép, ma a Montan Unio
egyik legkivâlôbb mérnôke, aki ingyen és bérmentve Irja
nagyon kevés lires ôrâjâban cikkeit a Hidfônek. Mdlndsi Odôn



a bécsi kommunista-izraeli és âl-katolikus dzsungelben ke-
gyetlenûl nyomorog. Szitnyai Zoltân alkalmi irodalmi mun-
kâkbôl tengeti életét Salzburg kiilvârosâban. Mattyasovszky-
Lates Kornél félig megvakultan havi 75 dollâros német nyug-
dijbol él.

Szebedinszky Jenô barâtunk maga iil a szedôgép mellett,
hogy megjelentesse a kitûnô pittsburghi Magyarsâgot. De
— ne legyûnk pârtosak és elfogultak — ugyani'gy maga szedi
ki Herp Jânos az Ûj Hungâria minden betûjét. Avagy emlftsûk
talân a Hadak Otjânt, mely a magyar nemzeti és katonai iroda-
lom legjobb, legdokumentâciôsabb magyar publicisztâjât ter-
melte ki? Vagy beszéljûnk az emigrâciô legrégibb lapjârôl,
a mûncheni Magyar Nôkrôl, amelynek fôszerkesztôje Fekete
Sândor mérnok, Tormay Cecile s a Magyar Asszonyok Szovet-
ségének szellemében beteg szi'wel, ôriâsi nehézségekkel kûzdve
mégis osszetarto kapcsot aikotott és tart fenn az ot vilâgrészbe
szétszôrt magyar nôk, édesanyâk, lânyok kozott.

Igenis! A hontalan magyar ùjsâgirâsnak jobb- és baloldalon
meg vannak a pozitiv oldalai. Akâr a clevelandi Katolikus Ma-
gyarok Vasârnapja nagyszerû 'Impersonal' vezércikkeire, akâr
a Szittyaklirt harcos magyarsâgâra gondolunk, lehetetlen meg
nem âllapitanunk, hogy jobb- és baloldalon minden magyar
szellemi ember megteszi kbtelességét, jôl vagy rosszul, — de
mindig a magyar hazâért, az einyomott magyar népért. A frey-
lassingi és clevelandi magyar talâlkozô nemes szellemében
mondjuk el bât bûszkén, de nem dnelégulten, hogy a magyar
szellem megtette kbtelességét az otthon szenvedô magyarsâg-
gai szemben. Végig tanulmânyoztam az ôtven éves orosz emig
râciô, a horvâtok, lengyelek, bolgârok kûlfôldi irodalmât
(értve alatta cimjegyzékeket, miutân egyetlen efféle nyelven
nem tudok) és a clevelandi Magyar Talâlkozôra csak azt a

megâllapitâst kûldhetem, hogy a 27 milliô eurôpai menekiilt
és hontalan kôzôtt a magyar az, amely a legtbbb kbnyvet,
ujsdgot, szellemi fegyvert kovàcsolta a magyarsâg szâmâra.
Mindegy, ha egymâst gydzziik meg arrôl, amirôl mindnyâjan
meg vagyunk gyôzôdve. Azonban ez az emigrâciôs irodalom,
ùjsâgirâs mégis csak beszivârog az amerikai, angol, francia,
német kônyvtârakba és hisszuk (mert tulajdonképpen mâr



csak ezért éliink), hogy jbn kor, jonnek tudôsok, publicisztâk,
kutatôk, akik a konyvtârak porosodô polcairôl leemelnek
— talân egy rosszul litografâlt magyar irâst — és utâna
Reményik szavaival mondjâk el: "ezek a kihiilt vilâgok — ma-
gyarok voltak."

Mi azonban nem akarunk kihult vilâgok lenni, hanem
egy magyar, nemzeti, pânszlâv ellenes, ùj és tiszta szocializmus
ûttbrôi, akik nem a megalkuvôk és gyâvâk ûgynevezett hûvbs
fejével, hanem az igaz, a harcos magyar szellem, tudâs, érte-
lem Botond-bârdjâval akarjuk bevâgni az ûj Byzânc: Moszkva
aranykapujât!

A Hazâért folytatott magyar harcnak ma, 22 év utân is,
meg vannak a katonâi, kbzbakâi, Nytrô Jôzsef nyomdokain
jârô irôi, de ennek a waterlooi magyar gârdânak hiânyzik
a mrmiciôja. Ennek ellenére âllitom és biiszkén vallom,
hogy a magyar szellemi emigrâciô, kbrlilményeihez képest a
maximumât teremtette annak, amit ma teremleni lehet. Bele-
értve az btven éves orosz nemzeti emigrâciôt és az bsszes
tbbbi emigrâciôt, mi magyarok teremtettûk meg a minden
emigrâciôt tûiszârnyalô kbnyvkiadâst, ûjsâglrâst. Huszonhét
milliô menekiilt él szerte a vilâgban, de csupân a magyar
emigrâciô mondhatja el, hogy annyi kbnyvet, ûjsâgot, irodal-
mat, tudomânyos munkât, orvosi, târsadalomtudomânyi, kép-
zômûvészeti, egyhâzi, archeolôgiai, politikai kbnyvet nem adott
ki semmiféle emigrâciô, csupân a — magyar.

Mindezeknek — a legjobbaknak is — egyetlen alapvetô
hibâjuk volt: magyar nyelven jelentek meg. Tehât legjobb
esetben is meggyôztuk egymâst arrôl, amirôl mindnyâjan meg
vagyunk gyôzôdve.

Csak nagyon, de nagyon kevés magyar kbnyv, felvilâgosi'tô
irâs jutott el a Fehér Hâz altitkârnôjének kiiszbbéig, vagy
valamelyik amerikai, angol, francia, német nagy-kbnyvtâr
polcâig-

Az elsô feladat tehât: az arra alkalmas magyar kbnyvek
angol, francia, német nyelvû kiadâsa és eljuttatâsa a szerkesz-
tôségekig, kbnyvtârakig. Ebben a vonatkozâsban — és ezt
brbmmel jelenthetem a Magyar Talâlkozônak — Eurôpa jôval



elôbbre jâr, mint Amerika. A franfurti Selke Verlag kiadâsâ-
ban most jelent meg Zsolnay Vilmos fiatal magyar egyetemi
tanâr "Vereinigungsersuche Sûdost Europas im XV. Jahr-
hundert — Johann von Hunyadi" cfmû kitûnô német nyelvû
kbnyve. Bar még csak a bejelentésnél tartunk, a bécsi Herold
kiadô "Sieben Versuche ûber Ungam" cîm alatt vâratlanul és
robbanâsszeruen hét egymâsutân kbvetkezô kônyvet adott ki
Kossuth Lajosrôl, a kiegyezés korârôl, a Martinovics-dssze-
eskûvésrôl, Szent Istvân koronâjârôl és a magyar kirâlyok
koronâzâsi jelvényeirôl, Széchenyi Istvânrôl, Horthy kormâny-
zô dinasztia alapitâsi kisérleteirôl, stb., stb.

Igen figyelemre méltô az a kultùrâlis tevékenység, amelyet
a kivâlô és magyar-barât Reitinger Heinrich vezetése alatt âllo
Landsmanschaft der Deutschen ans Ungarn folytat. Olykor
csak a falusiaknak szôlô kalendâriumokban, mâskor azon-
ban tudomânyos értékû mûvekben, fôként dr. Flach Pdl jobb-
nâl-jobb kônyveiben âpolja a magyar hazâbôl kiûzôtt németek
hazahûségét és a sorskôzosség gondolatât. Eltekintve persze
Weidlein Jânos magyar-ellenes bornirtsâgaitôl és tudomânyta-
lansâgâtôl, néha el kell szégyenkezniink amiatt, hogy a ma-
gyarorszâgi németek jobban és kûlonben folytatjâk ezt a kul
tùrâlis tevékenységet, mint mi magunk, magyarok.

Szégyenkezés helyett azonban jobb realitâsokra gondolni.
Ha az emigrâciônak egyâltalân van értelme, akkor egyetlen
értelme az lehet: fenntartani és megtartani a magyar kultûrât,
magyar nyelvet, és kivârni a jobb jôvôt, amelyben az dgy-
nevezett "magyar iigy" mégis csak fontes lesz a nyugati kiil-
iigyi hivataloknak, akàrmilyen aljasul ârultâk el a szabadsâg-
gondolatot Yaltâban és 1956-ban.

Erre az idôre fel kell készûlnie minden magyar szellemi
embemek. A téma-kor ijesztôen ôriâsi. Legelsôsorban itt van
az ûgynevezett magyar hâborûs bûnosség kérdése, amely még
évtizedek mûlva is szerepet jâtszhat egy esetleges békekon-
ferenciân. Itt van a Horthy-korszak kapcsolata a hitleri Né-
metorszâghoz, ami szorosan osszefugg az eurôpai népek Ver
sailles és Trianon, kdzelebbrôl a bolsevizmus elleni kiizdel-
mével. Itt van a pânszlâvizmus elleni harc, amelyrôl oly



ragyogo mûveket irt Kossuth, Széchenyi, Wesselényi, sot még
Marx Kâroly is. Ki tudja ezt a vilâgkôzvéleményben tudatosî-
tani? Ki tud szôlni Erdélyért, Felvidékiinkért, Délvidékiin-
kért, amikor Amerikâban és szerte a vilâgon a vilâglapok
szerkesztôségeibe beiiltetett csehek, românok, zsidôk, németek
dolgoznak minden eJlen, ami magyar és nemzeti? És bol van
az a magyar irô, akinek môdjâban volna beiilni az angol,
német, francia, osztrâk kônyvtârakba és onnan kiâsni a szét-
hullott magyar mûlt egy-egy cserepét, aprô szilânkjât? Mi
magyar irok, mint Gàbor Âron, âllunk a forgâcsolô gép mel-
lett, vagy mint Fiala Ferenc, râhajlunk a Montan Uniô épitési
tervrajzaira, vagy mint jômagam, hajnali otkor kelvén iigy-
kodok egy épitôcég raktârâban, lélekolô munkâval kiadom az
ablakon a srôfokat, fùrôgépeket, s mire haza jôvbk, zârva
a kônyvtâr, az egyetemi Bibliothek.

Az idô azonban halad fôlôttiink. Szalad kisértetiesen és

végzetesen és szivbântalmaktol, vagy az oregkor jelenségeitôl
kinozva Ady Endre szavaival mondjuk el: "Odve nincs a ke-
resztnek! Mert semmit sem tehettek." Az idô szalad és legyiink
tisztâban azzal is, hogy utdnunk nem jôn senki. Az ûgy-
nevezett szabadsâgharcos ifjûsâg legalâbbis eddig, nem ter-
melt ki magâbôl senkit, aki âtvegye a fâklyât és tovâbb vigye
azt az eurôpai és amerikai sôtét éjfélen.

A munkât, ha még van hârom-négy éviink az életbôl,
nekûnk kell elvégezni, az ùg5mevezett ôregeknek. Azonban,
hogy ezt elvégezhessûk, sok dologra van szûkségiink.

Elsôsorban az irôi magyar fuggetlenségre, amely nem kôt
sem philadelphiai nyilatkozathoz, sem valamely politikai part
irez, csoporthoz, gittegylethez, sem pedig valamely idegen,
titkos szolgâlat titkos kis kasszâjâhoz.

Ebbôl kôvetkezik, hogy végre meg kell teremteni valami-
féle alapot, alapitvânyt, amely az irôknak megadja a kutatâs,
iras gondtalansâgât és felmenti ôket a fizikai munka kôtele-
zettségének parancsa alôl. Nem tudom, hogy a clevelandi Ma
gyar Talâlkozô nem tartanâ-e helyesnek: megalapîtani egy
magyar szellemi grémiumot, amely teljes tekintélyével arra
tôrekednék, hogy egyfelôl a mindig âldozatkész hontalan ma-



gyarsâgtôl osszegyûjtse a magyar konyvkiadâsra, ûjsâgirâsra
és az irôk fûggetlenîtésére szukséges osszegeket. Egy ilyen
magyar "szellemi tanâcs", ha rendelkeznék a megfelelô ôssze-
gekkel, meghatârozott célokra irânyithatnâ a magyar îrôkat,
szellemi embereket: Te kutasd a versatiles—trianoni kérdést,
a pânszlâvizmus titkait és bizonyitékait, stb., stb. Ehhez a
"dirigizmushoz" természetesen hozzâtartoznék az is, hogy a
Magyar Talâlkozô âltal kijelolt bizottsâg a begyûlt adatokbôl
legalâbb egy évre biztositanâ a magyar irô fiiggetlenségét,
kutatâsi lehetôségét, szabadsâgât és minimâlis megélhetését
és konyvének kiadâsât.

Kedves Magyar Testvéreim! Akik most osszejottôk ott
Clevelandben, az amerikai Debrecenben, ne higgyétek el, hogy
a magyar emigrâciô szegény. Anyagilag kétségteleniil proletâr
nivôn él, azonban életem legszebb tapasztalatai kôzé tartozik,
hogy a hontalan magyarsâg, a méltôsâgos asszonyokbôl lett
takaritô asszonyok és a kegyelmes urakbôl lett segédmunkâ-
sok, éjjeli ôrok, utcaseprôk minden idôben olyan nagyszerû,
erejukbôl telô 5—10 dollâros âldozatkészséggel âllanak min
den szép és fontos magyar gondolât mellett, hogy biiszkén
tekinthetiink az "ùri-proletârok" magyar emgirâciôjâra, amely
hazahûségben, fajszeretetben, nemzeti âldozatkészségben kil-
lônb a vïlâg minden emigrâciôjànàl. A hârom milliô német
mârkâs jbvedelemmel rendelkezô, svâjci elefântcsonttoronyba
vonult Eszterhâzy-hercegek voros rézgarast sem adnak a
szabadfoldi magyar konyvkiadâsra, lijsâgcsinâlâsra. Hallgat
az a legalâbb 100 magyarvérû, kiilfoldôn élô milliomos is,
akinek legelemibb kutyakotelessége volna megsegiteni a sza
badfoldi magyar szellemi életet. Hiszen ennek megtartâsa,
fejlesztése nyomorûsâgos vagy nevetséges 40,000 dollâr alap-
tôke. Négy Cadillac-autô âra.

Nem merjiik kérni ôket, akik befutottak és a hontalan-
sâgban elértek minden olyan jôlétet, amelyet otthon elképzelni
sem tudtak, hogy a clevelandi Magyar Talâlkozôra tegyék le
a "becsuletadét". Ôk semmit sem tanultak, de mindent felej-
tettek! Hdt ha a szâmlât nem hajlandôk itt kiegyenliteni,
majd megkapjâk azt az otthoni magyar néptôl, a szenvedô,
fab magyar testvérektôU



Clevelandban talâlkozô van! Magyar Talâlkozô! És ez a
talâlkozô soha sem vâlhatik teljessé, ôszintévé, ha nem vetûnk
fel itt egy nagy magyar problémât: a magyar szellemi jobb-
oldal és a magyar vérû — mindig hangsûlyozom — magyar-
vérû baloldal szellemi embereinek kibékûlését. Politikai sikon

âllhatunk egymâssal szemben és kiizdhetûnk egymâs ellen.
A magyar politikusok az exilben nem tudtâk, de nem is akar-
tâk megteremteni a magyar politikai és lelki egységet. Most
azonban Gdbor Âron 'Az embertôl keletre' cimû konyve ki-
adâsânak elôkészûleteinél lâttam: van magyar egységl Ha nem
is politikai, hanem szellemi egység, amelybe beletartozik a
székely szabadsâgharcos âgyûbntô mester vérszerinti unokâja
éppûgy, mint a "fasiszta" magyar jobboldal minden irôja.
Beletartozik mindenki, akâr jobboldali, akâr baloldali, ha
nem adta el lelkét a frijùrôpâs sâtânnak, vagy a pânszlâv
Belzebubnak.

A freylassingi talâlkozô szellemében legyen hât a cleve-
landi Magyar Talâlkozô a becsuletes magyar jobb- és baloldal
talâlkozôja, a kéznyujtâs ôszinte linnepe és annak meghirde-
tése, hogy a szellem sikjân nem jobboldaliak vagy baloldaliak,
hanem egyediil és kizârôlag minden jelzô nélkiil magyarok
vagyunk!

☆☆☆

Nâdas Jànos dr. tanâcskozâsi elnôk befejezésul meg-
emliti még, hogy "A VI. Magyar Talâlkozô Krônikâja" âltalâ-
nos elismerést aratott a magyarsâg kôrében. Kôszônetet mond
Somogyi Ferenc dr.-nak, aki a szerkesztést végezte. Orômmel
âllapitja meg, hogy a Magyar Talâlkozôk âllandôan felfelé
ivelnek. Târsadalmi eseményeink is igen kivâlôan sikeriiltek.
Kôszônetet mond minden elôadônak, hozzâszôlônak, kôzre-
mûkôdônek és résztvevônek, a sajtô és a râdiô szerkesztôinek,
tudôsitôinak és képviselôinek, de legelsôsorban és kiilônôs-
képpen azoknak, akik mâs magyar gôcpontokbôl jôttek el az
immâr hetedik Magyar Talâlkozô hâromnapos tanâcskozâ-
saira. — A zârônyilatkozatot szerkesztô bizottsâg tagjaiul
Gyékényesi Gy. Làszlô, vitéz Kaczvinszky Pdl dr., Nddas Gyula
dr., Somogyi Ferenc dr. és Szdsz Béla dr. kikiildését java-
solja, majd a magyar Hiszekegy elmondâsâval a VII. Magyar
Talâlkozô iilésezését berekeszti.
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ZÂRÔNYILATKOZAT

A VIL Magyar Talâlkozô 1967. november 24—26 kôzt,
Clevelandban (Ohio, USA) megtartott hâromnapos tanâcsko-
zâsait az alâbbi zârônyilatkozattal rekesztette be;

1.) A Magyar Talâlkozô, mint az emigrâciô egyik szô-
vivôje, megûjitja kôvetelését, hogy a nemzetkôzi jog sérelmé-
vel még mindig Magyarorszâgon tartôzkodô orosz megszâllô
hadsereg vonuljon kl onnan és Oroszorszâg téritse meg a
megszâllâssal Magyarorszâgnak okozott kârokal.

2.) Kôveteli, hogy a magyar kormâny engedje szabadon
a politikai foglyokat és âllîtsa vissza az âltalânos emberi sza-
badsâgjogok gyakorlâsânak lehetôségét; tôrôlje el a nemzet-
gyllkos abortusz-tôrvényt; vegye védelmébe az utôdâllamok-
ban élô kisebbségi magyar véreinket és fokozott éberséggel
kisérje figyelemmel tovâbbi sorsukat; engedje be az emig
râciô sajtôtermékeit és tegye lehetôvé, hogy a magyar ifjûsâg
tehetséges tagjai a N3aigaton is szabadon tovâbbképezhessék
magukat.

3.) A magyar emigrâciô — a kôzôs feladatok megoldâsa
és a kôzôs akciôk sikere érdekében — keressen kapcsolatot
a Vasfiiggôny môgôtt élô népek emigrâciôival.

4.) A magyar emigrâciô befogadô hazâiban modernizâlja
târsadalmi és politikai szervezeteit, tâmogassa a magyar egy-
hâzakat, magyar egyesiileteket, magyar iskolâkat és magyar-
nyelvû lapjait. Terjessze ki tevékenységét a befogadô orszâg
minden kinâlkozô életmegnyilvânulâsâra.

5.) A Magyar Talâlkozô megîtélése szerint sziikség van
szellemi megujhôdâsra, târsadalmi ûjjâéledésre, âtfogô kultû-
râlis programok végrehajtâsâra, a magyarsâg sorainak mâsod-
és harmadnemzedékes fiatalokkal valô megerôsitésére.

6.) Honfitârsaink fokozott mértékben tôrekedjenek a ma
gyar egység gyakorlati megteremtésére, a személyeskedô és



pârtoskodo ellentétek legmesszebbmenô kikiiszôbolésére, a
magyarsâg erôinek szâmbavételére, a kultùrâlis, szociâlis és
gazdasâgi tevékenység hathatôs kiépitésére, a magyar vâllalko-
zâsok tâmogatâsâra.

7.) Az egyetemes magyar célok és feladatok megvalôsitâ-
sâhoz szûkséges anyagiak biztosftâsa érdekében kivânatos az
dnkéntes és folyamatos anyagi âldozatvâllalâs — gondos ta-
nâcskozâsok révén torténô — elôkészitése és megvalôsitâsa.

.) Magyarsâgunk fenntartâsa érdekében a magyar sziilôk
legszentebb kôtelessége, hogy gyermekeiket megfelelô nevelés-
ben részesitsék, a magyar beszéden kiviil magyarul imi és ol-
vasni is megtanîtsâk, ôseink hagyomânyait, tôrténelmét, faj-
tâjukhoz valô ragaszkodâsât beléjiik oltsâk. Ugyancsak ma
gyarsâgunk fenntartâsa érdekében elengedhetetlen kôvetel-
mény, hogy a magyar egyhâzak hétvégi magyar iskolâkat tart-
sanak fenn, a magyar târsadalmi intézmények pedig magyar
ifjûsâgi szervezeteket, cserkész és sport-egyesuleteket hivjanak
életre minden magyar kôzbsségben.

9.) A Magyar Talâlkozô kéri az emigrâciôban élô magyar
tudôsokat és szakembereket, hogy ha akâr magyar, akâr ide-
gen szerzôk Magyarorszâggal és a magyar néppel foglalkozô
mûvekben a magyarsâgra kâros, hamis, vagy téves âlhtâsokat
talâlnânak, azok ellen sajât neviikben azonnal tiltakozzanak
és ugyanakkor — hasonlô eljârâs megtétele érdekében — hiv-
jâk fel azokra az Ârpâd Akadémia figyelmét is.

10.) Fontosnak tartja a Magyar Talâlkozô oly mûvek és
szemlék, folyôiratok idegen nyelven valô megjelentetését és
tâmogatâsât, amelyek komoly tudomânyos alapon foglalkoz-
nak a magyarsâg és Magyarorszâg tôrténeti mûltjâval és jôvô-
jével, hogy a rosszindulatû ellenséges propaganda-hatâsokat
meggyengitve, vagy hatâstalam'tva âllhassunk ki a magyar
jôvô érdekében a vârhatô eurôpai ûjjârendezést târgyalô
konferenciân.

11.) A Magyar Talâlkozô felkéri az Allandô Titkârsâgot,
vegye nyilvântartâsba és ôrizze meg a kulfôldôn élô magyar
kutatôk, tudôsok, irôk és mûvészek eredményeinek, munkâi-
nak, talâlmânyainak, stb. jegyzékét; azokat szakok szerint



csoportositsa és az irântuk érdeklôdôknek adjon felvilâgosi-
lâst rôluk. A kûlfôldon élô alkotô magyarokat viszont arra
kéri, hogy munkâik jegyzékét kiildjék el az Allandô Titkârsâg

12.) Az Allandô Titkârsâg vegye nyilvântartâsba azokat
a fiatal magyar értelmiségieket is, akik egyetemi tanulmânyai-
kat kitûnô eredménnyel végezték el és tâmogassa ôket abban,
hogy Magyarorszâggal és a magyarsâggal foglalkozô disszer-
tâciôikat a befogadô orszâg nyelvén nyomtatâsban is meg-
jelentethessék.

13.) A soron kôvetkezô VIII. Magyar Talâlkozô az elsô
vilâghâborû befejezésének 50. évfordulôja alkalmâbôl igyekez-
zék alapos elôkészitéssel gondosan kiértékelni azt a kérdést,
kik felelôsek az elsô vilâghâborû elôkészitéséért és kitôréséért,
mi volt a magyar âllâspont és miért nem tudott az érvé-
nyesûlni. Végul vizsgâlja meg — az idôkôzben kôzzétett titkos
dokumentumok és âllamférfiak nyilatkozatai alapjân — a tria-
noni — békeparancs elôkészitésének kôriilményeit. A Magyar
Talâlkozô kéri mindazokat, akik ezekre a kérdésekre vonat-
kozô adatokkal rendelkeznek, bocsâssâk azokat az Allandô
Titârsâg rendelkezésére.

14.) A Magyar Talâlkozô a magyar sajtônak és magyar
râdiôâllomâsoknak tâmogatâsukért ôszinte kôszônetét feje-
zi ki.

Dr. Nâdas Jânos,

a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje

1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio, USA. 44107



A MAGYAR TALÂLKOZÔK

SZEMÉLYES ÉS LEVELEZO RÉSZTVEVÔINEK

VALAMINT AZ ARPÂD AKADÉMIA TAGJAINAK

ÉLETRAJZI ADATAI

(Az elôzô Krônikâkban kdzolt adatok kiegészttése)

J elmagyaràzat:

* — sziiletésének éve és helye: (pl. 1906, Mako)
M. — sziiletésének helye: Magyarorszâg.

BAKAY LAJOS (Buffalo, N. Y.) sebész professzor, az or-
vostudomânyok doktora. *1917, Pozsony. Kozépiskolâit a buda-
pesti kegyesrendi gimnâziumban végezte. 1935-ben érettségi-
zett. Orvostudomânyi doktori oklevelét Budapesten, 1942-ben
summa cum laude szerezte meg. Az Am. Collège of Surgeons,
az Am. Academy of Neurology, az Am. Assoc. of Neurol. Sur
geons', a Boston Academy of Neurology, a Herbert Olive-
crona Society (Stockholm) tagja, stb. Magyar, német, svâjci,
angol, svéd, argentin és amerikai szaklapokban 66 koz-
leménye, 8 angol nyelvû gyûjteményes szakmunkâban egy-egy
szaktanulmânya jelent meg onâllô fejezetként. Onâllôan meg-
jelent nagyobb mûvei: "The Blood-Brain Barrier, with Spécial
Regard to the Use of Radioactive Isotopes (1956), Célébrai
Edema (1965), Diagnosis of Brain Tumors with Radioactiv
Isotopes (In préparation). Az Arpâd Akadémia meghivott ren
des tagja.

BAKÂCS GYORGY dr. (Los Angeles, Calif) sebész a volt
kir. magy. Pâzmâny Péter Tudomânyegyetem 1942-ben habilitait
sebész tanâra, az orvostudomânyok doktora. *1901, Veszprém.
Budapesten érettségizett 1918-ban. Orvostudomânyi doktori ok-



levelét a budapesti egyetemen 1923-ban szerezte meg. 1935/36-
ban âllami ôsztondijjal Londonban végzett kutatô munkât az
endokrinolôgia és a sympathicus idegrendszer sebészeti vo-
natkozâsai terén. Kutatâsainak eredményét "Post-operative
Tetany and Parathyroid Transplantation" cimmel Londonban
tette kozzé. Konyv- és szakfolyôirati cikk alakjâban kiadott
tanulmânyainak szâma 23. "Orvos és beteg a szociâlis be-
tegbiztositâs rendszerében" clmû kônyve a mâsodik vilâg-
hâboni elôtt orszâgos visszhangot keltett. 1942-ben egyetemi
sebész tanârrâ habilitâltâk és a Magyar Âllam Vasutak kôr-
hâzânak Igazgatô fôorvosâvâ nevezték ki. Ezt megelôzôen
orvosi gyakorlatot folytatott és hârom szakorvosi képesitést
szerzett. Orvosi gyakorlatâval és tudomânyos kutatômunkâ-
jâval pârhuzamosan kora ifjûsâgâtôl kezdve szépirodalmi és
publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Folyôiratokban,
heti és napi lapokban, tobbek kbzt a "Nemzeti Ujsâg"-ban,
versei jelentek meg, a "Magyarsâg"-nak pedig rendszeres vezér-
cikkirôja volt. A Katolikus îrôk és Hfrlapirôk Pâzmâny
Egyesiiletének vâlasztmânyi tagja lett. Prohâszka Ottokâr
piispbkhoz irt ûnnepi ôdâja pergamentre mâsolva ott fiig-
gôtt a székesfehérvâri Prohâszka-mûzeum falân. Amerikâban
1948 ôta él s 1950 6ta folytat orvosi gyakorlatot. Kolteményei a
"Katolikus Magyarok Vasâmapja" hasâbjain jelennek meg. A
Signum Laudis és a Nemzetvédelmi kereszt, valamint a bronz
Arpâd-érem tulajdonosa. Az Ârpâd Akadémia meghivott ren
des tagja.

BOGNÂR KÂLMÂN dr. (Slippery Rock, Pa.) fôiskolai
tanâr. *1908, Budapest. Meteorolôgus. Okleveles magyar és
osztrâk kbzépiskolai tanâr. A bolcsészettudomânyok doktora.
Egyetemi tanulmânyait Budapesten, Rômâban, Bécsben és
a University of Utah-n (Vis.) végezte. "Summa cum Laude"
szerzett, magyar doktori oklevelét 1959-ben, Bécsben noszt-
rifikâltatta. 1933-tôl a magyar légierôk meteorolôgusa (leg-
utôbb alezredesi rangban). 1951-tôl 1953-ig intemâltâk. 1954-tôl
1956-ig a magyar fbldtani intézet hydrogeologusa volt. 1957-
tôl hârom éven ât Ausztriâban kbzépiskolai tanârként mû-
kbdbtt, azutân Sait Lake City-ben (Utah) kutatô meteoro
lôgus lett. 1966 szeptembere ôta a Slippery Rock State Collège



(Slippery Rock, Pa.) associate professzora. Tobb tudomânyos
târsasâg tagja. Szâmos szaktanulmâny szerzôje.

CSOBÂNCZI ELEMÉR (Amcliffe, N. S. Wales, Ausztrâ-
lia), az Egyetemes Magyar Nemzetvédelem ("Turân" Vilâg-
szervezet) fôtitkâra. Szkv. m. kir. h. szâzados. *1913, Nagy-
kanizsa. Tanulmânyainak befejezése utân hivatâsos tiszt lett.
Az 1. honvéd gyalogezrednél, a mâtyâsfôldi hadi repûlôtéren
leljesitett szolgâlatot. 1941 ôszén ônként jelentkezett harc-
téri szolgâlatra. 1942. februâr 26-ân, a brianszki erdôkben
sûlyosan megsebesiilt. Felgyôgyulâsa utân ùjra harctéri szol
gâlatra jelentkezett. 1944-ben a Szent Lâszlô hadosztâly egyik
szervezô tisztje lett. 1944. december 28-ân orosz fogsâgba
esett, ahonnan 1945. mârcius 26-ân sikeriilt megszôknie.
Hosszas bujdosâs utân 1946. jùnius 1-én érkezett Pârisba,
ahonnan késôbb Ausztrâliâba vândorolt. 23 év ôta foglalko-
zik rendszeres torténelemkutatô tanulmânyokkal. Szâmos
cikke jelent meg. "Nagymagyarorszâg vagy nemzethalâl"
cimû nagyobb mûvét a pittsburgh-i MAGYARSÂG folytatâ-
sokban kôzôlte. Az Ârpâd-diszoklevél nyertese.

ERDÉLYI JÔZSEF (New York, N. Y.) târogatômûvész,
zeneszerzô. *1909, Pocahontas, Va. Kbzépiskolâit a Pocahontas
High School-ban, fôiskolai tanulmânyait a Fairmont State
Teachers College-ban végezte. 1935-ben "B. A. in Education"
fokozatot nyert. Egyetemi tanulmânyokat Debrecenben és Bu-
dapesten folytatott. 1939/40-ben a budapesti Eotvôs Kollégium
angol lektora volt. Szâmos bnâllô târogatô-hangversenyt ren-
dezett, sok hangversenyszâmot szerzett és adott elô târogatôn.
A bronz Arpâd-érem tulajdonosa s az Arpâd Akadémia tagja.

KELEMEN GYÔRGY (Los Angeles, Calif.) orvos egye
temi professzor, az orvostudomânyok doktora. *1890, Buda
pest. Kozépiskolâit Budapesten, egyetemi tanulmânyait Buda-
pesten és Gôttingâban végezte. On'ostudomânyi doktori ok-
levelét 1913-ban, Budapesten szerezte meg. Tovâbbi tanulmâ
nyokat Budapesten, Berlinben és Wûrzburgban folytatott.
1926-ban a pécsi egyetem habilitâlta, 1937-ben pedig ugyanott
rendki'viili tanâr lett. 1940-tôl 1947-ig a Tufts University orvosi
karân, 1946-t61 1956-ig pedig a Harvard Médical Schoolban
adott elô s végzett kutatô munkât. Nyugalomba vonulâsa utân



1956-ban meghivâsra Europa hat orszâgâban 21 tudomânyos
szakelôadâst tartott, 1964 ôta pedig "emeritus clinical profes-
sor of surgery (otolaryngology)" a Southern California egye-
tem orvosi karân. 1912-tôl 1967-ig 4 kutatâsi ôsztondijat és
11 tudomânyos kutatâsi nagydijat (grant) nyert el. 25 tudo
mânyos târsasâg és akadémia rendes tagja, 5 âllam szaktudo-
mânyi târsasâgânak pedig tiszteletbeli tagja. Szâmos diszokle-
vél, kitûntetés tulajdonosa. 189 tudomânyos szaktanulmâny
szerzôje. Kbzleményei koziil 54 jelent meg 1956 ôta angol,
német és magyar nyelven. Az Arpâd Akadémia raeghivott
rendes tagja.

S. KOÔSA ANTAL (Détroit, Mich.) szabadsâgharcos kôltô.
'••1921, Cinkota. Gimnâziumi tanulmânyait Kispesten végezte.
1939-ben érettségizett. Fôiskolai tanulmânyokat az egri érseki
jogakadémiân folytatott. Fôvârosi tisztviselô lett. EIsô versei
budapesti folyôiratokban jelentek meg. 1950-ben a kommunis-
tâk (feleségével egyiitt) bebôrtônôzték. Csak az 1956-os sza-
badsâgharc idején szabadult ki. 1957-ben Amerikâba vândorolt
és Detroitban telepedett le. A Detroiti Ûjsâg munkatârsa.
Kôlteményei a "Fuveskert"-ben is megjelentek, s azokat tôbb
nyelvre leforditottâk. "Magyar pisztrâng" cimû verseskôtete
1961-ben jelent meg. A bronz Ârpâd-érem tulajdonosa és az
Arpâd Akadémia, valamint az Amerikai Magyar Irôk Munka-
kôzbssége tagja.

KORMENDI FERENC (Washington, D. C.) irô. *1900,
Budapest. Atyja iigyvéd, anyja erdélyi birtokos csalâd sarja.
Kôzépiskolâit Budapesten végezte. 1918-ban érettségizett. Egye-
temi tanulmânyokat a Pâzmâny Péter Tudomânyegyetem jogi
és bbicseleti karân folytatott. Néhâny évig az egyik budapesti
bank sajtôreferense volt. Elsô irâsai 1917-ben jelentek meg.
EIsô novellâskôtetét 1921-ben adtâk ki. 1932-ben "A budapesti
kaland" cimû regényével megnyerte az angol-amerikai regény-
dijat. Ettôl kezdve 1938-ig a Pesti Naplô irodalmi belsô munka
târsa volt. Rôvid olaszorszâgi és svâjci tartôzkodâs utân Lon-
donban telepedett le, aboi 1939 és 1945 kôzt a BBC magyar
osztâlyânak munkatârsaként mûkôdôtt. 1946 ôta Amerikâban
él. 1954-tôl 1961-ig a Szabad Eurôpa Râdiôjânak magyar ren-
dezôje és irodalmi munkatârsa volt. 1961 ôta az Amerika



Hangja munkatârsa. Regények, novellâs-kôtetek, szmdarabok,
irodalmi és tôrténelmi-politikai tanulmânyok, valamint mû-
forditâsok szerzôje. Eredeti mûvei 25 orszâgban, 27 nyelven,
mintegy 180 ônâllô kotetben jelentek meg. Majdnem 300 el-
beszélése és cikke 12 orszâgban keriilt kbzlésre. TV-darabjait
Amerikâban és Nyugat-Németorszâgban, Ausztriâban és
cikkeit Amerikâban, Nyugat-Németorszâgban, Ausztriâban és
Olaszorszâgban kbzvetitik. 19 onâllô nagyobb mûve kôziil is-
mertebb regényei: A budapesti kaland, A boldog emberoltô,
Talâlkozâs és bûcsù, Jùniusi hétkdznap. — A New York-i
Writers in Exile Pen Center volt einbke, a Sziciliai Akadémia
(Messina, Olaszorszâg) tb. tagja 1936 ota, a Pirandello halâlâ-
val megurûlt helyen s az Ârpâd Akadémia meghlvott rendes
tagja.

PALLÔS LÔRÂNT (Huntsville, Ala.) gépészmémok. *M.
Kozépiskolai tanulmânyait Magyarôvârott végezte. 1935-ben
érettségizett. Egyetemi tanulmânyainak befejezése utân 1942-
ben, a budapesti Jôzsef nâdor mûszaki és gazdasâgtudomânyi
egyetemen gépészmérnoki oklevelet szerzett, majd tanârsegéd-
ként mûkôdott. 1934-ben Magyarorszâg kormânyzôja életmen-
tésért arany érdeméremmel tiintette ki. Amerikâban az ûr-
kutatâs terén végez jelentôs tevékenységet. Az arany Ârpâd-
érem tulajdonosa és az Arpâd Akadémia tagja.

PALINKAS LASZLÔ (Firenze, Olaszorszâg) tanszékvezetô
tanâr a firenzei egyetem bolcsészettudomân}^ karân. *M. Kô-
zépiskolâit Budapesten végezte. 1928-ban érettségizett. Egye
temi tanulmânyainak elvégzése utân a budapesti Pâzmâny
Péter tudomânyegyetemen bôlcsészettudomânyi doktori ok
levelet szerzett (1936-ban), majd kozoktatâsugyi szakszolgâlat-
ba lépett, ahol a Magyar Nemzeti Mûzeum kotelékében mû-
zeumi ôr lett, majd Olaszorszâgba keriilt s a firenzei egyete
men magyar nyelvet és irodalmat adott elô. Ebben a târgykôr-
ben az olasz kozoktatâsugyi minisztérium egyetemi tanârrâ
minôsitette és 1959-ben megbizta a firenzei egyetem magyar
tanszékének és intézetének vezetésével. 1938 ôta a "Mattia
Corvino Societa Italo-Ungherese di Scienze, Lettere ed Arti'
(Rôma) tagja, 1954 ôta az Academia Catholica Hungarica
(Rôma) rk. tagja, az Arpâd Akadémia meghfvott rendes tagja.

13 Magyar Talâlkozô Krôiiikâja



a felvidéki, erdélyi és délvidéki katonai emlékérmek s a Mâltai
Lovagrend "Pro Hungaria" emlékérmének tulajdonosa.

PETRY BÉLA (Sao Paulo, Brazi'lia) mûszaki igazgatô,
volt mûegyetemi ny. rk. tanâr s a GANZ-gyâr mûszaki fô-
tanâcsosa. *M. Kôzépiskolâit a nagyvâradi âllami fôreâliskolâ-
ban végezte. 1917-ben érettségizett. A Jôzsef Nâdor Mûegyete-
men befejezett tanulmânyai eredményeként 1922-ben gépész-
mérndki okievelet szerzett. 1942-ben a budapesti Mérnôki
Tovâbbképzô Intézet elôadôja, 1945-ben pedig a Németorszâg-
ba kitelepedett mûegyetem ny. rk. tanâra lett. Az elsô vilâg-
hâborûbôl a nagy ezûst és a bronz vitézségi érem, a Kâroly
es. k. tulajdonosa. 1966-ban a braziliai fôldrajzi târsasâg
tûntette ki érdeméremmel. A Braziliai Fôldrajzi Târsasâg, a
Szent Lâszlô Târsasâg tagja s 1967 ôta Szent Lâszlô lovagja.
Tobb szabadalmazott mûszaki talâlmâny tulajdonosa és na-
gyon sok mûszaki alkotâs szerzôje. Az Ârpâd Akadémia meg-
hivott rendes tagja.

Vitéz PONGRACZ ISTVÂN (New York, N. Y.) hang-
versenykisérô zongoramûvész és zenetanâr, volt m. kir ezredes,
a Zenemûvészeti Fôiskola hangversenykisérôje. *1894, Nagy-
bânhegyes. Kôzépiskolâit Békéscsabân végezte. 1912-ben érett
ségizett. Fôiskolai tanulmânyait a budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémiân fejezte be, majd mint Liszt-nôvendék Thomân
Istvânnâl folytatta. Az elsô vilâghâborût 51 hônapi arcvonal-
szolgâlattal, mint tartalékos tiszt kûzdôtte végig. Résztvett
Erdély, majd a Felvidék védelméért folytatott harcokban is.
Késôbb a békéscsabai 10. gyalogezrednél teljesitett szolgâlatot,
1931-ben pedig a honvédelmi minisztérium elnôki osztâlyâra
kerult, ahol a mâsodik vilâghâborû végéig szervezési és elvi
ûgyek elôadôja volt. Katonai hivatâsâval pârhuzamosan Dohnâ-
nyi Ernô dr. fôigazgatô meghivâsâra a Zenemûvészeti Fô
iskola hangversenykisérôje lett. Ebben a minôségében és
szôlistaként, valamint tôbb kamaraegyuttes (vonôsnégyes) zon-
goristâjaként a nagyobb magyar vârosokban, Ausztriâban, Né-
metorszâgban, Jugoszlâviâban, Lengyelorszâgban és az Ameri-
kai Egyesûlt Allamokban aratott igen sok sikert. Amerikâban
1951 ôta él, s mint zenetanâr és hangversenykisérô mûkôdik.
Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.



PUKY PÂL dr. (San Cristobal, Venezuela) fôorvos, a
Clinica 'Los Andes' igazgatôja, volt magyar egyetemi tanâr.
''M. Kôzépiskolâit Miskolcon végezte. 1922-ben érettségizett.
Egyetemi tanulmânyainak befejezése utân 1929-ben Budapes-
ten orvostudomânyi doktori oklevelet szerzett. Egyetemi tanâr-
segéd lett. 1941-ben a Pâzmâny Péter Tudomânyegyetem orvos-
kari tanârâvâ habilitâlta. A mâsodik vilâghâborû utân Vene-
zuelâba vândorolt ki s 1954-ben a méridai egyetemen is meg-
szerezte az onmstudomânyi doktori oklevelet. 1956-ban San
Cristobal-ban elnyerte a "Premio Semidey"-t, 1961-ben pedig
Caracasban a "Premio Guillermo Morales"-t. Magyar, német
és venéz nyelven 54 tudomânyos szaktanulmânya jelent meg.
Az "Ortop. y Traumat", a "Cirugiia" venezuelai tudomânyos
târsasâgok, valamint a "Soc. Latinamericana de Ortop. y
Traumatologia" tagja. Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes
tagja.

SEBEOK TAMÂS (Bloomington, Indiana) nyelvész, egye
temi professzor, a bôlcselettudomânyok doktora. *1920, Buda
pest. Egyetemi tanulmânyait Chicagôban végezte, a "M. A." és
a "Ph. D." fokozatokat a Princeton Universityn szerezte meg.
1943 ôta az Indiana University tanâra, 1967 ôta "Distinguished
Professer of Linguistics"; az antropolôgia és az ural-altâji
tudomânyok professzora, a "Department of Uralic and Altaic
Studies" megalapitôja és elsô vezetôje. Szâmos tudomânyos
târsasâg tagja, tôbb tudomânyos kutatâsi nagydij nyertese,
sok szaktanulmâny szerzôje. Amerikai és eurôpai egyetemek
meghivott elôadôja az angol nyelven kivlil német, francia és
magyar nyelven is. Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

SELYE JÂNOS dr. (Montreâl, Kanada) a kisérletes orvos
tudomânyi és sebészeti intézet igazgatô egyetemi professzora,
az orvos- és bolcselettudomânyok doktora. *1907, Bées. Kôzép
iskolâit a komâromi bencés gimnâziumban, Magyarorszâgon
végezte. 1924-ben érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a prâ-
gai német, a pârizsi és rômai, majd a montreâli egyetemeken
végezte. Orvostudomânyi doktori oklevelét Prâgâban 1929-ben,
Montreâlban pedig 1942-ben, a bôlcsészettudomânyi doktori
oklevelét (szerves kémiâbôl) 1931-ben, Prâgâban szerezte meg.
9 egyetem diszdoktora, 46 tudomânyos târsasâg és akadémia



tiszteletbeli tagja, 49 tudomânyos târsasâg és akadémia ren
des, 15-nek pedig levelezô tagja. 52 kitûntetés, jutalom és
nagy dîj nyertese. 22 eredeti szaktanulmânya kôziil tôbb
olasz, japân, spanyol, francia, német, magyar, Jengyel, portu-
gâl, svéd, orosz nyelven is megjelent. 12 nagyobb és 6 kisebb
kutatâsi eredményrôl szâmolt be. Hozzâvetôlegesen 1200 koz-
leménye lâtott napvilâgot. 10 nyelven beszél. Az Ârpâd Aka
démia meghfvott rendes tagja.

SÔLYOM-FEKETE VILMOS dr. (Oxon Hill, Md.), a Lib-
rary of Congress torvényszakértôje, volt vâllalati jogtanâcsos.
'•'1916, Budapest. Kôzépiskolâit Budapesten végezte, 1933-ban
érettségizett. Egyetemi tanulmânyait Budapesten fejezte be,
s a jogtudomânyi oklevelet 1941-ben Pécsett szerezte meg.
3 terjedelmesebb és 19 kisebb szaktanulmânya jelent meg.
Az Ârpâd Akadémia meghivott levelezô tagja.

Dukai és Szent-Gyôrgyi SZÉLL SANDOR dr. (Mexico,
U. P., Mexico) tôrténész és diplomata, egyetemi tanâr, tôbb
tudomânyos akadémia rendes és tiszteletbeli tagja, rk. kôvet
és megh. miniszter. *1904, M. Tanulmânyait a szegedi, kolozs-
vâri, leydeni, pârizsi és cambridge-i egyetemeken végezte. A
jog-, âllam- és kôzgazdasâgtudomânyok doktora. 'Volt konzu-
lâtusi titkâr. A hâgai âllandô nemzetkôzi blrôsâgon 8 nyelv
(holland, angol, francia, német, magyar, olasz, spanyol és svéd)
hites forditôja. Bihar vârmegye tiszteletbeli fôszolgablrâja és
Zemplén vârmegye tiszteletbeli iigyésze. A honfoglalô Tétény
fejedelem unokâjâtôl szârmazô Kalotha-Zyl nemzetség sarja.
A konstantini Szent Gyôrgy, az akkoni Szent Jânos és a jeru-
zsâlemi Templomos Rend nagykeresztes lovagja (az utôbbi-
nak egyben magyar perjele). Az 1861-ben alapi'tott Szent
Lâszlô Târsulat munkâjânak folytatâsâra 1938-ban létesûlt
Szent Lâszlô Emlékbizottsâg ûgyvezetô elnôke (1947 ôta).
Szâmos katonai és polgâri kitiintetés tulajdonosa. Tôbb ôn-
âllô tanulmâny szerzôje. A magyarsâg eredetével és ôstôrténe-
tével foglalkozô cikkei magyar és kûlfôldi szaklapokban je-
lentek meg. Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

Et. TOZ TAMÂS (San Diego, Calif.) rôm. kat. lelkész. *M.
A gimnâziumot Gyôrôtt végezte. 1934-ben érettségizett. A hit-
tudomânyi fôiskola elvégzése utân 1939-ben a gyôri egyhâz-



megye âldozopapjâvâ szentelték. A gyôri Kisfaludy Irodalmi
Kor és a pécsi Janus Pannonius Târsasâg tagja. 5 verskôtete
jelent meg: "Tiszta arannyal" (Budapest, 1941), "Két tenger
kozt" (Budapest, 1943), "Nyugtalan szârnyakon" (Kôln, 1959),
"Egy orszâg kûszôbén" (Los Angeles, 1966) és "Elraboltam
Eurôpât" (Los Angeles, 1968.). Esztétikai tanulmânyai az Iro
dalmi Ûjsâg, a Vigilia, Jelenkor és a Nemzetôr hasâbjain
jelentek meg. Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

VACZ ELEMÉR dr. (Buenos Aires, Argentina,) a Mind-
szenty Tudomânyos és Kultùrâlis Akadémai elnôke, Szabolcs
vârmegye volt fôlevéltârnoka. *1908, Budapest. Kozépiskolâit
Ûjpesten végezte. 1928-ban érettségizett. Egyetemi tanulmâ-
nyainak befejezése utân 1932-ben, Budapesten bblcsészettudo-
mânyi doktori oklevelet, 1936-ban kbzépiskolai tanâri okleve-
let, 1937-ben pedig levéltârosi szakképesitést szerzett. 1938-ig
az Orszâgos Levéltârban mûkodôtt, majd Szabolcs vârmegye
fôlevéltârosa lett. Argentinâba 1948-ban koltbzôtt, s az ottani
magyarsâg mûvelôdési tevékenységében igen jelentôs vezetô
szerepet toit be. Nagyobb szaktanulmânyai: "Két udvar, két
fônemesség", "Nôgrâd vâra", "Duna—Odera csatornaterv a

—17. szâzad fordulôjân", "Vedres Istvân munkâssâga", Tes-
sedik Samuel", "Az evangélikus kbzôsség ûtjân". Ezeken kiviil
szâmos kisebb tanulmânyt is kbzzétett. 1956 ôta 40 cikke,
kbzleménye, kisebb tanulmânya jelent meg. A Johannita Rend
lovagja és a rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Az Arpâd
Akadémia meghivott rendes tagja.



A MI FIATAL ÉRTEMISÉGUNK

(A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga elhatârozta, hogy
a Magyar Talâlkozôk krônikâjânak nyilvânossâgân keresztûl
bemutatja azokat a magyar fiatalokat, akik az emigrâcio-
ban fejezték be tanulmânyaikat és doktori fokozatukat ki-
tiintetéssel — "summa cum laude", vagy "cum laude" —
szerezték meg. Bemutatja tovâbbâ azokat is, akiknek doktori
értekezése — disszertâciôja — magyar târgyù, tekintet nél-
kiil arra, hogy milyen nyelven angolul, franciâul, németul,
spanyolul stb. jelent az meg. Az Allandô Titkàrsâg ezt a
kezdeményezését a jôvôben folytatni kivânja, ezért arra kéri
olvasôinkat, hivjâk fel erre az érdekeltek figyelmét s azok
lépjenek az Allandô Titkârsâggal kapcsolatba és kuldjék be
személyi adataikat.)

MEDGYESI-MITSCHANG ZSUZSANNA (St. Louis, Mis
souri) kônjrvtâros. *1943, Budapest. Kôzépiskolâit a "St. Eli-
zabeth of Hungary Academy"-n végezte. Fôiskolai tanulmânyo-
kat a Fontbonne College-ban folytatott. Az "M. A." és a "P. H."
fokozatot tôrténelembôl a St. Louis egyetemen szerezte meg.
Fôiskolai és egyetemi tanulmânyait mindvégig ôsztôndijjal
(scholar- and fellowships), kitûnô eredménnyel végezte. A Phi
Alpha Thêta (National History Honor Society), az Alpha Mu
Gamma (National Language Honor Society), a Pi Gamma Mu
(National Social Studies Honor Society), az "Honor Roll of
Catholic Graduâtes" és az "Honorable Mention by Woodrow
Wilson Fellowship Committee" (nationwide) tagja. Mint fô
iskolai hallgatô, a Midwest Model United Nations vâlasztott
delegâtusa és a Continuations Committee tagja volt. Kônyv-
târos és egyetemi kutatô asszisztens. Az eziist Arpâd-érem
nyertese (1966-ban). Doktori disszertâciôja: "Count Albert
Apponyi — Hungarian Patriot and Continental European".

PÔKA JÔZSEF (San Francisko, Calif.) *1944, Budapest.
1948 ôta Argentinâban, 1956 ôta pedig Kaliforniâban él.



Elemi iskolâit Argentinâban és Kaliforniâban, kôzépisko-
lâit San Francisco-ban (Calif.) végezte (1962). Fôiskolai ta-
nulmânyokat a San Francisco State College-ban folytatott,
ahol a "B.A." fokozatot 1966-ban "cum lande" szerezte meg.
Egy évig a madridi egyetem hallgatôja volt. Jelenleg a
University of California (Berkley) "graduate student"-je.
Angol, spanyol és német nyelven ôsszehasonlitô irodalom-
lôrténeti tanulmânyokat végez a "M. A." fokozata elnyerése
érdekében. Sokat utazott. Jârt Argentina, Chile, Ecuador,
Brazilia, Uruguay, az Egyesult Âllamok és Kanada, Spanyol-
orszâg, Portugâlia, Francia-, Német- és Olaszorszâg, Dânia,
HoIIandia, Belgium, Svâjc, Lichtenstein, Ausztria, Svédor-
szâg, Magyarorszâg, Tangier, Marokkô és Sénégal teriiletén.
Magyar anyanyelvén kivul beszél angolul, németiil és spa-
nyolul.

RUPPRECHT PÀL (Minneapolis, Minn.) *1924, Szombat-
hely. Egyetemi tanulmânyait Budapesten, Erlangenben, North
Dakota State University-n és a University of Minnesota-n vé
gezte. Nemzetkôzi-jogi és diplomâcia-torténeti kérdésekkel fog-
lalkozik. Ebbôl a târgykôrbôl îrta doktori értekezését is. 'Ph.D.'
fokozatât Minnesota egyetemén 1953-ban kitiintetéssel szerezte
meg. Az egészségiigyi kôzigazgatâs terén mûkodik, de tudomâ-
nyos kutatômunkâjât a diplomâcia-tbrténet terén tovâbb foly-
tatja. Tbbb tudomânyos târsasâg tagja. Doktori disszertâciôja;
The Image of Hungary's International Position in American
Foreign—Policy—Making, 1937—1947.

SZABADOS BARNA, *1942, Szabadka. Elemi- és kozép-
iskolai tanulmânyait Franciaorszâgban végezte. Mâr kôzép-
iskolâs korâban az élre keriilt (prix d'excellence). Kitiinte
téssel érettségizett. Ugyancsak kitiintetéssel (mention bien)
végezte el a vilâghirû Institut Polytechnique Grenoble év-
folyamait, amelynek eredményeként (mention bien) elektro-
mérnoki diplomât szerzett. Jelenleg a hamiltoni mérnôki fô-
iskolân francia âllami osztôndijjal doktori értekezésén dol-
gozik. A francia és angol nyelven kiviil kitûnôen beszéli ma
gyar anyanyelvét is. Kivâlô atléta. Si, golf és kardvivô verse-
nyeken szâmos di'jat nyert. Kiilonôsen a kardvivâsban jôsol-



nak neki szép jôvôt. 1945-ôs menekiilt csalâd gyermeke. Sza-
bados Jôzsef dr. volt pécsi polgârmester fia.

TUBA ISTVÂN dr. (Irwin, Pa.) *1932, Szolgaegyhâza. Hi-
vatâsos gépészmérnôk, a Westinghouse Kutatô Laboratôrium
analitikai-mechanikai osztâlyânak vezetôje és a Carnegie-Mel-
lon Egyetem tanâra. Mérnbki tanulmânyait a budapesti Mû-
szaki egyetemen, a Carnegie Institute of Technology-n, és a
pittsburghi egyetemen végezte (Ph. D., 1964). A fémek rugal-
mas-képlékeny alakvâltozâsâval kapcsolatos tanulmânyai széles
mérnoki kôrokben ismertek. Az ellenâramlâsù magneto-hidro-
dinamikai âramfejlesztô generâtor szabadalmât 1964-ben nyer-
te el. Diâk korâban aktiv atléta és ottusâzô, sportszervezô és
sportrovatvezetô volt.



NÉVMUTATÔ

a VII. Magyar Talâlkozônak a kôtetben megemUtett,

személyesen, vagy levelezés ûtjân kôzremûkôdô résztvevôirôl

(a szâm az oldalt jelzi)

Âdâm Jânos 135
Badinyi Jôs Ferenc 81
Bajusz Ors 81
Bakay Lajos 81, 189
Bakâcs Gyôrgy 81,137,189
Bakô Elemér 81, 92
Baranchi Tamâska E. 138

Barâti Gyôrgy 82
Baross Gâbor 81

Bertalan Kâlmân 48
Berzy Jôzsef 137
Boda Pâl 137

Bodnâr Lajosné 129
Bodroghkôzy Zoltân 137
Bognâr Kâlmân 190
Boross Jôzsef 135

Bôcsay Zoltân 135
Bôdô Kâroly 137
Brachna Gâbor 130

Cholnoky Tibor 82
Cibon Rôzsa 83

Cseh Jôzsef 135

Csobânczi Elemér 137, 190
Czibula Ferdinândné 135

Czikann-Zichy Môric 5, 52,
73, 76, 143

D'Albert Ferenc 51, 79, 81

D'Albert Gynla 82
D'Albert Mâria 82

Dâniel Emô 82

Dâniel Katinka 82

Domonkos Lâszlô 5,101

108, 122, 124
Dômôtôrffy Zsolt 123
Eckhardt Tibor 82

Elek Aron 130

Enyedi Béla 73, 138
Erdélyi Istvân 82
Erdélyi Jôzsef 136 138, 191
Érdy Miklôs 128
Értavy Barâth Katalin 77,

136, 138
Fazakas Ferenc 77

Fekete Ferenc 135
Flôriân Tibor 5, 35, 42, 47,

50, 130, 131, 135, 136, 142
Frideczky Erzsébet 137
Fiiry Lajos 9, 42, 47, 51, 77,

80, 81, 135
Gâbriel Asztrik 78, 81,101
Gyékényesi Gyôrgy 48, 49,

127



Gyékényesi Gy. Lâszlo 5, 52,
62, 73, 78. 140, 142, 143
144, 185

Gyimesy Kâsâs Emô 83
Illés Lajos 35, 82
Illésy Gyula 164
Jâlics Gyorgy 80, 121, 122
Jâsz Tibor 78

Juhâsz Istvân 164

Kaczvinszky Pâl 143, 144,
185

Kardos Talbot Béla 79,

171—173

Kârpi Ferenc 9, 130
Kelemen Gyorgy 82, 191
Kézdy Vâsârhelyi Béla 138
Kisjôkai Erzsébet 79
Klaudiny Lâszlô 82, 136
Klobusitzky Dénes 82
Kôbor Zoltân 137

Koller Pâl 5, 77, 146, 147,
163

Koosa Antal 136, 192

Kopjâs Tibor 137
Kossânyi Jôzsef 35, 82, 127
Kossânyi Miklôs 125
Koszorus Ferenc 82

Kovâcs Andrâs 130

Kovâcs Istvân 174

Kramâr Jenô 82

Kôtai Zoltân 129

Kormendi Ferenc 82, 192
Kristôf Sândor 137

Kuhmer Béla 5, 81, 93, 171
Lajossy Sândor 138
Lôte Pâl 135

Ludescher Imréné 135

Ludwlg Arthur 76, 128
Majoros Ilonka 51

Makkai Âdâm 5, 9, 10, 47,
48, 49, 125

Massey Dawson Ilona 83
Mâté Imre 82

Mârton Jânos 135

Medgyesi—Mitschang Zsu-
zsanna 137, 198

Megay Béla 135
Mezô Margitka 129
Môdly Elemér 137
Mosonyi Istvân 82
Naphegyi Imre 137
Nâdas Gyula 4, 185
Nâdas Gyula, ifj. 125
Nâdas Jânos 3, 9, 51, 52, 77,

79, 80, 120, 121, 136, 138,
140, 142, 144, 146, 163,
185, 188

Nâvori Kornél 5, 62, 73, 74,
76, 77

Negyedi Szabô Margit 136
Németh Gyula 138
Nyirâdi-Szabô Imre 137
Palasics Jânos 128, 146

Pallôs Lorânt 193

Pâlinkâs Lâszlô 82, 193
Petry Béla 82, 193
Piralla Zoltân 83

Pintér Adâmné 135

Piri Jôzsef 135

Pongrâcz Istvân 83, 194
Pôka Jôzsef 199

Puky Pâl 82, 194

Pulvâri Kâroly 82
Râkos Raymund 138
Râcz Jôzsefné 135

Rupprecht Pâl 199
Sebeok Tamâs 82, 195
Selye Jânos 82, 195



Simon Andrâs 82

Soltay Lâszlô 124
Somogyi Ferenc 5, 79, 80,

85, 136, 142, 144, 185

Somogyi Lél 130
Sôlyom-Fekete Vilmos 82,

195

Szabados Barna 199

Szabô Istvân 129, 130, 136,
138

Szabô Zoltân 130

Szabô Zoltân, ifj. 130
Szappanos Istvân 123
Szâsz Béla 5, 78, 80, 83, 100,

101, 124, 143, 144, 146,
173, 185

Szâz Zoltân 5, 143, 144, 145,
146

Szendey Gyôrgy 138
Szendrey Tamâs 128
Székely Imre 82
Széll Sândor 82, 196
Szilassy Sândor 49, 136
Szilâgyi Pâl 127
Szinay Andrâs 138

Szitnyai Zoltân 80, 180
Takâcs Jenô 83

Teghze-Gerber Miklôs 51,
83

Tokay Lâszlô 82
Tollas Tibor 35, 56, 80

Tôth Veremimd 82
Tôth-Kurucz Mâria 36

Tuba Istvân 5, 108, 109,
120, 122, 123

Tûz Tamâs 35, 82, 196
Vâcz Elemér 82, 84, 196
Vâli Ferenc 82

Vârdy Béla 80, 101, 108,
120, 121, 126, 129

Veress Jôzsef 51

Visegrâdi Aladâr 138
Vitéz Ferenc 137

Vogel Emil 137
Vôrôs Jôzsef 135

Zâdor Jenô 83

Zerinvâry Szilârdné 130,
135, 136

Zilahi Famos Eszter 36
Zvônâr Jôzsef 135



RÉSZLETES TARTALO M M UTATÔ

Tartalom 6

Elôszô 7

A HETEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ ELSO NAPJA 9

Megnyitâs 9

Makkay Adâm dr.: A magyar lira fejlôdése otthon és az
emigrâciôban 10
1. A koltô szerepe a magyar târsadalomban 10
2. A "beavatottak" (szupernovâk) és mâsok 12
3. Hârom "szupernova" 18

a) Weorôs Sândor 18

b) Nemes Nagy Agnes 25
c) Pilinszky Jânos 30

4. A magyar lira sorsa az emigrâciôban 34

Flôriân Tibor: Scylla és charybdis 42

Hozzâszôlâsok Kossânyi Jôzsef (47), ifj. Gyékényesi Gyôrgy
(48), Bertalan Kâlmân (48), Szilassy Sândor dr. (49)
részérôl Makkai Adâm dr. vâlaszâval (49) 47

Teghze-Gerber Miklôs szerzeményeinek bemutatdsa 51

A HETEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ MASODIK NAPJA.... 52

/. A magyar jôvô kérdései 52

Czikann-Zichy Môric dr.: Oj magyar feladatok a vâlto-
zott politikai helyzet kôvetkezményeként 52

Nâvori Kornél dr.: A hoinap magyarsâga és a kiilfbi
don élô magyarsâg felelôssége 62

Hozzâszôlâsok Enyedi Béla (73), Nt. Ludwig Arthur
dr. (76), Koller Pâl (77), Fazakas Ferenc dr. (77),
Fiiry Lajos dr. (77), Jâsz Tibor dr. (78) részérôl. 73



II. Az Arpàd Akadémia ûlése 78

1. Elnoki megnyitô 78
2. Fôtitkâri jelentés 79
3. Tisztségviselôk vâlasztâsa 81
4. Ûj tagok meghivâsa 81
5. Munkaterv 1968-ra 83

6. Indîtvânyok és javaslatok 83
7. Elnoki székfoglalô 83
8. Somogyi Ferenc dr.: Megemlékezés a pécsi egyetem

alapitâsânak hatszâzadik, és a pozsonyi egyetem
megnyitâsânak otszâzadik évfordulôjârôl 85

9. Kiihrner Béla dr.: Megemlékezés Arany Jânos és
Tompa Mihâly szûletésének 150. évfordulôjârôl 93

10. Szâsz Béla dr.: Megemlékezés a kiegyezésrôl és
Honszerzô Ârpâd halâlârôl 100

III. A fiatal magyar értelmiség ankétja 101

Domonkos Lâszlô dr.: Az ûj magyar értelmiség viszo-
nya és szerepe a magyar târsadalomban 101

Tuba Istvân dr.: Magyar sikerek a mûszaki tudomâny
terén 110

Tôrténelmi hagyaték 110
Nemrég elhunyt mémôk-tudôsok 113
Magyarorszâgon 1945 utân 116
A jelen emigrâciô 117

Hozzâszôlâsok Nâdas Jânos dr. (121), Jâlics Gyôrgy
dr. (122), Dômôtôrffy Zsolt (123), Tuba Istvân dr.
(123), SzappanosIstvân (123), Soltay Lâszlô (124),
Szâsz Béla dr. (124) ifj. Nâdas Gyula (125), Mak-
kai Âdâm dr. (125), Kossânyi Miklôs (126), Vârdy
Béla dr. (126), Kossânyi Jôzsef (127), Szilâgyi Pâl
(127), Gyékényesi Gyôrgy (127), Nt. Ludwig Aurél
dr. (128), Palasics Jânos (128), Szendrey Tamâs
(128), és Érdy Miklôs dr. (128) részérôl 121

ÎV. Zâszlôavatds és diszvacsora 129

Flôriân Tibor: A lelki Magyarorszâg lobogôja 131
Zâszlôszalagok âtadâsa és egyesûleti ûdvôzlések 135
Ârpâd-érmek âtnyûjtâsa 136



V. Az Arpàd-pàlyàzat eredménye 136
Az arany (136), ezust és bronz Ârpâd-érmek (137), a

diszoklevelek (137), oklevelek (138) nyertesei és
az Ârpâd Akadémia tagjainak eredményes rész-
vétele (138) 136

A Magyar Bâl 139

A HETEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ HARMADIK NAPJA 140

Gyékényesi Gy. Lâszlà: A Kârpdt-medence népeinek egyiitt-
élése és a federdciôs magyar tervezgetések 140

Hozzdszôldsok Somogyi Ferenc dr. (142), Flôriân Tibor
(143), Kaczvinszky Pâl dr. (143 és 144), Czikann-Zichy
Môric dr. (143), Szâz Zoltân dr. (143), Gyékényesi Gy.
Lâszlô (143), Szâsz Béla dr. (143), Szilâgyi Pâl (144),
és Nâdas Jânos dr. (144) részérôl 142

Szdz Zoltdn dr.: Kultûrdlis tanulmdnyi feladatok 14.3

Hozzdszôldsok Szâsz Béla dr. és Palasics Jânos részérôl

Szâz Zoltân dr. vâlaszâval 146

Koller Pdl: A volt soproni mûszaki egyetem erdészeti kard-
nak eredményei Vancouverben, kitelepillésének tize-
dik évfordulôjdig 147
A vâltozâs 150

Sport 151
Pénziigyi kérdések 152
Eredmények 153
Elhelyezkedés 156
Egyéni sikerek 157
A fennâllâs 150. évfordulôja 159
A tizedik évfordulô 160

A "Kapocs" 161

A VII. Magyar Taldlkozôra irdsban bekûlddtt hozzdszôldsok

1. Vitéz Illésy Gyula: Legyen vége a tôrténelemhamlsi-
tâsoknak 164

2. Vitéz Illésy Gyula: Készuljûnk fel a trianoni béke-
szerzôdés ôtvenedik évfordulôjâra 164

A Millerand-féle kisérôlevél 166



3. Kiihrner Béla dr.: Hozzâszôlâs a Duna-medence jô-
vôjét târgyalô elôadâshoz 171

4. Kovâcs Istvân dr.: Utânpôtlâsi nehézségek a magyar
szervezetek vezetésében 174

I. A helyzet 174
II. Feladatok 175

III. A Magyar Talâikozô az utânpôtlâsért 176
5. Marschalkô Lajos: Levél a Magyar Talâikozôhoz .... 177

Zârônyilatkozat 186
A Magyar Talâlkozôk személyes és levelezô résztvevôinek,

valamint az Ârpàd Akadémia tagjainak életrajzi adatai 189
A mi fiatal értelmiségunk 198

Névmutatô 201


