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ELOSZÔ

Ez a kôtet immâr a hetedik abban a sorozatban, amely
az 1961 ôta évente megrendezett kilenc Magyar Talâlkozô esz-
mecseréirôl szâmot ad. Ha végiglapozzuk az eddig megjelent
kôteteket, hamar észrevesszûk a fejlôdést, amelyen a Magyar
Talâlkozô âtment. A résztvevôk tâbora kiszélesedett, szinte az

egész vilâgra kiterjedt, ifjabb nemzedékek tagjaival bôvûlt.
A târgykbr is gazdagodott. A magyarsâg tôrténelmi vonatko-
zâsû ôrôk sorskérdésein kivul egyre gyakrabban meriiltek fel
a jôvô lehetôségeit kutatô — részben politikai természetû,
részben vilâgnézeti jellegû — gyakorlati kérdések. Az ezekkel
foglalkozô 'elôadâsok' az utôbbi kôtetekben mâr igen érdekes,
komoly tanulmânyok alakjâban keriiltek az olvasô elé. Jogos
bûszkeséggel idézhetjuk az emigrâciôban élô nagy magyar îrô,
Szitnyai Zoltân megâllapîtâsât, mely szerint 'A VIII. Magyar
Talâlkozô krônikâja' mâr "valôsâgos arzenâl, amely lehetôvé
teszi, hogy a hontalansâgban élô magyar felfegyverezhesse ma-
gât a magyarsàgért vivott harchoz szukséges ismeretekkel.
Kitûnôen âtgondolt és gazdag anyagâval sokoldalû tàjékozta-
tâst nyûjt, kôtelességîudatot ébreszt, buzdit, irânyt mutât."

Ez a kôtet ùjabb lépés a fejlôdés ûtjân. Valôsâggal kinôtt
a Magyar Talâlkozô — igazân szélesre szabott és korlâtlanul
tâgithatô — târgykôrébôl is. Nemcsak azt ôleli fel immâr, ami
a kilencedik Magyar Talâlkozôn elhangzott, hanem — ezuttal
elsô îzben — olyan irâsokat is kôzôl, amelyek nem kimondot-
tan a kilencedik Magyar Talâlkozô târgyalâsai kôzben, vagy
eszmecseréi nyomân jôttek létre. Ennek eredményeként az
olvasô most a kilencedik Magyar Talâlkozô krônikâjâval egyiitt
emlékkônyvet is kap az elsô koronâs magyar kirâlyrôl, Szent
Istvân szûletésének — a magyar nemzeti hagyomânyok sze
rint — ezredik évfordulôjârôl, meg évkônyvet is, amely az
Arpâd Akadémia kivâlô tudôsainak székfoglalôit foglalja ma-
gâban.



Szent Istvân szûletésének ezredik évfordulôja ônkényte-
lenul is azt a régi mondâst idézi emlékûnkbe, amely szerint
a tôrténelem az élet tanitômestere. Az ezredik évfordulô ugyan
is egybeesett azzal az ôtvenedik évfordulôval, amely éppen
Szent Istvân orszâgânak feldarabolâsâra emlékeztetett ben-
niinket. A 'magyarok tiindoklô csillagânak' fénye azonban vi-
lâgszerte âtragyogott 1919 emlékének ârnyfellegén. Ez a fény
a magyar mûlt eseményeinek szinte egymâsra zûdulô évfor-
dulôi tekintetében is élesen vilâgitja meg tôrténelmûnk tani-
tâsât. Az 1970. évben tehât ennek megfelelôen Magyarorszâg
orosz megszâllâsânak 25. és a trianoni békeparancs 50. évfor-
dulôjâval szemben a tôrok jârom alôl valô felszabaditàs gon-
dolatât megtestesitô s egész életén ât karddal, tollal hirdetô
Zrtnyi Miklôs grôf — a koltô és hadvezér — szûletésének 350.,
valamint a kôzépkori magyar nagyhatalom fénykorânak csûcs-
pontjaként Nagy Lajos kirdlyunk lengyel trânra lépésének 600.
évfordulôjât kell hangsùlyoznunk, hirdetnunk és szem elôtt
tartanimk.

Ebben az évben a Magyar Talâlkozô is elérkezik tizedik
évfordulôjâhoz s az Arpâd Akadémia mûkôdésének elsô lus-
trumâhoz. A vele kapcsolatos megemiékezések azonban me-
gint csak ûjabb tettekre sarkalhatnak bennunket. Legszen-
tebb hagyomânyaink hamvadô tiizének lângjât kell éleszte-
nûnk, tovâbb szitanunk, hogy fényénél minden magyar felis-
merhesse az idei ezredik évfordulô — a 970. évi arkadiapoliszi
csata — ùjabb tôrténelmi tanitâsât: a magyarsâg eurôpai jôvô-
jének ûtja és fennmaradâsânak zâloga tovâbbra is a honszerzô,
orszâgalapitô Arpâd fejedelem ût'ja és a jogszerzô, orszdgép'itô
Szent Istvân kirdly magatartdsa lehet.

Ha ez a kôtetet hozzâjârul ennek a felismerésnek csupân
elôkészitéséhez: mâris elérte céljât, betoltôtte hivatâsât.

Somogyî Ferenc dr.
szerkesztô



I. RÉSZ

MEGEMLÉKEZËS

SZENT ISTVAN SZULETÉSËNEK

EZREDIK ÉVFORDULÛJÂRÔL

SZENT ISTVAN OrOKSÉGE

Mindszenty Jôzsef
biboros,

Magyarorszâg hercegprimâsa és Esztergom érseke
mondta:

(1946. augusztus 20-ân)

Azt olvastam valakinél, hogy ha az élet egyszer annyi
békét engedne szivének, hogy torténész tudna lenni, târgyâul
ail. szâzadot vâlasztanâ. A ma ismerôs népek ekkor ugranak
ki a tôrténelem szinpadjâra. Kôztûk a magyar is.

Szent Istvânnak nemcsak a kardja suhan, hanem dicsô-
séges Szent Jobbja is adja a fényt, mutatja az ûtat. Ennek a
Szent Jobbnak, mig magyar él a fôldôn, nem szûnô idôszerû-
sége van és lesz. Akinek nem porladô kezét, Szent Jobbjât
ùnnepélyesen koriilhordoztuk a mai nemzeti iinnepen székes-
fôvârosunk utcâin, az a Szent Istvân kirâly âllitotta népunket
a tôrténelem ùtvonalâra. Az ezer éves tôrténelem hullâmhegyek
és hullâmvôlgyek sorozata, de mindmâig a legnagyobb refor-
mokat a mi életûnkbe ez a soha nem mosolygô, tôkéletes
férfiû, atya, apostol és szent hozta, aki multunkbôl a jelenbe,
jôvôbe ùgy ragyog, mint aranyfoglalatû drâgakô.

A reformkorszakok rendszerint csak egy-egy gondolatot
hangsûlyoznak. Ezek kôzùl Szent Istvân a maga nagy politikai
lângelméjével és vilâgos tôrténeti kôtelességtudâssal minden
téren mélyrehatô, hatalmas âtalakulâst kezdeményezett: a
pogânysâg helyébe a kereszténységet, a tôrzs-szerkezet lazasâga



belyébe a nemzeti egységet, az Eurôpa-ijesztés, a nyugati vâro-
sok és kolostorok kapujân le-lecsapô villâm szerepe helyébe
az eurôpai testvérkôzôsséget.

De nem kellett neki Bizânc, megmerevedett, nyugodt,
itt-ott meglotyhadô kereszténysége, hanem a -friss-luktetésû
cluny-i kereszténységet eresztette bele a nemzet élet-âramâba.
Amikor II. Konrâd Magyarorszâgra tâmadt: beleszoritotta
hadaival a Hansâg ingovânyaiba. A kereszténységet és a nem
zeti egységet tâmadô Koppânyt és Ajtonyt: a csatamezôk
temetôibe.

Az embereknek Isten elôtt valô egyenlôségét nemcsak
hirdeti: leddnti a korlâtot az ûr és a szolga kôzôtt, mert
mindegyiknek halhatatlan lelke van. A magyar tôrvénykônyv-
be ezer év alatt rengeteg tdrvényt iktattak be, akârhânyszor
egymâssal ellentmondôkat is: de mélyebbet, bolcsebbet senki
ônâla.

Semmi fol nem emel jobban, mint az alâzatossâg és
semmi ûgy meg nem alâz, mint a kevélység és a gyûlolség.
A magyar jovendôt semmitôl ûgy nem félti, mint a gyûlôlkodô
szolganéptôl és a fennhéjâzô fdembertôl. Fiâtôl azt kivânja,
hogy majdan harag, kevélység nélkûl, szeliden és emberségesen
uralkodjék.

Az ô keze tanitotta meg népiinket imâdsâgra, fôld- és
kertmûvelésre, iparra. Kemény volt a kéz, de éjszaka vitte a
kenyeret kopenye alatt a szegényeknek, mint kenyéradô édes-
atyjuk. Nem tâmadott, de a magyar terûlet- és jogâllomânyt
vasakarattal védte a Nyugattal szemben.

Egy évtizede a nem porladô kéz aranyvonata konnyes
diadalmenetben gôrdûlt végig a magyar fôlddn. Most, hogy
harmadik bujdosâsbôl visszatért, a nemzet még esengôbb
lelkiséggel borul eléje- Orvénylô bajainkban kiâltjuk: Ah, hol
vagy, magyarok tûndôklô csillaga? Mutass ûtat az ôsi hit, a
nemzeti egység, az igazi egyenlôség és szeretet, a béke felé!

Szent Istvân gondolatai nem idejétmùlt, poros emlékek,
amikrôl egyszer évente csak ûgy leverjûk a mult porât. Annyira
eggyek a hittel és az erkôlcsi tôrvénnyel, hogy azok âllandô
érvényesûlése: a nemzet életigénye és a vallâsszabadsâg kôve-
telménye



1000 és 1526 kôzôtt ragyogô magyar vilâgot teremtettek.
Bent virâgzô, kint hatalmas és szabad volt a magyar. Bizton
âllott sérthetetlen joga alatt. "Virâgos kert vala lures Pannô-
nia." 1241 és 1686 utân gyôgyir volt a szentistvâni ôrdkség.
Ma sem mellôzhetjûk, ha az ûjjâépitést komolyan akarjuk.

"Sûrû, sotét az éj." A lét és nem-Iét kérdése ott van a
béketârgyalâsok asztalân. Itélnek felettiink és a beborult
sorsû elszakUott magyarok felett.Most dôl el, hogy 21 nemzet
mennyire feledkezik el arrôl, hogy 500 éven ât véreztunk érte
és nem egyet magyar gabonâval mentettunk meg az éhhalâltol.
Most tudni meg, ki az igazi ârva.

Megcsôkoljuk — "gyâszos ôltozetben Te elôtted si'rvân" —
Szent Jobbodat- Megkôszônjûk, hogy ùtat mutattâl ezer éven
ât. Megkôszônjûk két nagy tényedet, a két magyar édesanyât:
a Magyarok Nagyasszonyât és az Anyaszentegyhâzat. — Bâna-
tos kônnyekkel fâjlaljuk, hogy vétkeztûnk ellened, ûtmutatâ-
sod és a két édesanya ellen.

Aldd meg azt a nagy népet, amelynek katonâi benned
visszahoztâk bizodalmunkat.* Suhanj ât, Szent Jobb, a magyar
téreken, a Duna, a Garam, a Laborc, a Latorca, Kûkûllô,
Drâva mentén és enyhitsd meg a magyar szenvedéseket.

Mi pedig fogadjuk, hogy a kereszténységhez, magyarsâ-
gunkhoz htvek leszunk!

*A Szent Jobbot 1945. augusztus 19-én Kovâes Gyorgy ameritai ez-

redes vitte vissza az ausztriai Mattseebôl Budapestre.

SZENT ISTVAN SZELLEMI ÉS ESZMEI NYOMDOKAIN

Béky Zoltân dr.
reformâtus pûspôk,

az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet elnôke
mondta;

(1969. november 28-ân)

Nekem jutott a szerencse, hogy mint protestâns lelki ve-
zetô, a katolikus Egyhâz egyik nagy szentjérôl, a magyar tôr-
ténelem egyik legkimagaslôbb egyéniségérôl, orszâgépîtô nagy



kirâlyunkrôl, Szent Istvânrôl bevezetô elôadâst tartsak ez elôtt
az illusztris kôzonség elôtt. Mondanom sem kell, hogy hâlâs
vagyok ezért a kitiintetô bizalomért és boldog ôrômmel teszek
eleget a rendezôség kérésének.

Mai emiékunnepélyiink a kilenc évszâzados magyar nem-
zeti hagyomâny és legkivâlôbb tôrténetirôink szerint a legna-
gyobb magyar kirâly szûletésének ezredik évfordulôjâra esik.

Ez a mai megemlékezés, amelyen az amerikai magyarsâg
értelmiségének szme-java vallâsra és politikai pârtâllâsra valô
kûlônbség nélkùl résztvesz, ékes bizonyitéka annak, amit mind-
nyâjan érzûnk és tudunk, hogy Szent Istvân kirâly nemcsak a
katolikus egyhâz egyik kimagaslô szentje, de az egész magyar
nemzet hôse és mintaképe, a reformâtusoké éppen ùgy, mint
a katolikusoké, sziilôhazânk magyarsâgâé éppen ûgy, mint az
idegenbe szakadt nyolcadik magyar tôrzsé: ott a Kârpât-me-
dencében és itt az Egyesiilt Allamokban is.

A magyar tôrténelem bôvelkedik hôsôkben és nagy lâtô-
kôrû éllamférfiakban is. Azonban joggal mondhatjuk, hogy
Szent Istvân kirâly felette âll tôrténelmiink legnagyobb alak-
jainak. Hiszen tôrvényhozôi, vallâsi és kûlpolitikai irânyelvei
nem egy évszâzadra, hanem tobb mint egy évezredre hatâroz-
tàk meg a magyarsâg sorsât, s tették lehetôvé az ûj târsadalmi
rend, az ûj hit és az ûj nyugati kûlpolitika megszilârditâsa âl-
tal, hogy az Eurôpâba szakadt magyar tôrzsek ne osztozzanak
elôdjeik sorsâban és pusztulâsâban abban a Kârpât-medencé-
ben, amelyiket addig jogosan hivtak a népek temetôjének.

Ha szemiéljûk a nagy kirâly alkotâsait, két nagy irâny-
elvet észlelhetiink bennûk. Mind a kettô abban a vilâgos
meglâtâsban gyôkerezett, hogy a magyarsâg nem lehet Kelet
faltdrô kosa, hanem csakis a Nyugat védôbâstyâja Eurôpâban,
mert kiilônben a kialakulô eurôpai hatalmak elseprik. Ez a hi-
vatâstétel az eurôpai kultûra és eszme mellett a magyar tôr
ténelem egyik legfontosabb alappillérévé vâlt egy évezreden
keresztûl, még akkor is, amikor ezért a Nyugat kôzônnyel és
ârulâssal vâlaszolt is helyenként.

Két irânyelv

A két nagy irânyelv: az egyeduralom megszilârditâsa és
a keresztény vallâs hivatalos bevezetése volt hazânkban. Ma, a



demokrâcia vilâgâban furcsânak tetszik, hogy a maradandô
irânyelvet és tôrténelmi erejû tettet az egyeduralom megterem-
tésében lâtjuk és értékeljiik. Mi volt azonban a magyarsâg
helyzete 1000 kôriil? Tôrzsi âllamforma, laza konfoderâciô,
amely katonailag, kbzigazgatâsilag megosztotta a magyarsâ-
got, s kônn5aivé tette Bizâncnak, a Német Rômai Csâszârsâg-
nak, hogy éket verj en magyar és magyar kozé. Anarchia, a
nemzet érdekeinek elhanyagolâsa az oligarchikus tbrzsfôk ma-
gânérdekeiért, ugyanazok a magyar, vagy mondhatjuk talân âl-
talânos emberi rossz tulajdonsâgok, melyek elburjânzâsai a
magyar tôrténelem késôbbi szakaszaiban csak katasztrôfât,
vereséget és idôleges elbukâst hoztak népûnkre. Az egyedura
lom megteremtése a nemzeti egység megvalôsitâsa volt Szent
Istvân korânak tôrténeti âllamformâjâban.

A mâsik nagy irânyelv a kereszténység feîvéteîe és meg-
honositâsa volt. E téren a nagy kirâly vasszigorral jârt el. Ke-
ményebb alakja kevés volt tbrténelmûnknek. Szent Istvân
azonban nemcsak a kereszténység eszmei igazsâgât ismerte
fel, hanem azt is, hogy pogânyul a magyarsâg a pusztulâsnak
van kitéve és sorsa megpecsételôdik.

Mind a két irânyelv ellen fellâzadtak népiink egyes rész-
legei. A somogyi Koppâny vezér meg akarta akadâlyozni, hogy
Szent Istvân kirâlyi hatalmât megszilârdithassa, s nem sokkal
apja halâla utân megtâmadta ôt. Veszprém elôtt a nagy kirâly
idegen zsoldosok segftségével tudta csak legyôzni, de utâna el-
rettentô példâul feldarabolt testét az orszâg négy vidékére
kiildte felmutatni, jelezvén, hogy nincs kegyelem azok szâmâ-
ra, akik nemzetiink érdekeit magân érdekeikért megtagadjâk.
Ugyancsak tisztâzatlan volt a viszony az erdélyi gyula tôrzsé-
vel is. A Szamos partjân vlvott csatâban Erdély sorsa is eldôlt,
s a magyar kirâly vette birtokâba kôzvetleniil is a Kârpât-me-
dence hegyekkel ôvezett gyongyszemét. A déli végeken a halâlt-
megvetô, de a tôrténelem âltal pusztulâsra itélt turâni magyar
életszemlélet utolsô fellobbanâsaként Ajtony lâzadt fel késôbb,
mert nem birta elviselni a pogâny magyar vallâs megsziinte-
tését.

A lâzadâsok sok emberâldozattal jârtak, de egyben lehe-
tôvé tették a nagy kirâly szâmâra az orszâg kôzigazgatâsdnak



és tulajdonjogrendszerének alapos âtrendezésêt és az ûj jog-
rendszer bevezetését.

Szent Istvdnt tôrténelmûnk mint a nagy tôrvényhozàt iin-
nepU. Tôrvényei megvetették a kôzépkori âllam alapjait ha-
zânkban s alkotmânyt adtak népunknek. A tôrvények igen szi-
goruak voltak. Eskiiszegést, hâzassâgtôrést és lopâst sokszor
halâllal is biintettek.

Maradandô volt kôzigazgatâsi rendszere is. A tôrzsi koz-
igazgatâs helyett bevezette a vârmegye rendszert a vârispân
vezetése alatt ùjonnan épi'tett fôldvârak korûl, s a kozôsen bir-
tokolt torzsi fôldek helyett bevezette a csalâdi tulajdonjogot
a fold felett. Orszâgosan pedig megteremtette a nâdorispâni
hivatalt a vârmegyék kozponti igazgatâsâra.

Az ûj târsadalmi rendszer azonban vallâserkôlcsi alapon
nyugodott. A kereszténység megszilârdîtâsa, védelme és elter-
jesztése nemcsak a barâtok és papok, de az âllam érdeke és
feladata is volt. Szent Istvân szervezte meg a keresztény ma
gyar egyhdzat, amelyet csak Rômânak, mint univerzâlis spiri-
tuâlis hatalomnak s nem a vilâgi Német-Rômai Csâszârsâgnak
vetett alâ. Megalapitott két érsekséget és tiz pûspokséget. Min-
den tiz falu kôteles volt templomot épiteni és papjât eltartani.
A vasâmap megszentelése és a bojt megtartâsa biintetés terhe
alatt kôtelezôvé vâlt.

Szent Istvdn dllameszméje

Szent Istvân dllameszméje a kdrpdtmedencei népek szâ-
mdra is tôrténelmi mérfoldkovet jelentett. Az idegen telepesek
behozatalâbôl, s az azoknak adott kivâltsâgokbôl visszatiikrô-
zôdik a kârpâtmedencei magyar hivatds, mely mellérendeltsé-
get és nem aldrendeltséget ismer a kdrpdtmedencei népekkel,
s melynek elfelejtése avagy téves értelmezése a mûltban és je-
lenben egyarânt, akâr magyar, akâr a szomszédnépek részérôl
fordult is elô, minden kârpâtmedencei nép szâmâra a szabad-
sâg elvesztésével jârt.

A szentistvâni orôkség, sajnos, nem keriilt megrâzkôdta-
tâsok nélkiil tôrténelmûnkbe. Fia, Imre fiatalon meghalt, a leg-
kôzelebbi trénôrokôs, Vazul, a pogâny vallâs felé hûzôdott, s
a nagy kirâly vérzô szivvel, de nemzete irânt érzett aggodal-



mâban kénytelen volt Vazult megvaki'ttatni, s a trônôroklési
jogtôl megfosztani. Nem sokkal utâna meg is hait 1038-ban. Ve-
lencei Péter lett a kozvetlen utôdja, de késôbb a rendet, s a
szentistvâni âllameszmét Magyarcrszâgon egy tfz éves inter-
regnum utân csak Vazul fiai tudtâk visszaâllitani.

Székesfehérvârott temették el, s jobbjât a hagyomâny sze-
rint épen talâltâk sirja felbontâsakor negyven éwel késôbb.

Legyen szabad most nekem, mint protestons magyarnak
is kifejeznem kegyeletteljes hôdolatomat a nagy kiràly emlé-
kének. Nekiink, magyar protestânsoknak is nagy mintaképûnk
és tôrténelmi hôsiink. Unnepeljiik benne

a magyar nemzet legnagyobb kirdlydt és dllamférfidt;
a magyar dllami élet megszervezôjét egy milleniumra;
a magyar tôrténelmi ôntudat és hivatottsdg megtestesitô-

jét, eszményképiinket az elmûlt ezer év folyamdn, s ma is.
Hdldt adunk az Ornak, hogy eleve kivdlasztotta Istvdn ki-

rdlyt, hogy elvégezze népe kûldetését tôrténelmének egyik leg-
vdlsdgosabb pillanatdban, hogy az drva magyar nép fennma-
radhasson egy ûj vitdgrendben, s lelke befogadja a keresztény-
ség igaz igéit.

Ezer év kôdébôl, mikor visszapillantunk, a kegyelet és tisz-
telet meieg érzelmeivel lâtjuk a kôzbeesô tôrténelmi idôkben
is, hogy irânyelvei, a nemzeti egység és a kereszténység alkot-
tâk azt az ôsszefogô erôt, amely erôt és bâtorsâgot nyiijtott a
tôrténelmi katasztrôfâk kôzepette is népiinknek. Ugyancsak
Idtjuk, hogy nagy népi katasztrôfdink a szentistvdni irdnyel-
vek megtagaddsdbôl fakadtak. Az oligarchia sok tûlkapâsa és
a magânérdek elburjânzâsa vezetett Mohihoz és Mohâcshoz, a
nemzeti egység felbomlâsa ahhoz a kietlen korszakhoz, amikor
csak két lator kôzôtt egy hazâért harcolt a szegény, nemzetéhez
hû magyar a 17. szâzad folyamân. A kereszténység valldserkôl-
csi alapjairôl vàlô eltévelyedés tette sziikségessé a reformdciôt,
a hitetlenség elterjedése tette lehetôvé a totalitdridnus eszmék
elterjedését, s nyitotta meg a szellemi kapukat az istentelen
kommunista dtlameszme elôtt, amely jelenleg a kdrpdtmeden-
cei magyarsdgot jdrmdban tartja.

"Hol vagy, Istvân kirâly? Téged magyar ki'vân!" — sôhaj-
tottâk eleink a tôrôk és osztrâk elnyomatâs korâban. Mennyi-



vel idôszerûbb ez a fohâszkodâs ma, amikor a szentistvâni âl-
lameszmét megtagadjâk szulôhazânkban, s nekiink, szabad fol-
don élô magyaroknak kell a szentistvâni orokséget, mint hamû
alatti parazsat teljes egészében megôrizniink, hiszen otthon
csak egyes részeit szabad kiejteni az ûj vallàs- és âllamrend-
szer érdekeinek megfelelôen. Mi tiidjuk azonban, hogy a szent
istvâni âllameszme, hitvallâs és a Nyugat felé fordulô kultû-
râlis szerepvâllalâs nélkûl nincsen magyar megûjulâs, az
otthoni propagandagépezet minden igyekezete ellenére sem, s
tudjuk azt is, hogy sziilôhazânk hallgatâsra kényszeritett né-
pe ma is veliink érez és veliink fohdszkodik tôrténelmi
eszményképéhez, hogy szabadsâgât visszanyerve megmaradhas-
son szeîlemi és eszmei nyomdokain.

SZENT ISTVAN TORTÉNETI SZEREPÉNEK
IGAZI JELENTÔSÉGE

Szabô Jdnos

pâpai prelâtus, piispôki helynôk,
az Amerikai Magyar Katolikus Llga elnoke

mondta:

(1969. november 28-ân)

Ma minden intelligens magyar ember azzal a kérdéssel
foglalkozik: mikor és hogyan iinnepeljiik meg Szent Istvân
elsô magyar kirâly szûletésének ezredik évfordulôjât. A néze-
tek igen eltérôk. Vannak, akik szerint abban sem vagjoink
biztosak, hogy pontosan mikor szuletett Szent Istvân. Mâsok
arra gondoltak, hogy talân jobb lenne megkeresztelésének
ezredik évfordulôjât megunnepelni. Ezek azonban mind aka-
démiai kérdések. Foglalkozzanak veliik a tudôsok. Meghallgat-
juk ôket. A megemlékezést azonban semmiképpen sem hûz-
hatjuk-halogathatjuk, mert ha a komoly magyar nép nem em-
lékezik meg errôl a jelentôs magyar millenniumrôl, konnyen
lehet, hogy bizonyos tôrekvések majd valami ûrligyet és okot
talâlnak a kôzvélemény figyelmének elterelésére. S akkor a
szép megemiékezés erkôlcsi hatâsa elvész.



Nem kônnyû dolog a kiïlônbozô felfogâsokat osszeegyez-
tetni. Bizonyos megbeszélések eredményeként leghelyesebb-
nek lâtszik, ha nemcsak most, ebben az évben emlékezunk
meg Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôjârôl, hanem
folytatôlagosan gondoskodunk mindazoknak a kivânsâgoknak
megvalôsitâsârôl, amelyeket a magyar pûspbki kar szeretne,
amelyeket az eurôpai papsâg és hivek ôhajtanak, amit a rô-
mai magyarok akarnak és amit egyes amerikai vezetôk ter-
veznek. Vilâgiak részérôl olyan mozgalom is elindult, amelyik
a megemlékezések csûcspontjât legszivesebben az egyhâzi
szentév, 1975 folyamân, Rômâban lâtnâ.

Azok, akik a millenniumi megemlékezések elhalasztâsât
javasoljâk, elsôsorban a szentévi zarândoklatok tômegmeg-
mozgatô lehetôségeire utalnak, de arra is hivatkoznak, hogy
addig lehetôvé vâlnék valamilyen komolyabb torténelmi mû
megîrâsa, emlékkônyv szerkesztése és kiadâsa is. Bârmiként
legyen is, kétségtelen, hogy ezt az alkalmat feltétlenûl meg
kellene ragadni arra, hogy a kûlfôldôn élô, munkâlkodô és
alkotô magyar tehetséget orszâg-vilâg elôtt egységesen felmu-
tassuk. Hogy elmondjuk, mit tett a magyarsâg ezer éven ât
a sajât hazâjâban és hogy mi jutott ennek az âldott magyar
népnek akaraterejébôl, ràtermettségébôl, tudâsâbôl és iigyes-
ségébôl mindenfelé. És itt nemcsak a torténészekre és mâs
tudôsokra gondolok, hanem a mûvészekre is, az alakitô és
képzômûvészet vilâgszerte élenjârô képviselôire, a zenészekre,
szobrâszokra, sot ennél tovâbbmenôen: az ipar, a kereskede-
lem kimagaslô egyéniségeire is. Mert igen sok magyar ember
nemcsak magyar vonatkozàsban toit be vezetô szerepet. S a
befogadô orszâgok népe legtobbszôr nem is tudja, hogy tudô-
sai, egyhâzi és politikai vezetôi, gazdasâgi életének nagyjai kd-
ziil milyen sok a magyar szârmazâsû. Példâk bzônét lehetne
idézni erre. És kâr volna valami môdon mindezt most vala-
miképpen ôssze nem hozni, fel nem mutatni.

A magyar fajtânak talân éppen az a legnagyobb értékû
tehetsége, hogy mindig alkalmazkodni tud ahhoz a hivatâsâ-
hoz, amelynek betoltését az Oristen râbizta. Amikor a magyar
sâg odakeriilt Eurôpa kôzepére, teljesen idegen nép volt. Ro-
kontalan. Még a nyelve is eltért minden mâs nép nyelvétôl.



Vallâsa szintén. És Szent Istvân tôrténeti szerepének igazi je-
lentôsége éppen abban nyilvânul meg legjobban, hogy ezt az
idegen, rokontalan magyar népet ûgy vezette ât a keresztény
Eurôpa népeinek sorskdzbsségébe, hogy népi, nemzeti sajàtos-
sâgàt, fajtâjdnak tehetségét, sok-sok jôtulajdonsdgât, nyelvi
ondllôsdgdt és dllami fiiggetlenségét ezer esztendôre biztosi-
tani tudta.

Szent Istvân tettei nélkûl a magyar népet szomszédai ta-
lân visszaûzték voina keletre. Vagy a surlôdâsok folyamàn fel-
ôrolték volna erejét. És ha most valaki azt mondja, a ma-
gyamak most is ugyanaz a sorsa, mint akkor, mert hiszen ke-
leti elnyomâsban s nem éppen a legbarâtsâgosabb szomszé-
dok gyûrûjében él és ùjbol ez a veszély fenyegeti, én azt vâ-
laszolom: biznunk kell, hogy ez nem kbvetkezik be. Kétség-
telen azonban, hogy amit a magyarsdg ezer éven dt tett, az
mindenképpen megmarad. Még akkor is, ha azt a civilizâciô
nem akarja tudomâsul venni és Eurôpa tobbi népe nem hâ-
lâlta meg neki a jôt, amit érte tett. Ami tortént: megtôrtént,
megvan és megmarad.

Amit az elôbb mondtam, talân csak a Duna—Tisza tâjâra
vonatkozik. Râ kell azonban mutatnom arra is, hogy minden
magyar tragédia Nyugat felé dldds volt. Igy volt ez a 45-ôs
években az ûn. dipikkel és ugyanigy volt ismét az 56-os for-
radalom utân. Ennek a millenniumnak tehât részben kôszo-
netet kell szereznie a magyar nép szdmdra. Valahogy értésé-
re kell adnunk Eurôpânak, vagy inkâbb a Njmgatnak, hogy
tartozik valamivel ennek a kis népnek- És hogy van kôzte és
a magyar nép kdzôtt vallâsi, vagy vilâgnézeti szempontbôl va-
lami oridsi nagy kulônbség.

A magyarsâg Szent Istvântôl kapta hitét, amely igaz hit,
igaz krisztusi hit. Lényege a szeretet. Alaptôrvénye: "szeresd
felebarâtodat, mint ônmagadat". A magyar nép ezt a szere-
tetet, ezt az alaptôrvényt magâévâ tette. Egyetlen mâs orszâg-
ban sem talâljuk meg olyan mértékben, mint a magyar nép
kôrében. Sok eurôpai orszâgban még ma is, ha mâs vallâsû
valaki, mint a tôbbség, akkor vezetô ember nem lehet. Ma-
gyarorszâgon, habâr a nép tôbbsége katolikus volt, lehettek
Tisza Istvânok, Bethlenek stb.



A szomszédos népek râfogtâk a magyarokra, hogy azok
elnyomtâk a nemzeti kisebbségeket, fôként a szlâvokat. Ezzel
szemben feltehetjûk a kérdést: hol tôrtént még meg bârhol
a vilâgon, hogy a kormâny tôbb szâz éven ât eltûrte, hogy
minden kisebbség megtartsa nyelvét, vallâsât, iskolâit, népi
szokâsait, viseletét? Hol volt lehetséges olyasmi, mint Magyar-
orszâgon, ahol a magyarok hercegprimâsa (Csernoch Jdnos
személyében) tôt ember lett? Ha nem is merem azt mondani,
hogy szâz szâzalékban, de merem âllitani, hogy nagy szâza-
lékban a magyar nép jôl megtanulta Krisztus tanitâsât.

És az a szellem, amelyet ez a nép Szent Istvân ôta ma-
gâévâ tett, minden idôk vihara és a kûlônbôzô szellemi âram-

latok ellenére is élt az 1940-es évekig. És talân mondhatnânk
azt is, még ma, a kommunizmus idején is él. Mert azok, akik
hazulrôl kikeriilnek, még mindig — ahogy elvârjuk tôlûk —
azonnal olyan emberek lesznek, amilyeneknek magyarsâguk
alapjân elképzeljiik ôket. És nekiink a millennium alkalmâ-
bôl ezért is hâlât kell adnunk.

De Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôjâval kap-
csolatban meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy tudomânyos,
kultûrâlis és mûvészeti, vallâsi és târsadalmi vonatkozâsban
ôsszegyûjtsûnk és a nagy vilâg elôtt felmutassunk mindent,
amivel Isten kegyelmébôl hozzâjârulhattunk az emberi hala-
dâs egyetemes elômozditâsâhoz, az emberek boldogulâsânak
szolgâlatâhoz. Kônnyen lehetséges, hogy ez talân a legutolsô
lehetôség. Nincs kizârva, hogy csoda tôrténik és Magyarorszâg
ûjra feltâmad. Kâr lenne, ha akkor, amikor a feltâmadt or-
szâg feltenné a kérdést: hovd lettek a kulfôldi magyarok és
mit tettek; mi semmit sem tudnânk felelni. Mintahogy kâr
az is, hogy a mùltban ez igy volt. Kôvessûnk el tehât min
dent, hogy a jôvôben ne legyen igy. Ragadjuk meg — talân
az utolsô — lehetôséget és szedjunk ôssze minden — emberi
szempontbôl és az emberek részêre — értékes adatot megorô-
kités céljâbôl addig, amig nem késô. Hozzâ kell tennem eh-
hez: mert azok, akik tudnak még valamit arrôl a sok szép
magyar dologrôl, ami pl. Amerikâban tôrtént, lassankint mâr
nincsenek.

Végezetlil — utôvégre pap vagyok — azt mondom: imâd-



kozni kell, hogy az a megprôbâltatâs, ami most a magyar nép-
re nehezedik, megrôvidûljon. A Szentirâsban sokszor olvas-
suk, hogy a vâlasztott nép nehéz napokat élt. De ha Istenhez
fordult, az Or mindig megsegi'tette. Annak idején, ezer éwel
ezelôtt, a magyar nép ugyancsak igen sûlyos megprôbâltatâ-
sokon ment keresztûl. De mikor Istenhez fordult, Szent Ist-
vân megszuletése, orszâglâsa, szervezô tevékenysége és ùtmu-
tatâsa révén: tartôs megsegitésre talâlt. És azôta, ha nehézsé-
gei tâmadtak, bizalommal mindig hozzâ fordult kôzbenjârâs-
ért. Ezt tettiik ma este mâr mi is. A vilâgszerte szétszôrt
magyar nép csatolja imâjât az otthon élô magyar nép imâ-
jâhoz. Mivel pedig az otthoniaknak nehezebb ma imâdkozni,
inkâbb mi penitenciâzzunk, mi imâdkozzunk és mi kiâltsunk
fel helyettûk is: Ah, hol vagy, magyarok tûndôklô csillaga?
Ki voltâl valaha orszâgunk istâpja; légy az most is és maradj
az a jôvôben is!

SZENT ISTVAN, a HADVEZÉR

vitéz Magyarosy Sdndor
szkv. m. kir. honvéd vezérezredes

mondta:

(1969. november 29-én)

A szentistvâni âllameszmét és annak megvalôsitâsâra
Szent Istvân âllamàlkotô ténykedéseit roviden a kovetkezô-
képen foglalhatjuk ôssze;

a nomâd életmôdhoz szokott magyarsâg letelepedését be-
fejezi és azt a fôldhôz kôti,

a pogâny mûltrôl a nyugati kereszténység hitére az egész
nemzetet àttériti,

a még egymâstôl fuggetlen torzseket nemzetté egyesiti.
Szent Istvân âllamaikotô ténykedéseirôl valô megemléke-

zésiink azonban csak akkor lesz teljes, ha megvilâgitjuk azt
is, hogy hadvezéri tevékenysége mennyiben jârult hozza a
szentistvâni birodalom megvalosulâsâhoz.



Kôzponti haderô szervezése

Mert ahhoz, hogy az megvalôsulhasson, szukség volt — a
kozelmultban és most ismét megnyilvânulô ellenâllâsokra valô
tekintettel — egy erôs hadsereggel rendelkezô kôzponti hata-
lomra, amely akaratât, ha kell, fegyveres erôvel kényszeriti az
ellentâllôkra és kiilfôldrôl vârhatô tâmadâsokkal szemben is

meg tudja védeni az orszâgot.

Ezért Szent Istvân mindjârt uralomra jutâsa utân hozzâ-
kezdett — hadvezéri elgondolâsa alapjân — a nemzet katonai
erejének az akkori kor és helyzet igényeihez igazodô ujjâ-
szervezéséhez.

Ennek eredményeképpen a kirâlynak a tôrzs és nemzet-
ségfôk hatalmânak megszûntetésével mindenkor igénybe ve-
hetô harckész hadsereg âllott rendelkezésére.

1. A minden vârmegye élén âllô vârispânok vezetése alatt:

a vârakban âllandôan katonai szolgàlatot teljesitô vâr-
jobbâgyokbôl, — akik hadiszolgâlatuk fejében foldet kaptak
a kirâlytôl haszonélvezetre, — amit szolgâikkal mûveltettek
meg,

azokbôl a szabad magyarokbôl, akik a vârbirtokok kozôtt
fûggetleniil éltek a kirâly âltal nekik adomânyozott fôdbirto-
kaikon, — és az ispân hivâsâra kôtelesek voltak annak zâsz-
lôja alâ bevonulni.

2. A fôpapsdg és az orszâgban letelepedett idegen lovagok
katonâibôl. Ezeknek Szent Istvân a terjedelmes kirâlyi jôszâ-
gokbôl nagy fôldbirtokot adomânyozott olyan feltétellel, hogy
a kirâlyt hadjârataiban fegyveres csapattal kisémi kôtelesek s
hadiszolgâlatuk tekintetében csakis a kirâlytôl fogadnak el pa-
rancsokat.

Természetesen ez nem ment mârôl-holnapra. De mégis ûgy
haladt elôre, hogy Szent Istvânnak, amikor hadba kellett vo-
nulnia, mindig megvolt a megfelelô hadserege.

A honvédelemnek — Szent Istvân, a hadvezér elgondolâsa
alapjân megvalôsitott âtszervezése — elôsegitette a letelepedés
végleges befejezését és fôldhôz kôtôtte azokat (vagyis az or-



szâg lakossâgânak javarészét) akik hadiszolgâlatra voltak kô-
telesek. îgy tudatâban voltak, hogy a sajât fôldjiiket védik,
amikor harcba induinak.

Hadjârat Koppdny ellen

Alighogy Géza fejedelem sîrba szâllt, Koppdny, Somogy
vidékének az ura, elérkezettnek vélte az alkalmat, hogy az
ifjû fejedelem, Istvân ellen hadat inditva ôt a kereszténység-
gel egyutt megbuktassa, az ôsi pogâny magyar vallâst vissza-
âllitsa és mint Arpâd ivadéka, a fejedelemséget a maga szâ-
mâra megszerezze.

Hadaival megindulva, ûtkôzben pusztftotta Istvân vâro-
sait, majorjait, elrabolta jôszâgait, megôlette szolgâit.

Mikor Istvdn errôl tudomâst szerzett, hadait ô is ôssze-
gyiijtôtte és Koppdny ellen induit.

Vârpalota tâjékân ûtkôzott ôssze a két sereg. Szent Ist-
vdnnak sikeriilt nehéz, véres haro ârân Koppdny seregét tel-
jesen megsemmisiteni. A harcban Koppdny maga is elesett.
Ebben a csatâban nagy segitségére voltak Szont Istvânnak,
sot mondhatjuk dontô szerepet jâtszottak abban az idegen
lovagok, akik még annak idején Gizella bajor hercegnôvel kô-
tott hâzassâga alkalmâval jôttek Magyarorszâgra és itt lete-
lepedtek. Hiszen akkor a honvédelem âtszervezése még egészen
a kezdetén volt.

A csata utân Szent Istvdn hadainak egy részét Somogyba
rendelte Koppdny népének meghôdoltatâsâra. Igy ura lett az
egész Dunântûlnak és azt megbi'zhatô ispânjai vezetésére bfzta.

De ezzel a csatanyeréssel nemcsak a kôzponti hatalom
terjedt ki egy szâmottevô ùjabb teruletre, hanem Szent Istvdn
egyùttal leklizdotte a még pogâny magyarok esetleges tovâbbi
nagyobb fegyveres ellentâllâsânak a lehetôségét is.

Az erdélyi gyula leverése

Erdélyt abban az idôben még a kôzponti hatalomtôl majd-
nem teljesen fiiggetleniil a gyula kormânyozta, aki hadaival
tôbb izben betôrt a Duna-Tisza kôzére és ott nagyobb puszti-
tâst vitt végbe.

Miutân ilyenformân mindig nagyobb lett a veszély, hogy



Erdély teljesen kiilonvâlik az anyaorszâgtôl, Szent Istvân el-
hatârozta, hogy hadat indît a gyula ellen.

Az ôsszeûtkôzés (hogy hol, nem tudni, mert nincsenek
megbizhatô adatok rôla) megtôrtént, amelynek folyamân Szent
Istvân hadai gyôztek. A gyulânak sikeriilt sajât személyére
Lengyelorszâgba, Boleszlâv herceghez menekiilni.

Hadjârat Ajtony ellen

Ajtony a Duna, Tisza, Marcs és Erdély kôzôtt elteriilô
vidék felett gyakorolta a hatalmat ônâlldan, mert a magyar
kirâly fennhatôsâgât nem ismerte el.

A keleti gôrbg hitrôl sem volt hajlandô a nyugati latin
keresztény hitre âttérni.

Szent Istvânnal szemben elleségeskedése abban nyilvâ-
nyult, hogy a Maroson szâllitott kincstâri sot lefoglalta, a
folyô forgalmât erôsen megvâmolta és egyéb erôszakossâgokra
is vetemedett.

Szent Istvân ûgy itélte meg a helyzetet, hogy kirâlyi kôz-
ponti hatahna nem biztos és a tôrzsek nemzetté valô egyesi-
tése sem valôsulhat meg addig, mig Ajtonyt le nem gyôzi.

Szent Istvân hadainak zbme — Csanâd vezetésével — a

Maros torkolatâtôl délre, a mai Szeged tâjékân kelt ât a Ti-
szàn és Nagyôsznél — (Temesvâr és Makô kôzôtt féluton) ût-
kôzôtt ôssze Ajtony hadaival. A csatâban Ajtony maga is ele-

A gyôzelmes csata utân Szent Istvân uralma alâ keriilt a
Kôrôs-Tisza-Duna âltal hatârolt teriilet, l'gy most mâr az orszâg

egész teriiletén ô uralkodott és ezzel megvalôsult az egymâs-
tôl fiiggetlen tôrzsek nemzetté valô egyesitése.

Az orszâg egysége nemcsak politikai, de vallâsi tekintet-
ben is létre jôtt.

A csâszâr ellen

A besenyôk, majd Boleszlâv lengyel herceg betôrésének
visszaverése utân Konrâd német csâszâr ellen kellett Szeni

Istvânnak még hadat viselni, mert az meg akarta hôditani
Magyarorszâgot.



Hogy ezt elérhesse, 1030-ban nagy erôkkel tort be a nyu-
gati gyepiin Moson-Gyôr irânyâba. Vele egyidejûleg Bratiszlâv
cseh herceg, a csâszâr hûbérese, a Vâg vôlgyében hatolt Ko-
mârom felé.

Szent Istvân idejében tudomâst szerzett a csâszâr hadi-
késziilôdésérôl. EIrendelte immâr az ùj szervezés alapjân fel-
âllithatô ôsszes erôk hadikészultségét. Azokat ôsszegjdijtve,
hadainak zômével Gyôr komyékén, a Râbâtôl nyugatra, — elô-
hadaival Moson — Kapuvâr tâjân vonult fel és vârta Konrâd
tâmadâsât.

De nem tétleniil.

Arra tôrekedett, hogy amennyire csak lehet meggyongitse
az ellenséget, még mielôtt dôntô ôsszecsapâsra keriilne a sor.

A nyugati gyepii, amelyen Konrâdnak ât kellett haladnia,
a Fertô-tô, a Râba, Râbca, és a Hansâg mocsaras, nehezen jâr-
hatô teriilete. A természetes akadâlyokat még nehezebben
jârhatôvâ tették mesterséges bevâgâsokkal, elontésekkel. Az
ottani magyar Iakossâgot kitelepitették, és mindent elpusztitot-
tak, felégettek, hogy a németek maguk és lovaik szâmâra szâl-
lâst és élelmet ne talâlhassanak.

Nehéz és veszteségteljes volt a csâszâr nehéz fegyverzetû
seregének elônyomulâsa. Nemcsak a terep nehézségeinek a
lekiizdése, éhség és betegség tizedelte csapatait, de nagy véres
veszteséget okoztak neki a terepet jôl ismerô, kônnyû lovai-
kon (a német krônikâk szerint mintegy repdesô), magyarok
éjjel-nappal megismétlôdô tâmadâsai.

Mire âtvergôdott a mocsârvilâgon, serege annyira meg-
gyongiiit, hogy nem érezte magât elég erôsnek egy dôntô iit-
kôzet megvîvâsâra és ezért visszavonulâsra hatârozta el magât.

Visszavonulâsâban a magyar csapatok erélyesen iildôzték.
Egy erôs magyar lovas sereg Kapuvâmâl a hâtâba keriilt és a
tôrténelemben akkor elôszôr emiitett Wienna (Bées) vârosât
és az Ostmark teruletét dûlta.

Elpusztult a csâszâr seregének zôme. Csak egyes kisebb
csapatoknak sikeriilt az Enns folyôn tûli teriiletre menekûini,
ahonnan tovâbb a magyarok Istvân parancsâra mâr nem iil
dôzték ôket. A csâszâr maga is csak nehezen menekiilt meg.



A csâszâr vereségének hîrére a cseh herceg is visszavonult
és elhagyta Magyarorszâgnak a Dunâtôl északra fekvô terii-
letét.

A békekôtésnél, amelynek feltételeit Szent Istvân szabta
meg, Konràd kénytelen volt âtengeni Magyarorszâgnak a Lajta
és Fischa kôzotti terûletel, a cseh herceg pedig a Morvamezôt.

Kiértekelés

A tatârok betôrése alkalmâval a kolostorok irattârai el-

pusztultak. Igy csak késôbbi krônikâk, legendâk és mondâk,
szâjhagyomânyok alapjân irtâk meg és àlh'tottâk ôssze Szent
Istvân hadjâratainak tbrténetét. Ezekben hely, idôpont és a
csatâk mikéntjének leirâsa kiilônbôzô, de egyben mindannyian
megegyeznek:

Szent Istvân hadai minden csatâban gyôztek
Ezért minden kétséget kizârôlag beigazoltnak vehetjiik,

hogy Szent Istvân kirâlyunk nemcsak korânak, de az ezeréves
magyar tôrténelmi multnak is, egyik legkivâlôbb hadvezére.

Sohasem érte be azzal, hogy az ellenséges hadat csak meg-
bém'tsa, visszaverje, de mindig arra is tôrekedett, hogy azt tel-
jesen megsemmisitse.

Az ellenség megsemmisitése lehetôvé tette, hogy utâna —
Szent Istvân, az âllamfô — akarata érvényesiiljon a magyar
haza felépîtése javâra.

A felsorolt tények alapjân bebizonyitottnak lâtom, hogy
a szentistvâni âllameszme szerinti magyar haza megalapitâsâ-
ban Szent Istvânnak, a hadvezémek, dôntô szerepe volt, mert
mint hadvezér teremtette meg gyôzelmeivel a lehetôséget,
hogy azok megvalôsulhassanak -és az orszâgot a kiilsô ellen-
séggel szemben is meg tudta védeni.

Ha ezeknek az eseményeknek hatâsa alatt beleéljûk ma-
gunkat a Szent Istvân korâba az orszâgépités annyi âldozatot
kovetelô, de dicsôséges mûltjâba és utâna visszatériink a mai
sivâr jelen valôsâgâba s mintegy âtérezzùk a honvesztés min
den fâjdalmât, ôszinte fohâsz fakad sziviink mélyébôl:

Ah, hol vagy, Istvân kirâly,
Téged magyar klvân!
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Szent Istvân alakja, mint az erô s egyben az dnmegtaga-
dâs, kivâltképpen az alâzatossdg példaképe lép elénk a torté-
nelmi ezer év tâvlatâbôl. Fizikai megjelenésérôl csak egy kéz-
zelfoghatô adatunk van: névalâtrâsa egy Pannonhalmân ôrzott
okmânyon. Rendkîviil erôteljes, szinte tùlzottan nagy gôtikus
betûi szokatlan erélyre vallanak. Ettôl fuggetlenul feltételez-
hetjiik azonban, hogy puszta megjelenése is fenséges, erôtsu-
gârzô volt, mert a hagyomâny azt tartja, az Arpâd-hâz tbbb
férfitagja rendkivul magas volt. S ez be is bizonyitôdott III.
Endre, az utolsô Arpâd-hâzi kirâly esetében, akinek fôldi ma-
radvânyait ma is lâthatjuk a Mâtyâs-templomban levô kopor-
sôjâban: egy tôbb mint két méter magas, nagykoponyâjû
ôriâsé.

Ez a lenyûgôzô megjelenés valaminô titokzatossâggal is
pârosult. Valôszinûleg nem ok nélkûl tartotta a néphit az Âr-
pâdokat tâltosoknak. Ez a tâltosi, titokzatos mivolt érdekes vé-
letlen formâjâban kapcsolja egyébként Istvânt a koronâjât
kuldô pâpâhoz, II. Szilveszterhez, akinek eredeti neve Gerbert
volt és az Auvergne-i Aurillac-ban szûletett, s akit a francia
tomegek — még mielôtt II. Otto csâszâr Bobbio apâtjâvâ tet-
te — tudomânyos kutatâsai, az ingaôra feltalâlâsa és az arab
szâmoknak Nyugatra valô bevezetése miatt varâzslônak tar-
tottak.

Az Arpâdok ereje és erénye felemelôen nyilvânul meg ab-
ban a tényben is, hogy a Savoyai-hâzon kivûl a kozépkori Eurô-
pânak a legtôbb kanonizâlt szentet adô uralkodô-csalâdja volt.
Sajât hazâjukon kiviil négy mâsik orszâg — a franciâk fold-
je, Lengyelhon, Németorszâg és Portugâlia — ismer és vall
magâénak is Arpâd-hâzi szenteket. Hogy csak néhâny példât
emlitslink, Thuringiai Erzsébet csakûgy magyar szent, mint



Portugàliai Szent Erzsébet. Boldog Jolânta éppùgy Arpâd-sarj,
mint Anjou Szent Robert. És nem véletlen, — miként ezt negy-
ven év elôtt egy neves amerikai katolikus publicista, Noll Jâ-
nos érsek, Fort Wayne megyéspûspbke is kimutatta a legna-
gyobb példânyszâmû vallâsi hetilapban, az "Our Sunday Visi-
tor"-ban, — hogy az amerikai fôldrésznek nevet adô Vespuccio
zlmengonak az apja tudatosan vâlasztotta fia védôszentjéiil a
magyar Szent Imrét, mint a kozépkori ifjûsâg lovagi eszmény-
képét, ûgyhogy ez a hatalmas fôidrész kôzvetve a mi Imre ki-
râlyfink nevét viseli.*)

De szûksége is volt Istvânnak erre az erôre, hogy legyôz-
hesse az ûj, vajùdô keresztény orszâg nehézségeit. Hiszen né-
gyes ellenféllel kellett megbirkôznia: 1) Ajtony és Koppâny
pogâny lâzongâsaival, 2) a fiât megôlô, alattomos bizânci ud-
varnok-vadkanok acsarkodâsaival, 3) német urak, német
csâszârok tâmadâsaival és 4) bizonyos fokig még tulajdon
sarjâval, Imrével is, akinek — nagybâtyja, Szent Henrik ha-
tâsâra — a szûz-hâzassâgrôl vallott eszméje északian idegen
s értelmetlen volt a dinasztiâjânak fennmaradâsât biztositani
akarô uraikodô szâmâra.

Âm ereje ellenére is alâzatos volt a nagy kirâly. Egyetlen
adatunk van csupân erre vonatkozôan, ez azonban nemcsak
bâjos legendabeli torténet, hanem sokatmondô jellemkép is.
Amikor Istvân éjszakânkint titokban, âlruhâban jârta vârosai
szegény-negyedeit és alamizsnât osztott a râszorulôk kôzôtt,
amint évszâzadokkal késôbb a keresztény karitâsz egyik leg-
nagyobb alakjât, Pâli Szent Vincét ôsszeverték a kéregetôk,
ugyanûgy Szent Istvânnak is megtépdesték szakâllât az ala-
mizsnâval elégedetlen nyomorultak. S ô ezt szeliden eltûrte.

Szent Istvân erényeit, alâzatossâgât s orszâgépitô erélyét
mi is alakithatjuk magunkban. S ebben a poffeszkedô, embert
istenitô korban kell is, hogy példâjât kôvessiik. Alâzatossâ-
gunk azonban ne legyen ellâgyulô, megalkuvô erélytelenség,
hanem a jôért, az igazsâgért sikraszâllô, ha kell, ôklôt is mu-
tatô erély.

Nagyon igaz Napoléon mondâsa; "Ahhoz, hogy jô leg3'ek,
erôsnek kell lennem!" Istvân kirâly évszâzadokkal elôbb tudta
és gyakorolta ezt az igazsâgot. Egyének és târsadalmak ma-



zochista ôiraiarcangolâsa, miként ùjabban Amerika életében
lâthatjuk, nem épit, hanem rombol. Még pedig minden kiilsô
ellenségnél veszélyesebben, hatâsosabban, mert ezt alattom-
ban és belûlrôl teszi.

Szent Istvân jobbja még ma is nemcsak arisztokratikusan
kifinomult kezet, hanem erôs ôklôt is mutât. Az istentelenség
és embertelenség ellen folyô kiizdelemben minden mâs kornâl
jobban van sziikségunk Szent Istvân kirâly példâtmutatô,
alâzatos, Istenben bizô s ezért legyôzhetetlen erélyére!

Jegyzet:

♦) Lâsd ugyanezt Prof. Zoltân J. Parkas "The Challenge of the

Name America" cimû tauulmânyàban is: NAMES, Volume 13, No. 1,
March 1965. (A szerkesztô.)

Eszlâry Kâroly dr.:

ANSEGISE APAT ÉS LÉVITA BENEDEK
"KAPITULÂRÉINAK" ÉS SZENT ISTVAN TÔRVÉNYEINEK

HASONLATOSSAGAI

Szent Istvân két tôrvénye

Szent Istvântôl két torvény maradt rânk.
Ezek kozûl az Institutio Morum, amely Szent Istvânnak

fiâhoz, Szent Imréhez szôlô intelmeit tartalmazza, a Corpus
Juris Hungarici gyûjteményébe mint az ô elsô tdrvénye ke-
riilt beiktatâsra. Ez a torvény 10 fejezetbôl âll, amelyek koziil
5 egyhâzi és 5 vilâgi — illetve pontosabban — kormânyzati,
bfrâskodâsi és târsadalmi tartalmù. Szôvegét elôszôr Thurôczy
Jànos udvarmester krônikâja kôzolte, amely Briinnben és
Augsburgban 1488-ban keriilt egyidôben kiadâsrai). Eme ki-
adâsokhoz llosvay Istvân egri prépost egy 1544-bôl eredô kéz-
iratot csatolt, amely a szôbanlévô szoveg legtokéletesebb vâl-
tozatât tartalmazza, és amelyet csaknem szôszerint vettek ât
a Corpus Juris Hungarici késôbbi, eléggé szâmos kiadasai^).
A kiadâsok sorozata a Mârkus Dezsô vezetésével és szerkesz-
tésével megjelenô Corpus Juris Hungarici millennâris emiék-



kiadàsânak (1896) szôvegével zârôdott le3), amelyet az elôbbi
kiadâsok szovegeinek gondos vizsgâlata utân az akkori tôr-
ténészek és jogâszok legkivâlôbbjai âllapitottak meg4).

Az a tôrvény, amely mint Szent Istvân mâsodik tôrvénye
keriilt a Corpus Juris Hungarici gyujteményébe, 55 fejezet-
bôl âll. Ezek kozûl 19 — beleértve ezekbe azokat is, amelyek
a hâzassâgi jogrôl és a boszorkânysâgrôl intézkednek — egy-
hâzi vonatkozâsû, vagy kegyes jellegû, 11 a kirâlyi vagyon
védelmét, a kirâlyi tisztviselôk és a nép jogi helyzetét szabâ-
lyozza, 12 a felségsértést és a belsô béke megbontâsât biinteti,
és 13 az adomânyozâsokat rendezi. Ennek a tôrvénykônyv-
nek eredetijét a stâjerorszâgi Admont kôzség kolostorânak
kônyvtârâban fedezte fel 1846-ban Wattenbach Vilmos német
tudôs. Szôvegét elôszor Endlicher Istvân nyomtatta kiS), ere-
deti példânyât pedig a Magyar Tudomânyos Akadémiânak
hagyomânyozta.

Ez a két tôrvény azonban nem ebben a sorrendben kelet-
kezett.

Szent Istvân ugyanis elôszor azt a tôrvényt alkotta, amely
mâsodik helyen van a Corpus Juris Hungarici gyûjteményé-
ben. Ez, minden bizonnyal, uralkodâsa elsô éveibôl ered, vagy
helyesebben azokbôl az évekbôl amelyek az 1000. év karâcso-
nyân tôrtént koronâzâsât kôvették, talân mâr 1001-bôl. A
korabeli okmânj'ok ritkasâga ellenére sem nehéz ezt a korai
keletkezést bizonyîtani, mert az kônnyen megâllapi'thatô mâr
ennek a tôrvénynek szôvegébôl is. Igy példâul a kirâlyi ja-
vak sérthetetlenségét a "volumus quidam... ras, milites, servi
et quidquid ad nostram regalem dignitatem pertinet perma-
nere debet immobile"^), a mise kôtelezô mivoltât pedig az
"... omnes concurrent die Dominico ad ecclesiam, majores
et minores, viri et mulieris"t) szavak rôgzitik le, amely pa-
rancsok eléggé igazoljâk e tôrvényeknek uralkodâsa elejére
tett keltezési idôpontjât, amikor még a kirâlyi hatalomnak
is és a keresztény vallâsnak is eléggé szùksége volt a véde-
lemre.

Ezt kôvetôleg, és csupân jôval késôbb, alkottâk meg
Szent Istvân mâsodik tôrvényét, amely a Corpus Juris Hun
garici gyûjteményében elsôként szerepel. Ennek a "puer es...



pulvinaris accola"S), a "non semper pulvinariiim mollities"^),
a "ne bonum...per tuam desidiam et pigritiam atque negli-
gentiam destruatur"tt>) és végûl az "ara etiam ut desidiam
et hebetidinem a te depellat"tt) kijelentései megengedik fel-
tételezni, hogy ez a jogalkotâs akkor tôrtént, amikor Szent
Istvân fia, Szent Imre, mâr sùlyos beteg volt. Ekként, mint-
hogy az ifjù halâla még apja életében 1031-ben, tehât 7 év-
vel a szent kirâly halâla elôtt kovetkezett bei2), nem sokat
tévedhetiink, ha e torvény keletkezését 1029-re tesszuk.

A tudomdnyos vizsgdlatok irdnyai és eredményei

Eddig a magyar tôrténészek és jogâszok Szent Istvân tôr-
vényeire vonatkozô kutatâsa részben "belsô", részben "kiilsô"
teriileteken folyt.

I.) A "belsô" vonatkozâsû kutatô tevékenység régebbi
keletû. A 19. szâzad kôzepétôl annak végéig tartott. Ez az
irânyzat Szent Istvân tôrvényeit — éppûgy, mint a korabeli
tôbbi l'rott emléket, amelyeknek legnagyobb részét a 18. szâ
zad kôzepétôl a 19. szâzad kôzepéig fedezték fel és gyûjtôt-
ték egybe 13) — arra hasznâlta fel, hogy az elsô magyar ki
râly korânak eseményeit s fgy az akkori magyar jogrend "bel
sô vilâgât" a hagyomânyok irreâlis meséinek elhagyâsâval,
eme dokumentumok reâlis eszkôzei alapjân mutassa be.

Ezt az irânyzatot Horvdth Mihdly, az elsô magyar oknyo-
mozô tôrténész inditotta meg és kôvetôi — Knauz Ndndor,
Mdtyds Flôridn és Hajnik Imre — fejlesztették tovâbb.

II.) A "kûlsô" megnyilatkozâsokra vonatkozô kutatô te
vékenység csak késôbb vâlt észrevehetôvé, annal is inkâbb,
mert az csupân a 19. szâzad végével induit meg. Ez az irâny
zat — mivel akkor a tôrténelmi tények leglényegesebbjei
mâr ismeretesekké vâltak — arra tôrekedett, hogy ôsszeha-
sonlitô môdszerrel âllapitsa meg a mindenkori események va-
lôdi értékét. Ekként lâtott napvilâgot a hazai tôrténelmi ese
mények, illetve megnyilatkozâsok és a "kûlsô vilâg" kôzôtti
kapcsolatok kutatâsa.

Ez az ôsszehasonlftô irânyzat Szent Istvân két tôrvényé-
vel kapcsolatosan csaknem az elsô vilâghâborû végéig azon



igyekezett, hogy megtalâlja azoknak a kifejezéseknek biblikus
eredetét, amelyek azok szovegeiben elôfordulnak. Ennek ered-
ménye volt példâul annak felismerése, hogy az "in patientia
vestra possidebitis animas vestras" kifejezés Lukâcs evangé-
liumâbôl eredl^), hogy a "si te non audierit, die ecclesiae"
kifejezést Màté evangélista is alkalmaztais), stb Ez a ten-
dencia fejlôdésének csùcspontjât Mârkus Dezsôv&l és a vele
kôzremûkddôkkel érte eli6). Annak eredménye lett Szent Ist-
vân két torvénykônyvének az Ô- és az Ûj-testamentummal valo
részletes osszehasonh'tâsa és az a megâllapitâs, hogy az elôb-
biek jogalkotôi eléggé ismerték a Bibliât.

Mindazonâltal, az elsô vilâghâborù végétôl kezdve egyre
nyiivânvalôbbâ vâlt, hogy Szent Istvân két tôrvényének bib
likus szovegei nem a Szentirâsokbôl keriiltek kôzvetlen âtûl-
tetésre. Ez mâr azért sem tôrténhetett, mert Szent Istvân
tdrvényei az egyhâzi jellegû szabâlyokon kiviil, még sok vilâ-
gi vonatkozâsù jogszabâlyt is tartalmaznak, és ezek kbzôtt
igen jelentékeny az olyanoknak szâma, amelyek nyilvânvalôan
nem magyar eredetûek. Ekként a kutatôk figyelme ôsztônô-
sen az ùn. "kôzvetftô l'râsok" felé irânyult, amelyek nem vol-
tak idegenek a szentistvâni Magyarorszâgra jôtt hittén'tôk
elôtt. E jôvevények ezeknek az iromânyoknak tartalmât nem
tartottâk titokban mâr annâl az oknâl fogva sem, mert ha-
sonlô âllapotot, illetve jogrendet kivântak hazânkban is léte-
siteni. Eme feltevésekre vonatkozô vizsgâlatok rôvid idôn be-
lûl kedvezô eredményekkel végzôdtek és szâzadunk 20-as évei-
nek legkivâlôbb szakemberei, — mint Domanovszky Sândor,
Hôman Bâlint és Szekfû Gyula miutân Ansegise apât és Lévi-
ta Benedek, a 847-es (?) mainzi zsinat, a "Lex Bagoariorum
et Carantanorum ..valamint II. Hadriân papa dekrétumait,
az ùn. "Al-Izidor" iratait, stb.... tanulmânyoztâk — arra a
meggyôzôdésre jutottak, hogy a karolingi jogalkotâs hatâsai
élesen mutatkoznak meg Szent Istvân torvényeiben, amiâltal
azok "valôsâgos végsô nyulvânyait" képezik kelet felé a "Ka-
roling uralkodôk njmgati civilizâciôjânak".

Mindazonâltal a magyar tudôsoknak ez az âllâspontja —
a nemzetiinket ért tragédiâk folytân — eddig még nem ke-
riilt bizonyitâsra. A jelen dolgozat e tekintetben az elsô.



amelynek az a célja, hogy tudomânyosan mutassa be azt a
befolyâst, amelyet a Karoling-korszak jogalkotâsa a Corpus
Juris Hungarici alapjât képezô elsô ârpâdkori torvényekre
kifejtett.

Kovetve nagy elôdeim nyomait, a kutatâsok egész soroza-
tât vettem tervbe és hajtottam végre. Vizsgâlat alâ vettem
az emli'tett Karoling-korszakbeli jogaikotâsok mindegyikét.
Ennek a munkânak ezek a sorok az elsô megnyilatkozâsai.

Az ôsszehasonlitâs târgyâul vâlasztâsom mindenekelôtt
Ansegise apât és Lévita Benedek munkâjâra esett, amelyet rô-
viden "Collectio Capitularium" néven ismernek. Tettem ezt
azért, mert annak terjedelme a legbôvebb, hiszen az — leg-
alâbb szerzôinek âllitâsa szerint — nem csupân Nagy Kàroly
(768—814), hanem utôdjainak, Jâmbor Lajosna.\i (814—840)
és Kopasz Kârolynak (823—877) kapitulâréit is felôleli.l7)

Célkitûzésemet nem zavarta meg az, hogy a legûjabb ku
tatâsok folytân ez a g5mjtemény részben "valôdi" és részben
"hamis" kapitulârékbôl âll, mert utôbbiakat az emlîtett szer-
zôk ônkényesen, sajât elônyukre és mlnden alap nélkiil îrtâk
be. Hiszen a Karoling-civilizâciônak Szent Istvân tôrvényeire
valô hatâsa bemutatâsânâl teljesen felesleges, hogy a "valôdi"
kapitulârékat a "hamisaktôl" elvâlasszuk, mert:

egyrészt a tudomâny egyelôre még nem mondotta ki vég-
sô szavdt ebben a tdrgyban, amelyben a nyugati szakértôk
egyik naprôl a mâsikra vâltoztatjâk véleményiiket, ma "valô-
dinak" âllitva a "Collectio Capitularium" egy-egy kapitulâré-
jât, amelyet tegnap még "hamisnak" tekintettek, és megfor-
ditva,

mâsrészt pedig a "Collectio Capitularium" ôsszes "valôdi"
és "hamis" kapitulâréja Szent Istvàn uralkoddsa elôtt tôbb
mint egy évszdzaddal kerult lerogzitésre, és igy ezek koziil
egy sincs olyan, amely elsô kirâlyunk uralkodâsa utân kelt
volna.

Kôvetkezésképpen a "Collectio Capitularium" kapitulâréi
koziil azok egyikét sem kell ab ovo — tehât késôbbi keletke-
zésénél fogva — kizâmi az elsô magyar torvényekre valô ha-
tâsuk bemutatâsânâl.



A szôvegek ôsszehasonlitàsa

Ansegise apât és Lévita Benedek "kapitulâréit", valamint
Szent Istvân torvényeit tanulmânyozva, azokban valôban
igen sok hasonlatossâgra jôhetunk râ.

1.) Igy az elsô szembeszôkô részlet az, hogy a "Collectio
Capitularium" éppûgy, mint Szent Istvân tôrvényei egyarânt
hasznâljâk az admonestatio szôt, amely mintegy kedvenc ki-
fejezése mindkét szovegnek. De ahogy Nagy Kâroly és utôd-
jai megintelmezik, a szôban lévô két karoling-irô szerint, hî-
veiket, pûspôkeiket, apâtjaikat, grôfjaikat, vilâgi uraikat és a
karoling-târsadalomnak még sok mâs elemét, hogy megfele-
lôen viselkedjenekis), akként Szent Istvân is intelmeket intéz
fiâhoz, Szent Imréhez, hogy ôt meghallgassa és kôvessel9).

Igaz ugyan, hogy a "Collectio Capitularium" jogszabâlyai
nagy mennyiségû tanâcsot adnak, viszont az elsô magyar tôr-
vények csak tizzel szolgâlnak, de e két kodifikâciô mindegyiké-
nél mégis a "hitvédelem" az, amely azok kôzôtt a legfôbb he-
lyet elfoglalja. A hitet "primo omnium admonemus" mondja
a karoling szôvegSO), és a hitnek "primum locum damus"
mondjâk a magyar torvényekSl). Az is megjegyzésre méltô,
hogy a két karoling irônak22) az Egyhâzzal, a fôpapsâggal, az
orszâgnagyokkal, a tiirelemmel, stb... kapcsolatos târgykorei
szintén megtalâlhatôk a magyar tôrvényekben23). e tekintet-
ben csak az kulônbség, hogy amfg e târgykôrôk a "Collectio
Capitulariumban" itt-ott szétszôrtan talâlhatôk, addig a ma
gyar tôrvényekben egyiitt szerepelnek.

Kôzôs vonâsok

2.) Aztân egy mâsik azonos részlet bizonyos idézeteknek
— mint példâul Szent Izidor mondâsainak — mind a "Collec
tio Capitulariumban", mind a magyar tôrvényekben egyarânt
valô megjelenése. A karoling kapitulâré ugyanis kijelenti,
hogy "rex a recte agendo vocatur, si enim pie et juste et mi-
sericorditer agit, si his camerit non rex, sed tyrannus est"24),
amit a magyar tôrvények a "time esse judex, gaude vero rex
esse et nominari. Reges patientes régnant, impatientes tyran
nisant" szôveggel rôgzîtenek25). Érdekes az is, hogy eme idé-



zet folytatâsa is âtvételre keriilt, mert ami'g a frank jogsza-
szabâly kissé késôbb kimondja, hogy "impie vero, injuste cru-
deliterque principatibus, non régis, sed tyrannicum aptatum
est nomen.. ."26), addig azt a magyar tdrvény a "rex enim
impietate et crudelitate foedatus, incassum sibi vendicat no-
men régis quia tyrannus est dicendus" kitétellel fejezi ki27).
Amint lâthatô, a két szdvegnek igen sok a kozos vonâsa.

3.) Az âllam vezetôinek kivâlasztâsa tekintetében ugyan-
csak hasonlô elvekre talâlunk. A "Collectio Capitularium"
szerint "provide... de omni populo viros patentes et timen-
tes Deum ... et qui oderit avaritiam et constitute ex eis tri-
bunos... et quinquagenarios... date et vobis viros sapientes
et quaros et quorum conversatio sit probata"^^), viszont az
elsô magyar tôrvények e tekintetben az "... inest utilitas ...
a stultis et arrogantibus ac mediocribus... sed a majoribus
et melioribus, superioribusque ac honestissimis senioribus.. ."
âllâspontjât kôvetelik meg29). A két jogszabâly mindegyike a
legfôbb iigyek intézését a bolcs és becsiiletes oregekre igyek-
szik bizni.

4.) Aztân idézhetûnk egy mâsik ilyen hasonlô eivi kije-
lentést is. A "Collectio Capitularium ugyanis a "quidquid au-
tem majus fuerit referent ad te, et ipsi minora tantummodo
judicent, leviusque tibi sit partito in alios onere" parancs-
csal e730), amit a szentistvâni tôrvények a "causa digna judi-
cari ad te venerit... ne tua regalis dignitas usurpatione in-
feriorum negotiorum foedetur, sed potius hujusmodi nego-
tium judices mitte" tanâccsal kivânnak biztositaniSl). E két
szôveg kôzbtt a hasonlatossâg valôban rendkivuli, amit még
kiemel azok tegezô formâja is, âmbâr az elôbbiben Isten az,
aki Mozest tegezi, viszont az utôbbiban Szent Istvân szôl ily
médon fiâhoz, Szent Imréhez.

Régi frank s tij magyar jogszabâly

5.) A "Collectio Capitularium" az Egyhâz ûgyeiben a "nul-
lus episcopum, aut sacerdotem, vel clericum apud judices
publiées accusare praesumat..." rendeli el jogszabâlyként32).
Szent Istvân tôrvényeiben viszont ez a kôvetelmény a "nemo
etiam quemlibet clericum in publico, nisi in ecclesia exami-



nare praesumat" szovegezéssel jut érvényre33). A hasoniôsâg
ebben az esetben is âtûtô, amelyet nem ront le az, hogy a
frank jogszabâly egy régi és a Frank Birodalomban âltalâban
ismert elvet szôgez le, viszont a magyar tbrvények ezzel egy
ûj, Magyarorszâgon eddig nem ismert kovetelményt, illetve
szabâlyt vezetnek be.

6.) A "Collectio Capitularium" igen sokszor emlékezik
meg a "tizedrôl"34). Egy helyen ezek a jogszabâlyok a "déci
ma Deo omnino dare non negligatur" kôtelességére figyelmez-
tetnek, mert szerintiik "qui décima dare neglexerit novem
partes auferentur ab eo"35), Ebben a tekintetben az elsô ma

gyar tbrvények a "si qui Deus decem dederit in anno, deci-
mam Deo det. Et si quis decimam suam abscondit novem sol-
vat" âllâspontjân âllanak36). Itt mâr csaknem teljes az azo-
nossâg a két szbveg kbzbtt, amit még a szankcibk azonos
volta is kihangsùlyoz.

7.) A "Collectio Capitularium" meglehetôs gyakran ren-
delkezik az iinnepnapok betartâsâr6137). Erre vonatkozôan
tbbbek kbzt kijelenti az "opéra servilia diebus Dominicis non
agatur" elvet38), amit az elsô magyar tbrvények is âtvesznek
a "si presbyter vel comes... die Dominico invenerit quemli
bet laborantur, abigatur" kifejezéssel39). A két szbveg hason-
latossâga, azok kbzbs témâjân kivûl, még az iinnepnapok azo
nos megjelblésébôl is kitiinik, hiszen azok mindegyike azokat
"diei Domini" szavakkal illeti. Meg kell itt jegyezni még az
iinnepnapokat be nem tartôk ellen alkalmazott szankciôkat
is, amelyek csaknem azonosak. Tudniillik amîg e tekintetben
a frank jogszabâlyok a "si quis die Dominico opéra servilia
fecerit... si bovem junxerit et cum carro ambulaverit, dex-
trum bovem perdat" biintetést szabjâk ki40)^ addig a magyar
tbrvények a "si vero cum bobus, tollatur sibi bos..joghât-
rânnyal siijtjâk a tettest4l). A két szbveg kbzti egyezés szin-
tén nyiivânvalô.

8.) A "Collectio Capitularium" éppûgy, mint az elsô ma
gyar tbrvények egyarânt szabâlyozzâk a templomi csendet.
"Placuit ut fideles silentium in ecclesia teneant et devote
verbum Dei audiant..— mondjâk a karoling szbvegek42),
amely csendre az ârpâdhâzi jogalkotâs "ad ecclesiam venien-



tes ad audiendum divinum officium... inter se murmu
rant..." szavai utalnak43). itt ugyan a bûncselekmények azo-
nosak, de azoknak biintetése mégis eltérô, mert a frank jog-
szabâlyok szerint a tetteseket csupân feljelentéssel fenyeget-
ték meg, viszont a magyar torvények a bûnosôk megintését,
a templombôl valô kiûzetésûket és megkorbâcsoltatâsukat
rendelték el.

Kiilônbségek

9.) Majd — a vilâgi iigyeket illetôen — a "Collectio Capi-
tularium" a rablâsra nézveaz"Mf prima culpa non moriatur,
sed unum oculum perdat. De alla vero culpa nasus ipsius lat-
ronis truncetur. De tertia culpa, si non emendaverit, moria
tur" bûntetéseket rendeli el44). A magyar torvények ezzel
csaknem azonosan intézkednek a tolvajokra vonatkozôan,
amikor kimondjâk, hogy "si quis semel furtum commiserit
... nasum... abscindatur. Si -furtum abscissus naso commi
serit... aures... abscindatur. Si tertio commiserit furtum
careat vita"i5), Attôl a kiilonbségtôl eltérve, hogy a karoling
jogszabâlyok a csonkîtâst a szemmel kezdik és az orrai foly-
tatjâk, és hogy a magyar torvények ezt a mûveletet az orrai
kezdik és a fiillel folytatjâk, a két kodifikâciô egymâstôl fô-
ként abban kûlônbôzik, hogy az elôbbi az emlîtett szankciô-
kat a rablokra, viszont az utobbi a tolvajokra mondja kl. De
ez a kiilonbség is csak azt igazolja, hogy a 9. szâzad frank
jogszabâiyait a 11. szâzad magyar viszonyaira alkalmaztâk.
Ne felejtsuk el; a rablâst ebben az idôben — a Frank Biro-
dalommal ellentétben — Magyarorszâgon meglehetôs nehéz
volt elkôvetni. Hiszen az értékes jôszâgok, vagyis a rabszol-
gâk és az âllatok az egymâstôl csaknem teljesen elszigetelt
tôrzsek tulajdonaiban voltak. Aztân az idegen ingô magântu-
lajdonnak — mint az ékszereknek, a fegyvereknek és a ru-
liâknak — jogtalan eltulajdonitâsâra elegendô volt titokban
a sâtrakba surranni, ami nem volt nehéz, nem kovetelt meg
se kûlônôs erôt, se erôszakot. A nemzetségek târsadalmânak
âllandô egyuttélése is megakadâlyozta ezt. Ez magyarâzza
meg azt, mért volt a rablâs helyett a lopâs az a bûncselek-
mény, amely Magyarorszâgon annyira el volt terjedve nem-



csak ebben, hanem a késôbbi idôkben is46). Ezt a tôrténelmi
rekonstrukciônkat jôl alâtâmasztja az a tény, hogy — a karo-
ling jogszabâlyoktôl eltérôen — az elsô magyar tôrvények —
kivéve a nôrablâst — nem is emlitik a rablâs szôt, vagyis a
dolgok erôszakos eltulajdomtâsânak bûncselekményét.

10.) Persze a "Collectio Capitularium" és Szent Istvân
tbrvényei kôzôtt az imént emlitett nôrablâs tekintetében is
hasonlatossâgok âllanak fenn. Igaz ugyan, hogy a frank jog-
alkotâs szbvegei ezt a bûncselekményt nagy pontossâggal
dolgozzâk kl. Kulônbséget tesznek az âldozat leâny, vagy asz-
szony és a tettes nôtlen, avagy hâzas minôsége szerint'17), ami-
vel szemben a magyar tôrvények szôvegezései meglehetôs
pongyoiâk. Ez kiilônben természetes is, mert mind az âldo-
zatok, mind a tettesek mindig kûlônbôzô nemzetségekhez tar-
toztak, amelyeket egymâstôl 20—80 kilométer tâvolsâg vâlasz-
tott el s ekként kétségteleniil nehéz lett voina az illetdk "sze-
mélyi adatainak" birôi megâllapitâsa. Aztân mégaza kûlônb-
ség is fennâll, hogy a frank kapitulârék egy "bannum triple"
bûntetést szabnak ki az ilyen bûncselekményekre^S), holott
a magyar tôrvények megelégszenek 10 vagy 5 tinô fizetésé-
vel aszerint, hogy a bûnôs miles volt-e, avagy csupân sze-
gény ember49). Mindazonâltal, eltekintve ezektôl az eltéré-
sektôl, a szôban lévô két kodifikâciô kôzt ebben is hasonla
tossâgok âllapithatôk meg. îgy a karoling jogszabâlyok egy
helyen a "si quis alterius... virginem et viduam ... rapu-
erit... sive eam postea sponsaverit, sive dotaverit... sive
cum parentum eius voluntate ipsam accipere... potuerit"
elvét hirdetikso), rnajd a "placuit ut hi qui rapiunt foeminas
... aut eas dotaverint, vel nuptialiter cum consensu paren
tum suorum acciperint" szerint rendelkezneksi), amikkel az
elsô magyar tôrvények a "si quis puellam... sibi in uxorem
rapuerit, decernimus puellam parentibus reddi, et ... licet
postes reconcoilietur parentibus puellae" âllâspontja teljesen
azonos52).

Eskii

11.) Ezeken kfviil a "Collectio Capitularium"53)^ és a ma
gyar tôrvények54) egyarânt rendelkeznek a "perjuriârôl". A
frank jogszabâlyok — miutân részletesen, de pontatlanul meg-



magyarâzzâk eme bûncselekmény fogalmât — a "perdat ma-
num aut redimat" biintetését szabjâk ki a bûnosreSS). A ma-
gj'ar tôrvények — miutân szintén részletesen, de pontatla-
nul lerogzi'tik ezt a bûncselekmény ti'pust — a bûnôst a "per-
dita manu... aut manum redimat" bûntetéssel sujtjâkSS),
ami két teljesen azonos rendeikezés. Érdekes, hogy ez a de-
liktum — ellentétben a nyugati keresztény vilâggal — telje
sen ismeretlen volt a keleti pogâny magyar nép elôtt, mert
az egyâltalân nem ismerte az esku jogintézményét, illetve
bizonyitô erejét57). Miutân az eskutétel szokâsa a magya-
rok kozôtt csak megtérésiik idejétôl kezdve terjedt el, eme
vâltozâsnak természetes kovetkezménye lett a hamis eskuté
tel. Jellemzô egybeesésnek lehet tekinteni a bûncselekmény
bûntetését, amely — annak jelképe, vagyis az ég felé emelt
jobb kéz folytân — ugyanaz volt Nagy Kâroly birodalmâbtm,
mint Szent Istvân orszâgâban.

12.) A rabszolgâk felszabaditâsa — ami kûlônben egyâl
talân nem meglepô — persze mindkét jogalkotâsban ugyan-
csak szerepel. A "Collectio Capitularium" a "si quis per char-
tam ingenuitatis a domino suo légitimé libertatem est conse-
cutus, liber permanent" elvét hirdetiSS). A magyar tôrvények
a "si quis misericordia ductus, proprios servos et ancillae
libertate donaverit cum testimonio, decrivimus, ut post obi-
tum ejus nemo... in servitutem eos audent inducere" ren-
delkezést teszik kôtelezôvé59). Igaz ugyan, hogy Nyoïgaton a
felszabaditott rabszolga még a régi gazdâjâval szemben is
védve volt, viszont Keleten ez a védelem csak a volt gazda
ôrôkôseivel szemben âllt fenn. Az sem tagadhatô, hogy a
Frank Birodalomban (annak bonyolultabb mûveltsége foly
tân) a felszabaditâs aktusa irâsban tôrtént, viszont Magyai"-
orszâgcn (a dolgok egyszerûbb âllapota kôvetkeztében) azt
ekkor még kivétel nélkul szôbelileg eszkôzôlték.

13.) A rabszolgâkra vonatkozô jogalkotâsok hasonlatos-
sâga tôkéletesebb azokban a rendelkezésekben, amelyek mâ-
sok rabszolgâinak felszabaditâsât tiltjâk el. A "Collectio Capi
tularium" a "... nullus episcopus servum alterius . . . sine do-
mini sui voluntate promovere praesumat..." tiltô rendelke-
zését jelenti ki60). Ezt az âllâspontot a magyar tôrvények a



"si guis alienis servis libertatem acquirere niteretur, quot
servi erunt, totudem mancipia solvat" kijelentéssel osztjâk.6i).

14.) Nem érdektelen az sem, hogy a "Collectio Capitula-
rium" jogszabâlyai éppûgy, mint a magyar torvények, nem fo-
gadjâk el a rabszolgâk tanûvallomâsait uraik ellen. Erre a
frank jogszabâlyok a "servili in caput Domini neque a pré
sidé, neque a procuratore, tam in pecunariis, qtiam in capi-
talibus causis interrogari possunt" tilalmat érvényesîtik62),
amely elv a magyar torvények "nullus causa culpae aliquam
servilem personam contra dominos, vel dominas, in accusa-
tionem et testimonium recipiant" kifejezésében mintegy meg-
ismétlôdik63).

Szabad rendelkezés

15.) Végiil a "Collectio Capitulariinn" éppûgy, mint a ma
gyar torvények a tulajdonosok javaik feletti szabad rendel-
kezését mondjâk ki. Ezt a frank jogszabâlyok a "de homine
libero, ut potestatem habeat, ubicumque voluerit, res suas
dare, et qualiter facere debeat" szôveggel fejezik ki64), elis-
merve csaknem teljesen eme képességet és nem felejtve el
annal az Egyhâz részére valô adomânyok lehetôségét sem.
A magyar torvények a "De concessione regali propriarum re-
rum" cim alatt ugyanezt teszik65), elismerve a tulajdonosnak
azt a jogât, hogy dolgât ( = sua) feleségének, fiainak, leânyai-
nak, rokonainak és az Egyhâznak adhassa. A karoling jogsza-
bâlyoknak a magyar tôrvényekre vonatkozô hatâsa talân e
helyen érezhetô a legjobban, mert — a frank joggal ellentét-
ben — az ôsi magyar jog nem adta meg az egyénnek — hasz-
nâlati târgyain kiviil — azt a jogot, hogy rendelkezhessék ja-
vai jelett. Ez a jog ugyanis a nemzetséget magât tartotta igazi
tulajdonosnak, és az egyénnek nem adott abbôl mâst, mint
a "birtoklâsi", vagy a "haszonélvezeti" lehetôséget. A frank
jogszabâlyoknak a magyar tôrvényekre valô eme hatâsa foly-
tân, a karolingi jogrend az Arpâdok elsô frott jogâval csak
nem azonossâ vâlt a javak âtruhâzâsât illetôen.

Ellenérvek

Folytathatnânk a szôvegek bemutatâsât, de azt hissziik,
hogy a felhozott példâk elégségesek annak a hasonlôsâgnak



bemutatâsâra, amely a frank és a magyar kodifikâciôk kôzott
adôdik.

Ez a hasonlatossâg — amint az lâthatô volt — elsôsorban
a "Collectio Capitularium" jogszabâlyainak és Szent Istvân
torvényeinek kôzôs tàrgykôreiben mutatkozik. Valôban ma
mâr senki elôtt sem lehet kétséges mindkét jogalkotâsnak sok
olyan egyhâzi és vilâgi rendelkezése, amelyek témâja azonos.
A fennâllô hasonlatossâgok ellen felhozott ama feltételezhetô
ellenérv, amely szerint azok létezhettek — az akkor élôk kô
zôs ideolôgiâja folytân — még akkor is, ha Nagy Kâroly vilâga
tôkéletesen el lett volna vâgva, szigetelve Szent Istvân ké-
sôbbi Magyarorszâgjâtôl, nem komoly. Hiszen — "ad absur-
dum" vive a kôvetkeztetéseket — lehetne azt is âllîtani, hogy
példâul az inkâk ôsi jogâban szintén hasonlôk az intézkedé-
sek, mondjuk, a gyilkossâgot illetôen, holott — tudtunkkal —
annak semmi kapcsolata nem volt a Karolingok jogâval. De
a frank és a magyar jogalkotâsok szôvegei kôzott nem csu-
pân egy, vagy két târgykôrben valô ôsszeesés ténye, hanem
azoknak mindenki âltal kônnyen feltalâlhatô hosszû sora: a
felhozott hasonlatossâgok âltal létrejôtt befolyâst teljesen
megerôsitik.

Aztân a két szôveg hasonlô volta, analôgiâja, még mâs
szempontokbôl is megâllapithatô. Az adott példâkbôl ugyanis
jôl lâthatô, hogy az egyes problémâk jogi megolddsa igen sok-
szor ugyanaz, vagy legalâbbis egymâshoz nagyon kôzeli. Ennél-
fogva nehezen fogadhatô el a frank és a magyar kultûrâk egy-
mâstôl valô teljes elszigeteltségének elgondolâsa és az egybe-
eséseknek a véletlen âltal valô magyarâzata. Ezek a "coinci-
dence-ek" — az egyhâzi târgyakon kiviil — elsôsorban a bûn-
tetôjog teriiletén mutatkoznak, mert a "Collectio Capitulari
um" és az elsô magyar tôrvények szankciôi, biintetései nem
csupân a biintetendôségben, hanem sokszor a biintetések tel
jes azonossâgâban is megmutatkoznak. Talân e tekintetben
az a legfôbb kiilônbség, hogy a frank kapitulârék nem olyan
szigorûak, mint a magyar tôrvények.

Végiil a "Collectio Capitularium" és Szent Istvân jogal-
kotâsa ôsszehasonhtâsânâl maga az etymolôgia, a szohasznâlat
az, amely a legâtlitôbb hasonlôsâgot érezteti. Valôban a szô-



banlévô szôvegekben nem csupân "synonymek" és "hasonlô
vagy azonos kifejezések" fordulnak elô, hanem tôbbszôr még
egyes "szavak is azonosak", ami legjobban bizonyitja a kapi-
tulâréknak a tbrvényekre vonatkozô hatâsât.

Az a szintén feltételezhetô ellenérv, amely szerint a "Col-
lectio Capitularium" jogszabâiyai (amelyeknek szâma 172466))
nem befolyâsolhattâk nagy mértékben a magyar torvényeket
(amelyeknek szâma 6567)), szintén téves. Mâr emiitettûk, hogy
a 9. szâzad Frank Birodalmânak elôrehaladottabb életkôrlil-

ményei voltak, mint a 9. szâzad eleji Magyarorszâgnak. A Ka-
roling uralkodôk idejében az Egyhâz intézménye mâr teljesen
kifejlôdott, târsadalma mâr a teljesen kialakult feudâlis hie-
rarchia szerint, fôhûbéresekre, alhûbéresekre, urakra és ne-
mesekre, fél-nemesekre és polgârokra, jobbâgyokra és rab-
szolgâkra oszlott, teriiletén sok virâgzô vâros létezett, és a
vidéki lakossâg csaknem egésze a foldet mûvelte. E helyzet
természetes kôvetkezményeként a frank jogszabâiyok nagy
részletességgel szabâiyoztâk az Egyhâz belsô életét, a papi
fegyelmet, az egyhâziak és a vilâgiak kôzôtti kapcsolatokat,
az egyhâziak âltal elkôvetett bûncselekményeket, az iinnep-
napok rendjét, stb... Ezzel szemben az Arpâd-hâz elsô kirâ-
lyânak idejében az Egyhâz még alig gyôkeresedett meg. A ma
gyar târsadalom csupân a kirâly fél-szabad militeseibôl és a
nemzetsegek szabad tagjaibôl âllott, amely két csoport mind-
egyikének voltak rabszolgâi. Vârosi életrôl ekkor még beszél
ni sem lehetett n,ert - néhâny természetes erôsségfn
- a 25-30 --var- Kbol, sârbol és kovetbél aZszetako va eppugy^ ^ templomok, amelyek épitését csu.
pân az akkor alapitott 10 puspokség szorgalmazta, és a laknc
sâg csaknem egésze sâtrakban tâborozott és foglalatossâea
alig volt mas, mmt az âllattenyésztés. Ezért nem lehet cso-
dâlkozni azon, hogy az elsô magyar tôrvények csak a na
irânyvonalakat jelôlték ki, egyâltalân nem erôlkôdve a ré^
letek kidolgozâsâval.

Az elmondottakat mintegy képben foglalva ôssze elég
Nagy Kâroly Aix-la-Chapelle-i "palotâjâra" hivatkozni, amely
mâr egy emeletes volt és benne mâr néhâny fogadô terem
is létezett, amellyel szemben Szent Istvân esztergomi "lak-



helye" csupân a sziklâba volt vâjva és osszesen hârom kis
szobâbôl âllott. ïgy jôl szâmot adhatunk magunknak arrôl a
nagy kiilonbségrôl, amely a két civilizâciôt egymâstôl elvâ-
lasztotta.

Ami nincs benn a magyar torvényekben

Azt hissziik, nem nagyon tévediink akkor, ha nem vesz-
sziik figyelembe a "CoUectio Capitulârium" jogszabâlyainak
9/10-ed részét, mert azok kifejezetten a Frank Birodalom élet-
viszonyai részére késziiltek és amelyek ekként minden befo-
lyâsi lehetôségre alkalmatlanok. ïgy példâul sok kapitulâré
rendelkezik a hanyag68), a hazug69), a becstelen70), a htuni-
sîtô7l), a csavargô72), az uzsorâs73), a nôkkel egyuttélô74), a
temploinfosztogatô75), a toIvaj76), a nôrablô77), stb.. . papok-
rôl, amely jogszabâlyok nem is szerepelhettek a magyar tor
vényekben a korabeli magyar nép naivitâsânâl fogva78), mert
az nem is tudta volna elképzelni, hogy Istennek ilyen szolgâi
is vannak. Aztân bizonyos kapitulârék szovegei vizsgâlatânak
elmellôzése mâr azért is indokolt, mert azok tizszer-hûsszor
veszik elô ugyanazt a târgyat (mint példâul a tized kotelezô
fizetését a papok részére79)), viszont a magyar torvényekben
ilyen vagy mâs ismétlés nem fordul elô.

De bizonyos karoling szôvegek az ôsszehasonlitâsnâl mâr
azért sem vehetôk figyelembe, mert a szentistvànl torvények
ben szâmos olyan jogszabâly van, amely teljesen magyar vo-
natkozâsù és természetû, aminél fogva a magyar kodifikâciô-
nak 1/3-a nem is âllhatott idegen befolyâs alatt. Ilyen rendel-
kezések példâul azok, amelyek a kardhasznâlatrôl szôlnak
mâs megsebesitése nélkûlSO), mâs megsebesitéséveisi), mâs
megcsonkitâsâval82), mâs megolésével83), amely jogszabâlyok
mintegy kimeritik az ôsszes lehetôségeket. Ilyen kûlônâllô
magyar jogszabâly még példâul annak bûntetése, aki rabszol-
ganôvel hâl84), vagy a rabszolgâvâ tétel rabszolganôvel valô
hâzassâg miattSS), vagy az idegenek tûlzott megbecsuléseSS),
stb... amilyen rendelkezéseknek nyoma sincs a frank jogal-
kotâsban.

Eme kétirânyû szelekciô folytân azt mondhatjuk, hogV
a "CoUectio Capitularium" szôvegeinek talân csak 120—150



jogszabâlya volt olyan, amely 40 vagy legfeljebb 45 magyar
torvényt befolyâsolt.

Az — a szintén feltehetô ellenérv pedig — amely csôk-
kenteni kîvânja a "Collectio Capitularium" befolyâsât az elsô
magyar tôrvényekre azt âllitva, hogy azokban nincs két teljes
olyan mondât, amely egyezik — szerintûnk tûlzott.

Nem tagadva az egész mondatok âtvételének hiânyât, ezt
a gondolatot azzal utasîthatjuk vissza, ha beleéljûk magun-
kat azokba az idôkbe, azt kutatva, miként keriilt Magyaror-
szâgra a frank jogszabâlyoknak az elsô magyar tôrvényekre
oly nagy hatâst kivâltô ismerete.

A hittéritôk

Erre a kérdésre csak az lehet a felelet, hogy Magyaror-

szâgot a hittéritôk ebben az idôben valôsâggal elôzônlôtték.
Mint ismeretes, ezek egyik kôzpontja Mainzban volt, ahol a

téritési buzgalomtôl annyira âthatott Szent Bonifàc érsek
székelt a 8. szâzad folyamân. Ugyancsak ebben vârosban élt
a 9. szâzad folyamân Lévita Benedek is, akinek személyisége
mâr csak azért is kiilônôs, mert sajât magât egyszerûen ki-
nevezte diakonusnak, de aki folytatta Asegise apât irôi mun-
kâssâgât, megalkotta a "Collectio Capitularium" gyûjteményét.
A korabeli hittéritôknek — akik nem csupân a Frank Biro-
dalom szivébôl jôttek, hanem tisztân német és olasz teriile-
tekrôl — jôl kellett, mâr csak egyhâzi jellegiiknél fogva is,
tudniuk a Karoling uralkodôk alatt érvényes jogrendet, amely
ôket sokban megvédte. A kereszténység terjesztôi nem érkez-
hettek Magyarorszâgra értékes kéziratokkal megrakottan, ha
nem szerény podgyâszukat botjukra akasztva âltalâban gya-
logosan utaztak, nem vârva sehol sem kedvezô fogadtatâst.
De a kapitulârék szôvegeinek magukkal valô hozatalânak hiâ-
nya mégsem zârja ki azt, hogy ôk voltak azok, akik a frank
jogszabâlyokat hazânkban meghonositottâk, hiszen jôl ismer-
hették azok tartalmât. Késôbb ugyanis, amikor legtanultabb-
jaik bejutottak Szent Istvân legszûkebb kôrnyezetébe és ta-
lân a kirâlyi tanâcs tagjaivâ is vâltak, ott — régebbi hazâ-
juk viszonyaira visszaemlékezve — adtâk, illetve adhattak a



kirâlynak tanâcsokat. És aztân szintén ôk lehettek azok, akik
e tanâcsadâs utân, nagy buzgôsâggal szovegezték meg a ki-
râly tôrvényeit, helyesebben parancsait.

Idézés emlékezetbôl

1

F.mp; tôrténelmi rekonstrukciô folytân komolytalan volna
mondat-azonossâgi egyezéseket keresni a "Collectio Capitula-
rinm" és az elsô magyar tôrvények kozott, mert hiszen az

emlitett szâjhagyomâny utân valô âtadâs feltételezése azokat
teljesen kizârja. Ennélfogva meg kell elégedniink egyes kôzôs
târgykorôkkel, azok sokszor azonos megoldâsâval, egyes azo-
nos kifejezésekkel, a synonymek hasznâlatâval és tobbszôr az
azonos szôhasznâlattal, amelyek régi, valaha jôl ismert szô-
vegnek mintegy emlékezetbôl valô felûjitâsai.

Az emlékezeti elem feltételezését kiilônben egyes helye-
ken a szôvegek is jôl alâtâmasztjâk. Hiszen a "Collectio Capi-
tulairum" és az elsô magyar tôrvények ôsszehasonlitâsânâl
rôgtôn szemiinkbe ôtlik példâul, hogy a frank szôvegek szô
szerint idézik egyes biblikus szemények, szentek és egyhâz-
atyâk kijelentéseit, megemlîtik mindegyik nevét, viszont a
magyar tôrvények mâr pontatlanul kôzlik az emlitettek kije
lentéseit, s âltalâban elmulasztjâk azok neveit megjelôlni. Ez
kiilônben természetes is, mert a karoling jogszabàlyok îrâsba
foglalâsânâl a szerzôknek, illetve a mâsolôknak rendelkezésre
âllottak a vonatkozô forrâsmunkâk, ami indokolja idézeteik
és azok szerzôinek hibâtlan lerôgzitését. Ezzel szemben az

elsô magyar tôrvények alkotôi, tâvol régi hazâjuktôl és forrâs-
munkâiktôl, nem emlékeztek mâsra, csak egyes idézetekre,
nem tartva meg azoknak sem hibâtlan szôvegét, sem azok
kijelentôinek nevét. Jô példa erre Szent Izidor mâr emlitett
idézete, akinek a neve még ismert volt a "Collectio Capitula-
rium" szerzôi elôtt, de azt vagy mâr nem ismerték a magyar
tôrvények idegenbôl hazânkba szakadt alkotôi, vagy az mâr
elpârolgott idôkôzben azok fejébôl.

A szôvegek elemzése kiilônben azok szerkezeti eltéréseit
is felidézi. Valôban a két irâsmû felépitése igen kiilônbôzô,
hiszen a "Collectio Capitularium" jogszabâlyainak szôvegezése



bonyolult, holott az a magyar tôrvények esetében igen egy-
szerû. Itt néha az a benyomâsunk, mintha a hosszù frank
szovegeket a magyar tôrvényekben egyszerûen lerôviditették
volna, mintegy kivonatât adva azoknak. Ezenkîviil a frank
jogszabâlyok szovegei nehézkesek, bennûk érezhetô, hogy
azoknak aikotôi, illetve lerôgzitôi kolostori magân5mkban
arra igyekeztek hogy azokbôl semmi részlet se maradjon ki.
Ezzel szemben az elsô magyar tôrvények szôvege friss, mintha
azt valami ôsszejôvetelen diktâltâk volna, nem vetve abbôl
papirra mâst, csak a leglényegesebbeket.

Kiràlyi és nemze-ti jog

Végiil létezhetik a "CoIIectio Capitularium" hatâsât csôk-
kenteni ôhajtô olyan ellenérv is, amely szerint az elsô ma
gyar tôrvények nem hatottak Magyarorszâgon mâsra, mint a
"kirâlyi jogra", tehât nem az "ôsi szokâsjogra", vagyis az un.
"nemzeti jogra". Ez a megjegyzés abban talàlhatnâ magyarâ-
zatât, hogy "Szent Istvân tôrvényei" a maguk egészében csupân
azokra terjedtek ki, "akik a kirâllyal magânjogi viszonyban
éllottak", l'gy a piispôkôkre, a diakonusokra és azokra a pa-
pokra, akiknek templomait a kirâly alapitotta, tovâbbâ a ki
râlyi vârak ispânjaira {Comités), és a kirâly katonâira(mili
tes), valamint e két (egyhâzi és vilâgi) kategôria rabszolgâira.
Ezzel szemben az "ôsi szokâsjog" mindazokra volt érvényes,
"akik nem voltak a kirâllyal magânjogi viszonyban", tehât a

8 tôrzs mondjuk 100—110 nemzetségéhez tartozokra és ezek
rabszolgâira. Tekintettel arra, hogy az orszâg Iakossâgânak
egésze ebben az idôben kôriilbelul 1,000.000 lélek volt87), a
11. szâzad elején a "kirâlyi târsadalom" kônilbeliil 100—200
ezer fôt szâmlâlt, a "nemzeti târsadalomé" pedig 800—900 ez-
ret; ennélfogva a karoling szellem befolyâsa Magyarorszâgon
igen jelentéktelennek mondhatô. Ezt a leértékelést még az
is kihangsûlvoznâ, hogv a kirâly hîvei âltalâban a nem sokra
értékelt "fél-szabadokbôl" teltek ki, szemben a nemzetségek

"szabad" tagjaival, akiknek târsadalmi elismerése az elôzôkét
meghaladja.

Ez a vélt ellenérv a frank jogszabâlyok magyarorszâgi



hatâsa ellen azonban sokat veszit erejébôl ama torténelmi
tény révén, hogy Szent Istvân, uralkodâsânak csaknem az ele-
jétôl kezdve az orszâg teriiletének 3/4 része felett rendelke-
zett, szemben a tdrzsek és nemzetségek tagjaival, akik a meg-
maradt 1/4 teriiletre szorultak. Aztân a kirâly egyhâzi és vil-
lâgl hivei — annak ellenére, hogy târsadalmi helyzetûk mindig
vitâs volt — a mûveltség magasabb fokân âllottak, mint a
nemzetségi tagok. Hiszen a kirâly emberei mâr parôkiâkban,
illetve vârakban és hâzakban laktak, amelyek mâr ingatlan
jelleggel birtak, szemben a nemzetségek tagjaival, akik még
akkor is nomâdok voltak és ingôsâgnak szâmitô sâtrakban
tanyâztak. Aztân — és talân ez a legfontosabb — a hatalom
a "fél-szabadokat" illette, akiknek szâma nem volt jelentôs.
és nem a "szabadokat", akiknek létszâma csaknem egybeesett
az orszâg lakossâgâéval. És az emberek ebben az idôben is
tôrekvôk voltak, és — lassan-lassan — kibékûltek a szent ki
râly abszolût rendelkezéseinek "forradalmi ûjitâsaival". A vo-
natkozô fejlôdés azzal a kôvetkezménnyel jârt, hogy Szent
Istvân hiveit uralkodâsa kôzepétôl kezdve, mâr nem az ide-
gen "fél-szabadok" leszârmazottjai alkottâk, hanem azok a
magyar "szabadok" tették ki, akik magukat — magânjogi szem-
pontbôl — teljesen az uralkodô hatalma alâ hajtottâk, elhagy-
tâk régebbi nemzeti fiiggetlenségiiket, illetve, pontosabban,
tôrzsi és nemzetségi onâllésâgukat.

Szent Istvân hiveinek âllandô emelkedése és a nemzeti

elemek szakadatlan csôkkenése természetesen a magyar jog-
ra is hatott. A kirâlyi jog ugyanis, tehât az, amelyet a frank
jogszabâlyok befolyâsoltak — eltérôen a kezdeti helyzettôl —
elsô szerepet kezdett jâtszani a magyar jogrendben és azt
csupân kibovitette az ôsi szokâsjog, âmbâr annak értékét
késôbb is, és mindig, nagy becsben tartottâk. Mivel a ma
gyar târsadalom emlitett âtcsoportosulâsa még Szent Istvân
utôdjainak uralkodâsa alatt sem szunt meg, a késôbbi kirâlyi
jog, — amely Szent Istvân tiszteletre méltô emléke folytân ât-
vette annak torvényeit, azokat mindenkor korszerûekké kivân-
va tenni — csupân meghosszabbitotta a karoling szellem be-
folyâsât Magyarorszâgon. Ekként a késôbbi jogalkotâsok —
nevezetesen Szent Ldszlà (1077—1095) és Kâlmân (1096—1116)



tôrvényei — nem tudtâk magukat kivoimi annak hatâsa alôl,
noha a kirâlyi jog utôbbi megnyilvânulâsaiban ismét a nem-
zeti jelleg vâlt uraikodôvâ.

A tanulmâny eredménye

Lâtszatra ennek a tanulmânynak csupân elméleti a jelen-
lôsége, mert minket a "Collectio Capitularium" jogszabâlyai-
tôl és Szent Istvân tôrvényeitôl tizenkét, illetve tiz évszâzad
vâlaszt el. Ez idô 6ta, amely tôbbé-kevésbé egy ezredév, az
emberi élet gyokereiben vâltozott meg, minél fogva a szôban-
lévô jogalkotâsok nem mâsok, mint torténelmi klenodiumok,
emlékek, amelyeknek ma mâr nincs semmi fontossâguk.

Ezt a felfogâst nem tudjuk teljes mértékben magunkévâ
tenni, mert ùgy véljûk, hogy a tett osszehasonlitâs elméleti

értékén kiviil még gyakorlati jelentôséggel is birt, mert az
— eloszlatva egy torténelmi tévedést — még a mai életre is
kihat.

Nem véve tekintetbe egyes hatalmi, szovetségi megnyilat-
kozâsokat, idâig ugyanis azt tartottâk, hogy a nyugati civili-
zâciô széisô keleti hatéra, még Szent Istvân idejében is, az
akkori Ostmark volt és a nyugati kultûra hatâsai Magyaror-
szâgot csak a késôbbi idôkben érintették. A jelen tanulmâny
râmutat arra, hogy a nyugat eszméi Magyarorszdgon mâr eb-
ben az idôben is ismeretesek voltak, és ott nyomokat hagytak.
Mâsszôval az elôadottakkal mâr nem feltételezés, hanem bi-
zonyitott tény. hogy a nyugati, helyesebben latin mûveltség
mâr ekkor is kiterjedt Magyarorszâg keleti és déli hatârâig,
hog;s' ott megtorpanjon, szembe talâlja magât egy mâsikkal,
a keleti byzânci-gorog mûveltséggel.

Véglil — tiszteletet adva elhunyt magyar tudôsaink em-
lékének és véleményeinek, amelyek az itt megfrottakat sugal-
maztâk — a jelen tanulmâny még egy aktualitâssal, idôszerii-
séggel is rendelkezik. A "Collectio Capitularium" ôta, amely a
nyugati eszmék befolyâsânak kezdetét jelentette, Magyaror-
szâgot tôrténelme folyamân a nyugat felôl jôvô eszmék egész
sora érintette. Ezek hatâsa folytân — amelyek eltorolhetetlen
nyomokat hagytak — a magyar nép egésze, legyen az akâr a



régi vilâg nemese, akâr pedig annak jobbâgya, avagy mai ko-
runk szellemi vagy testi mxmkâsa, mindig elfordult a Kelettôl,
hogy részese legyen — utolsô lehelletéig — a Nyugat vildgdnak.
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Szovegosszevetések

KAROLING KAPITULARÊK SZENT ISTVAN TORVÉNYEI

1.) "Primo omnium admone- 1.) "Primum locum damus"
ms" la foi (Lib. I, Capit. 60). a la foi (Lib. I, Chap. 1, ali

néa 1).néa 1).

2.) "Time esse judex, gaude
vero rex esse et nominari. Re-
ges patientes régnant, impa
tientes tyrannisant" (Lib. I,
Chap. 5, § 4).

"Rex enim impietate et cru-
delitate foedatus, incassum si-
bi vendicat nomen régis quis
tyrannus est dicendus" (Lib. I,
Chap. 10, § 2).

2 ) "Rex .. • A reste agendo
vocatur, si enim pie et juste et
misericorditer agit, si his car-
nerit non rex, sed tyrannus
est" (Lib. VII, Add. II, Capit.
21). . .

"Impie vero, injuste crude-
jj^ej-que principatibus, non ré
gis sed tyrannicum aptatum
est nomen . ••" (Lib. VII, Add.
II, Capit. 21).

3 ) "Provide... de omni po
pulo viros potentes et timentes
Deum ...et qui oderit avari-
tism et constitute ez eis tribu-
nos ... et quinquagenarios ...
date e vobis viros sapientes et

et quorum coiivers3.tio
sit probata" (Lib. VII, Add. II,
Capit. 25).

3.) ". ..inest utilitas ... a
stultis et arrogantibus ac me-
diocribus ... sed a majoribus e
melioribus, superioribusque ac
honestissimis senioribus . . ."
(Lib. I, Chap. 7, § 2).



4.) "Quidquid autem majus 4.) "Causa digna judicari ad
fuerit referent ad te, et ipsi te venerit... ne tua regalis
minora tantummodo judicent, dignitas usurpatione inferio-
leviusque tibi sit partito in rum negotiorim foedatur, sed
alios onere" (Lib. VI, Add. II, potius hujusmodi negotium
Capit. 25). judices mitte" (Lib. I, Chap. 5.

§ 3).
5.) "Nullus episcopum, aut

sacerdotes, vel clericum apud 5.) "Nemo etiam quemlibet
judices publiées accusare prae- clericum in publiée, nisi in ec-
sumat..." ((Lib. V, Capit. clesia examinare praesumat"
237). (Lib. II, Chap. 3).

6.) "Décima Dec omnino 6.) "Si quis Deus decem de-
dare non negligatur ... qui derit in anno, decimam Deo
décima dare neglexerit novem det. Et si quis decimam suam
partem auferentur ab eo" abscondit novem solvat" (Lib.
(Lib. V, Capit. 89). II. Ch. 52, AI. 1, § 1).(Lib. V, Capit. 89).

7.) "Opéra servilia diebus
Dominicia non agatur" (Lib. I,
Capit. 81). "Si quis die Domi-
nico opéra servilia fecerit
si bovem junxerit et cum carro
ambulaverit, dextrum bovem
perdat" (Lib. V, Capit. 188).

8.) "Placuit ut fideles silen-
tiiun in ecclesia teneant at de-
vote verbum Dei audiant..."

(Lib. VI, Capit. 173).

9.) "Ut prima culpa non mo-
riatur, sed unum oculum per
dat. De alia vero culpa nasus
ipsuis latronis trunsetur. De
tertia culpa si non emendave-
rit, moriatur" (Lib. V, Capit.
135).

7.) Si presbyter vel comes...
die Dominico invenerit quenti-
libet laborantur, abigatur"
(Lib. II, Chap. 7, alinéa 1) "Si
vero cum bobus, tollatur sibi

bos..." (Lib. II, Chap. 7, § 1).

8.) "Ad ecclesiam venientes
ad audiendum divinum offi-
cium... inter se murmu
rant ..." (Lib. II, Chap. 18.
alinéa 1).

9.) "Si quis semel furtum
commiserit... nasum ... ab-
scindatur. Si furtum abscissus
naso commiserit. .. aures ...

abscindatur. Si terio commise
rit furtum careat vita". (Lib.
II, Chap. 39-40).



10.) "Si quis alterius ... vir- 10.) "Si quis puellam ... sibi
ginem et viduam... rapuerit... in uxorem rapuerit, decerni-
sive eam postea sponsaverit, mus puellam parentibus reddi,
sive dotaverit... sive cum pa- et... licet postea reconcilietur
rentum eius voluntate ipsam parentibus puellae" (Lib. II,
accipere ... potuerit..." (Lib. Chap. 25).
VI, Capit. 95). "Placuit ut hi
qui rapiunt foeminas ... aut
eas dotaverint, vel nuptialiter
cum consensu parentum suo-

rum acciperint..." (Lib. VII.
Capit. 311).

11.) Le châtiment de "perju- 11.) Le châtiment de "perju-
ria": "Perdat manum aut re- ria": "Perdita manu... aut
dimat (Lib. III, Capit. 10). manum redimat" (Lib., Chap.

15, alinéa 1).

12.) "Si quis Psr chartem 12.) Si quis misericordia
ingenuitatis a domino suo legi- ductus proprios servos et an-
time libertatem est consecutus, cillae libertate donaverit cum
liber permanent" (Lib. III, Ca- testimonio, decrivimus, ut post
pit. 29). obitum ejus nemo ... in servi-

tutem eos audeat inducere"
(Lib. II, Chap. 17, Al. 1).

13.) "• • •Nullus episcopus 13.) "Si quis alienis servis li-
servum alterius ... sine domi- bertatem acquirere niteretur,
ni sui voluntate promovere quot servi erunt, totudem man-
praesumat..." (Lib. I, Capit. cipia solvat" (Lib. II, Chap.
57). 38, Al. 1).

14.) "Servili in caput Domini 14.) "Nullus causa culpae
neque a praeside, neque a pro- aliquam servilem personam
curatore, tam in pecuniariis, contra dominos, vel dominas in
quam in capitalibus causis in- accusationem et testimonium
terrogari possunt". (Lib. VII, recipiant" (Lib. II, Chap. 19).
Capit. 280).



SZENT ISTVÂN AZ ELSÔ MAGYAR SZENT

Dr. Joaquin de Roncal y Gômez del Palacio
mondta:

(1969. december 26-ân)

Ezer esztendôvel ezelôtt sziiletett a tizedik szâzad egyik
legnagyobb alakja, akit alig negyven évvel halâla utân az akkori
vilâgnak talân még csodâlatosabb alakja; Szent Lâszlô apostoli
magyar kirâly avatott szentté és alapitotta meg évszâzadokra
kultuszât. Hz a csecsemô atyja és anyai nagyatyja utân kapta
Stephanos nevét. Az erdôelvi gyulâk (principes ultrasilvanil
ose, Kalotha-Stephanos fejedelem (kara-kân) még 945-ben,
Konstantinâpolyban kapta ezt a tbrténelmi keresztnevet ke-
resztatyja: Stephanos kelet-rômai târsuralkodô utân.

Valamennyien a kereszténység elsô vértanûjânak nevét
viselték, akit a zsidôk 32-ben agyonkoveztek Jeruzsâlemben és
igy a krisztusi hit elsô mârtirja lett. A mi Stephanus csecse-
mônk pedig a magyarsâg elsô szentje lett arânylag roviddel
halâla (1038) utân (1083).

Osi kirâlyi nemzetségbôl szârmazott, az Ârpâdok kirâlyi
nemzetségébôl. Harminchat szent és boldog sarjadzott ki ebbôl
az ôsi kirâlyi fajtâbôl, amely mâr évszâzadok ôta kagânok (fô-
kirâlyok és kirâlyok) nemzetsége volt. Szent Ldszlô és Szent
Istvàn a leghiresebb kôzottiik. Németorszâgban, Spanyolor-
szâgban és Ibérô-Amerikâban Szent Erzsébet (Heilige Elisa
beth von Thiiringen = Santa Isabel de Hungaria), a Ference-
sek Harmadrendjének, valamint a Német Lovagrendnek védô-
szentje a legismertebb, de innen szârmazott Aragôniai Jolân
(Yolanda de Hungria) utân vérségileg a sziciliai kirâly fia,
Szent Lajos toulousi piispok és Portugàliai Szent Erzsébet is.

Meg kell âllapitanunk azt is, mert igy kivânja a tôrténel-
mi igazsâg, hogy Pannônia virâgoskertjében az elsô magyar
szent régi magyar kirâlyok, fejedelmek és (kelet — rômai)
csâszârok vérszerinti leszârmazottja volt. Nem pogâny sô-
tétségbôl, elôkésziiletlenségbôl, szellemi elmaradottsâgbôl,
vagyis a semmibôl jôtt és lett egyszeriben csak ûgy szentté,
amint azt egyes irôk beâllitani szeretik.



A magyar nép ôsvallâsa, a kereszténységgel valô szoros
kapcsolata évszâzadokon keresztûli és a keresztény (gôrôg és
latin) papok pâsztorkodâsa folytân mâr Szent Istvân sziilei-
nek és nagysziileinek korâban lerakta Szent Istvân keresztény
kirâlysâgânak nagyszerû kifejlôdéséhez azt az alapot, amihez
az alaptônust tulajdonképpen a magyarsâg mezopotâmiai ere-
detû ôsi vallâsi filozôfiàja adta. Csak îgy érthetô meg annak
nagyszerûsége.

Csodâlattal emlékeziink minderre a mai millennium alkal-

mâbôl annal is inkâbb, mert sok hasonlôsàgot véliink felfe-
dezni népunk kultûrâlis életében. Magyaroknâl a Boldog-
Asszony ôsi néven ismert védasszonj' nâlunk Niiestra Senora
de Guadalupe. Mindkét nemzetnek ôsrégi totemisztikus jelvé-
nye a fekete sas. Mindkét nemzet trikolôrjânak szmei azo-
nosak- De azonos a fuggetlenségéért és a szabadsâgâért valô
âldozatkészsége is, amit szabadsâgharcaink és fiiggetlenségi
tôrekvéseink bizonyitanak legfényesebben. Népi tâncaink és
népdalaink hasonlô temperamentumrôl tanuskodnak. A ma-
gyar paprika âltalanos basznalatat is mcgtalaljuk itt JVîcxikô-
ban, ahol azt "chile" néven ismerik.

Szeretettel és buszkeséggel udvôzôljûk a nemes magyar
jiépet a mostani millennium alkalmâbol és kérjûk Szent
Istvân, valamint minden mâs magyar szent kôzbenjârâsât
ahhoz, hogy a Magyarok Istene minél hamarabb meghozza
a mindannyiunk âltal olyan hôn ôhajtott magyar felszaba-
dulâst!

MKGJEGYZÉS:
Mexico târsadalmânak sok, fôként kultûrâlis és târsadalmi téren

kivâlé tagja, akik egyben a régi Templârius Lovagrend mexikéi cso-
portjânak is vezetô tagjai, mâr régebben elhatâroztâk, hogy a esoport
egyik fôfeladatânak tekintik a magyar — mint egyik legôsibb eredetû
eurépai — kultûra ismertetését és propagâlâsât Mexikôban. Erre a cél-
ra alakitottâk még 1963-ban a "Sociedad de Amigos de Hungrîa" nevû
egyesûletet, amelynek magyarok is tagjai lehetnek, mint tiszteletbeli
tagok. Az egyesulet tiszteletbeli elnôke: Szent-Gyorgyi SzéU Sândor dr.,
rk. kovet és megh, miniszter, tobb akadémia rendes és tiszteletbeli
tagja, szâmos egyetem (dlsz)doktora és egyben kozponti elnoke annak



a Millenniuml Emlékbizottsdgnak is, amely szervezet (eiedetileg Soci-

etas Sancti Ladislai Hungariae: 1938) az 1969: Szent Istvûn Emlékév

millenniumi megemlékezéseinek elôkészîtését éa megrendezését szorgal-

mazza éveken ât az egész vilâgon mindeniitt a kiilfôldre szakadt ma-

gyarsâg kiilonféle szervezeteinél, helyi megbizottjain keresztiil.

A mostani millennium alkalmâbôl a névadô Szent Istvân vértanû

hagyomânyos ûnnepén: 1969 deeember 26-ân, mint igen sok helyt az

ogész vilâgon ezzel egyidôben, Mexikôban is Millenniumi Emlékvacso-

rât rendezett ez a mexikôi szervezet: a Sociedad de Amigos. A fent

kôzolteket ezen a vacsorân mondta el a szerzô. Az emlékvacsorât meg-

elôzôen a Templârius Lovagrend vitêzei Dr. José Ignacio DâvUa GaTi1)l

egyetemi tanâr, akadémiai elnok, mexikôi perjel elnokségével, José Oar-

denal Garlbi érsek âldâsâval, hâlaadé szentmisét mondattak a Sagrado

Corazôn de Jesûs magyar és rendi templomban. A hatâsos szeutbeszé-

det Erdey Ferenc szaléziânus atya mondta.

Széll Sândor dr.:

MILLENNIUMI MEGEMLÉKEZÉSEK

Szent Istvân nem volt pogâny

Tôrténelmi igazsâg, hogy Szent Istvân nem volt pogâny
és hogy nem a Gizella bajor hercegnôvel, a nyugati csâszâr
rokonâval valô hâzassâga megkôtésekor vele Magyarorszâgra
jôtt német papok keresztelték meg és adtâk neki âllîtôlag a
passaui piispbkség védôszentjének Stephan nevét. Ez nem
âll! Mert Szent Istvânt mâr sziiletésekor (969) megkeresztelték
ôseinek patinâs Stephanos nevére.mint korânak egyik leg-
elôkelôbb szârmazâsû fejedelmi sarjât. Ilyen môdon nagyszerû
hâzastârsa lehetett Gizellânak, akit semmiképen sem hâzasi-
tott volna ki a nyugati csâszâr egy elmaradt, pogâny és lenézett
tôrzsfônôkhoz, ahogyan a magyarsâg ellenségei az akkori
magyarsâgot és annak kirâlyait bemutatni igyekeznek. Ha
ilyesmi igaz volna, akkor ma nem diszitené a bambergi székes-
egyhâz ormât Szent Istvân lovasszobra.

A magyarsâg ellenségei sohasem fogjâk elismerni a ma
gyarsâg jogât a nap alatt és az ôt megilletô elôkelô helyet a



népek kôzôsségében, amint azt a magyarsâg barâtai teszik.
Sajâtmaguk feltolâsa céljâbôl a magyarsâgot mindig és
mindenképen kicsinyiteni igyekeznek. Ezért van az, hogy a
magyarsâg kereszténységét is késeinek (a magukénâl fiatalabb-
nak) mondjâk, hogy îgy benniinket minél tovâbb pogâny
sôtétségben leledzônek hirdethessenek. ïgy mindenképen igye
keznek kereszténységiink régiségét is elkendôzni- Sajnos,
tâjékozatlan papjaink sokszor nem veszik észre, hogy ilyen
hamis adatok terjesztésével Szent Istvân felmagasztalâsa
helyett akaratlanul is népûnket és annak krisztusi hitét kiseb-
bitik. Ezért nagyon hâlâsak vagyunk Roncal elnbk ùrnak,
aki a mai jelentôs jubileum alkalmâbôl is hangsûlyozta,
hogy nem késôn, német papok hoztâk a kereszténységet
Magyarorszâgra és hogy kereszténységiink jôval, tobb mint
ezeresztendôsnek mondhatô.

Amikor Ge3'za-Stephanos és Bajk-Stephanos nyugati asz-
szonnyal, a csâszâr hugâval és jeloltjével, kotott hâzassâgot,
akkor ezek a magyar kirâlyok, az Axpâdok ôsi dinasztiâjânak
jeszârmazottjai, mdr keresztények voltak. Mâr akkor is az
volt Geyza-Stephanos, amikor elsô feleségéûl a nagyhatalmû
keleti fejedelem (az erdôelvi gyula), Kalotha-Stephanos leâ-
nyat, Saruldot vette el Fia is ugyanlgy keresztény. Ha nem is
nyugati (n met) papok, de mindenesetre keresztény (gôrôg)
papok, a keleti csaszar megbizottjai keresztelték meg. Német
hâzassapik alkalmaval minketten a nyugati csâszâr politikai
szovetsegeseive vahak, de ez a nyugati orientâciô nem âllithatô
be u^.mmt ^ âlhtolagos keleti pogânysâg utân kôvetkezett
e/sô (nyugati) keresztény felvilâgosodâs. Tehât a hâzassâgkô-
tés és azt kovetoen a német papok kûldése nem mondhatô a
kereszténység kezdetének Magyarorszâgon! Szent Istvân alak-
jânak es munkajanak nagysâgât nem emelhetjuk, csak kiseb-
bithetjûk azzal, ha pogânyként âllitjuk a vilâg elé!

Szintûpr felesleges, mert tôrténelmileg ez is téves, ôt
orszâgalapitônak mondani, amint azt egyesek lelkesedésbôl,
vagy talân csak tudatlansâgbôl teszik. Orszâgalapitô az a hét
fejedelent (Arpâd kagân, Elôd kân és horka, Kende kân, Ond
kân, valamint Tétény kara-kân és g5aila) volt jôval Szent
Istvân elôtt, akiknek orszâgalapitâsât az akkori boldog



a Millenniumi Emlékbizottsdgnak is, amely szervezet (eredetileg Soci-

ctas Saaeti Ladislai Hungariae: 1938) az 1969: Szent Istvdn Emlékév

millenniumi megemlékezéseinek elôkészitését éa megrendezését szorgal-

mazza éveken ât az egész vilâgon mindeniïtt a kiilfôldre szakadt ma-

gyarsdg kiilonféle szervezeteinél, helyi megbizottjain keresztiil.

A mostani mUlennium alkalmàbôl a névadô Szent Istvân vértanû

liagyomânyos iinnepén: 1969 december 26-ân, mint igen sok helyt az

egész vilâgon ezzel egyidôben, Mexikôban is Millenniumi Emlékvacso-

rât rendezett ez a mexikôi szervezet: a Sociedad de Amigos. A fent

kozolteket ezen a vacsorân mondta el a szerzô. Az emlékvacsorât meg-

elôzôen a Templârius Lovagrend vitézei Dr. José Ignacio Dâvila Garibi

egyetemi tanâr, akadémiai elnok, mexikéi perjel elnokségével, José Car-

denal Garibl érsek âldâsâval, hâlaadé szentmisêt mondattak a Sagrado

Corazôn de Jesûs magyar és rendi templomban. A hatâsos szentbeszé-

det Erdey Ferenc szaléziânus atya mondta.

Széll Sândor dr.:

MILLENNIUMI MEGEMLÉKEZÉSEK

Szent Istvân nem volt pogâny

Tôrténelmi igazsâg, hogy Szent Istvân nem volt pogâny
és hogy nem a Gizella bajor hercegnôvel, a nyugati csâszâr
rckonâval valô hâzassâga megkôtésekor vele Magyarorszâgra
jôtt német papok keresztelték meg és adtâk neki âllitôlag a
passaui piispôkség védôszentjének Stephan nevét. Ez nem
âll! Mert Szent Istvânt mâr sziiletésekor (969) megkeresztelték
ôseinek patinâs Stephanos nevére.mint korânak egyik leg-
elôkelôbb szârmazâsû fejedelmi sarjât. Ilyen môdon nagyszerû
hâzastârsa lehetett Gizellânak, akit semmiképen sem hâzasi-
tott volna ki a nyugati csâszâr egy elmaradt, pogâny és lenézett
tôrzsfônokhoz, ahogyan a magyarsâg ellenségei az akkori
magyarsâgot és annak kirâlyait bemutatni igyekeznek. Ha
ilyesmi igaz volna, akkor ma nem dîszitené a bambergi székes-
egyhâz ormât Szent Istvân lovasszobra.

A magyarsâg ellenségei sohasem fogjâk elismerni a ma
gyarsâg jogât a nap alatt és az ôt megilletô elôkelô helyet a



népek kôzosségében, amint azt a magyarsâg barâtai teszik.
Sajâtmaguk feltolâsa céljâbôl a magyarsâgot mindig és
mindenképen kicsinyiteni igyekeznek. Ezért van az, hogy a
magyarsâg kereszténységét is késeinek (a magukénâl fiatalabb-
nak) mondjâk, hogy l'gy benniinket minél tovâbb pogâny
sotétségben leledzônek hirdethessenek. Igy mindenképen igye
keznek kereszténységlink régiségét is elkendôzni- Sajnos,
tâjékozatlan papjaink sokszor nem veszik észre, hogy ilyen
hamis adatok terjesztésével Szent Istvân felmagasztalâsa
helyett akaratlanul is népiinket és annak krisztusi hitét kiseb-
bitik. Ezért nagyon hâlâsak vagyunk Roncal elnok ûrnak,
aki a mai jelentôs jubileum alkalmâbôl is hangsûlyozta,
hogy nem késôn, német papok hoztâk a kereszténységet
Magyarorszâgra és hogy kereszténységunk jôval, îôbb mint
eze-resztendôsnek mondhatô.

Amikor Ge3'za-Stephanos és Bajk-Stephanos nyugati asz-
szonnyal, a csâszâr hugâval és jeloltjével, kotott hâzassâgot,
akkor ezek a magyar kirâlyok, az Arpâdok ôsi dinasztiâjânak
leszârmazottjai, mdr keresztények volîak. Mâr akkor is az
volt Geyza-Stephanos, amikor elsô feleségéiil a nagyhatalmû
keleti fejedelem (az erdôelvi gyula), Kalotha-Stephanos leâ-
nyât, Sâruldot vette el. Fia is ugyanigy keresztény. Ha nem is
nyug^li (nemet) papok, de mindenesetre keresztény (gôrôg)
papok, a keleti csâszâr megbizottjai keresztelték meg. Német
hâzassaguk alkalmaval minketten a nyugati csâszâr politikai
szdvetségeseivé vâltak, de ez a nyugati orientâciô nem âllithatô
be ùgy,mint az âllitôlagos keleti pogânysâg utân kôvetkezett
elsô (nyugati) keresztény felvilâgosodâs. Tehât a hâzassâgko-
tés és azt kdvetôen a német papok kûldése nem mondhatô a
kereszténység kezdetének Magyarorszâgon! Szent Istvân alak-
jânak és munkâjânak nagysâgât nem emelhetjiik, csak kiseb-
bithetjûk azzai, ha pogânyként âllltjuk a vilâg elé!

Szintûgy felesleges, mert tôrténelmileg ez is téves, ôt
orszâgalapitônak mondani, amint azt egyesek leikesedésbôl,
vagy talân csak tudatlansâgbôl teszik. Orszâgalapitô az a hét
fejedelem (Ârpâd kagân, Elôd kân és horka, Kende kân, Ond
kân, valamint Tétény kara-kân és gyula) volt jôval Szent
Istvân elôtt, akiknek orszâgalapitâsât az akkoii boldog



Magyarorszdg 1896-ban vilâgra szôlô unnepségek kôzepette
unnepelte. Aipâdhâzi Istvân apostoli kirâly mâr 1083-ban az
elsô magyar szent. A mâsik nagy apostoli kirâly, Szent Lâszlô
avatta szentté augusztus 20-ân Székesfejérvârott, amely nagy
napnak évfordulojât azôta is nemzeti ûnnepként ûli meg a
magyar nemzet.

Szent Istvân 997-tôl uraikodott dicsôségesen egészen halâ-
lâig (1038), de nem ô volt az olsô magyar kirâly. Elôtte ôsei
uralkodtak ugyanolyan dicsôségesen és raktâk le a kôzépkori
keresztény kirâlysâgok egyik legerôsebbikének alapjait. Mert
elôdei is kirâlyok és nem tôrzsfôk voltak.

Az etelkôzi és pusztaszeri vérszerzôdéseket nem tôrzsek,
hanem népek és nemzetek fejei (kirâlyai) kôtotték meg, hogy
ezzel egy ûj, nagy és hatalmas (magyar) nemzet alapjait fek-
lessék le. Csak az ô nagyszeru munkâjuk alapjain alkothatott
nagyot és nagyobbat Szent Istvân és lehetett azutân az elsô
magyar szent. A Mâria-kultuszt Szent Istvân édesanyja és
anyai nagyatyja honositotta meg bizânci mintâra, de Szent
Istvân intézményesitette azt a mezopotâmiai eredetû ôsmagyar
Boldog-Asszony név alatt, amikor alig huszonnyolc éves korâ-
ban, 997 augusztus 15-én trônralépett és kirâly lett (tehât nem
1001 karâcsonyân, mint egyes irôk âllitjâk, mert akkor a ba-
jor Gizellâval lépett hâzassâgra). Trônralépése napjât, Boldog-
Asszony ûnnepét, nemzeti tinneppé nyilvânitotta, elrendelte a
nyilt orszâggyûlésnek augusztus 15-én valô évenkinti megtar-
tâsât, ahol bârki a kirâly szine elé jârulhatott és annak igaz-
sâgos fôbfrôi ftéletében orvoslâst talâlhatott sérelmeire. S az
itéletet a kirâly a Boldog-Asszony nevében mondotta ki! Igy
lett az ôs Boldog-Asszony Magyarorszâg Védôasszonya (Pat-
rona Hugariae) és késôbb Szent Lâszlô is a Boldog-Asszony
felkent vitéze (Miles Inunctus Sactae Virginis).

Keleti kapcsolatok

Az "Istvân" név eredeti alakja "Stephanos" volt. Ennek
jelentése: elôkelô (fejkoszorûval dîszitett; v. ô.: sztéfânéforun-
tosz = koszorûtviselô, azaz uralkodô vagy kormânyzô cime
Keleten). A 330 ôta Konstantinâpolyban (az egykori Bizânc
helyén) székelô rômai csâszârok kôzôtt egyik leghiresebb volt



a Bîborbansziiletett VIL Konstantin (913—959), a hires Ma-

kedônia-i dinasztiâbôl (867—1028). Ennek volt târsuralkodô-
ja (944—945) Stephanos, az egyetlen eme ôsi, elôkelô néven.
Az ô idejében jôtt Konstantinâpolyba Magyarorszâgbôl (Tur-
kiâbôl) a nyéki fejedelem, — Arpâd fia Lionte (Levente) fia
Bogât kâl fia Bulcsu, a Megyeri fejedelem: Arpâd fia Tarhos
fia Tevel fia Tormâs és a hatalmas Keszi (Kassu) néptôrzs
fejedelme (gyulâja): Tétény (Tuhutum) fia Karakân fia Ka-
lotha vagy Kalocha, akirôl tudjuk, hogy a keresztségben a
Stephanos nevet, a despotas és patrikios ranggal és cimmel,
kapta. Ezen Kalotha-Stephanos a hirneves erdôelvi gyulâk
(principes ultrasiluani) dinasztiâjânak alapitôja. Vele jôtt ha-
zânkba a csâszâr rokona, Theophylactos konstantinâpolyi pat-
riarka âltal Turkia (Magyarorszâg) (elsô) piispôkévé szentelt
Hierotheos szerzetes, (gyula) fejérvâri, majd veszprémi piis-
pôk. Ez a Hierotheos volt Stephanosnak és a Makedônia-i
dinasztiâbôl szârmazô feleségének udvari papja is, ô nevelte
leânyukat, Mâria Sâroldut a krisztusi hitben és kisérte el a
Dunântûlra, mikor Sârold Geyza fôfejedelemhez ment felesé-
giil (964). A veszprémi pUspôkôk ezen ôsi jogon voltak a min-
denkori magyar kirâlyné gyôntatôi- Sâroldu (fehér, azaz elsô
hôlgy) és Karoldu (fekete, azaz mâsodik hôlgy) volt két le-
ânya. Ezen utôbbi Doboka erdôelvi fôûrhoz ment feleségul.
Fiuk, Csanâd vezér, a Csanâdi, Telegdi és Makay csalâdok ôse.
Tehât az erdôelvi gyulâk ôse és ennek unokâja, Bajcs-Stepha-
ntis a rômai birodalom egyik legelôkelôbb keresztnevét kaptâk
a keresztségben, (ebbôl lett a magyares Csépân és Istvân név).
Nagy kitlintetésnek szâmitott ez abban az idôben. Nyugati
irôk az âllitjâk, hogy Woyc 1000-ben (mint pogâny tôrzsfô)
a bajor Gizellâval (Keysla) kôtôtt hâzassâga alkalmâval kap
ta volna a keresztségben a passaui egyhâz védôszentjének (a
mârtir Stephanus) nevét. Ez azonban mâr csak azért sem
âllhat meg, mert ôt sziilei mâr szûletésekor (969) megkeresz-
teltették és a keresztségben anyai nagyatyjânak, valamint édes-
atyjânak keresztségbeli (Geyza Sârolduval kôtôtt hâzassâga
6ta viselt) Stephanos nevet adta fiûknak.

Az egyhâz egészen a szakadâsig (1054) egységesnek mond-
hatô. Szent Istvân korâban még nem beszélhetiink keleti (gô-



rôg) és nyugati (latin) egyhâzrôl. Azon kor két politikai ha-
talmassâga, a két rômai csâszâr, a Sacrum Imperium Roma-
num két feje, mindig a maguk politikai befolyâsânak elôse-
gitésére hasznâlta fel az egyhâz szervezeteinek eszkozeit, sot
magât a keresztény vallâst. A hittérîtôk legtôbbszôr politikai
ugynôkeik voltak. A magyar fejedelmeknek is sziikségszerûen
alkalmazkodniok kellett sajât és nemzeteik mindenkcri érde-
kei szerint is a két nagyhatalom politikâjâhoz. A keleti ori-
entâciôt kôvették fejedelmeink egészen a 10. szâzad végéig,
sot azzal egészen Konstantinâpoly elfoglalâsâig szoros politi
kai kapcsolatban âllottak. Szent Lâszlô felesége a német csâ-
szâri hâzbôl jôtt, leânya Piroska, a késôbbi Szent Irène, Kom-
nenos lohannes csâszâr oldalân a kelet-rômai birodalmat kor-

mânyozta. — Geyza kagân is a keleti orientâciôt kôvette, de
késôbb, miutân a vezérek kôzul tôbben csalâdi kapcsolatban
âllottak a nyugati német fejedelmekkel, kiknek megsegîtésé-
re tôbb hadjâratot vezettek nyugatra, kiilpolitikailag nyugat
felé fordult- Elôbb az erdôelvi Sârolduval kôtbtt hâzassâga
alkalmâbôl keleti (gôrog) papok jôttek az orszâgba, majd
amikor Micieslav lengyel fejedelem leânyât (Adelhaid = first
lady) vette feleségul, nyugati (német és latin) papok. A nagy
kiséret jogcime a térités volt. Bizonyos, hogy Geyza és Bajcs
(bizonyos mértékig még Szent Lâszlô is) ôsvallâsunk utolsô
tàltosfejedelmei voltak. Azonban ôket pogânynak feltiintetni,
mint azt nyugati irôk is teszik, mindenképpen téves és ten-
denciôzus. Jôllehet Hierotheos, a keleti csâszâr bizalmasa ke-
resztelte meg ôket a Stephanos névre, ez mindkét hâzassâgnak
ebnaradhatatlan kelléke volt, de a latin papok nem tekinthe-
tik a gdrôg papokat pogânynak, mint a szakadâs utân tették
egyesek. Nem lehet a magyarsâg megtérését a nyugati (né
met és latin) egyhâzzal valô kapcsolattôl szâmitani és korâb-
bi egyhâzi kapcsolatait elfâtyolozni, mert azok keletiek (gô-
rôgôk) voltak. Szent Istvân a nyngati (kulpolitikai) orientâ-
ciô ûtjâra véglegesen csak akkor lépett, amikor bajor Gizel-
lâval hâzassâgot kôtôtt. Ezt a hâzassâgot a korâbbi rokoni
kapcsolatok alapjân kulpolitikai megfontolâsok és nem valldsi
okok hoztâk létre. Ezért tûlzâs az az âllitâs, hogy ez alkalom-
mal latin ritus szerint ûjra keresztelték volna.



A magyar ôsvallâsbôl az ûj, krisztusi hitre valô âttérés
(iérités) hosszadalmas folyamat. hx elsô keresztény fejedel-
mek (romai patriciusok) megkeresztelkedése (945) ôta egé-
szen az elsô nagy nemzeti feikelésig (1046) tartott. Valôsâg-
ban mâr az etelkôzi ôshazâkban elkezdddôtt és még az Anjouk
korâban is tartott egyes heîyeken. — Szent Gellért megôleté-
sével kezdôdôtt (1046 szeptember 24) az elsô magyar szabad-
sâgharc, amely az elharpôdzott idegenuralom tûlkapâsai ellen
irânyulô egységes nemzeti felkelés és nem pogâny lâzadâs volt,
amint azt nyugati irok tévesen irjâk. Az idegenek elleni hâ-
boni hét hadjâratban egészen a mogyorôdi gyôzelemig (1047)
tartott, amelynek a keleti részek ifjû mâsodfejedelme (Szent
Lâszlô) volt a nagy hôse.

Irôink tévesen mondjàk Szent Istvânt âllftôlagos megke-
resztelése ôta kirâlynak. Ezt az 1001 esztendôre tévén és
mondvân, hogy annak elôtte csak (pogâny) fejedelem volt-
Okmânyilag bizonyi'thatô, hogy a kelet-rômai csâszâri udvar
csak a nemzet fuggetlenségét helyreâllltô mogyorôdi csata
(1074) ôta illeti a "krâlisz" (rex) cimmel Magyarorszâg ural-
kodôjât (Geyza = Gyejcsa), amikor is ôtacsâszârral egyenran-
gû uralkodônak ismeri el. Ezt bizonyltja a csâszâr âltal neki
kûldôtt (aranyba és zomâncba égetett) okiratkorona. Ezen
Geyza arcképén (neve pontosan kiolvashatô) a kirâly kezében
a csâszâri labarumhoz hasonlôan ott lâthatô (a krisztusi hit
ôsi jelvénye, ami akkor az uralkodô hatalmi jelvénye volt és
apostoli jelvény) a horgonykereszt. Ebbôl alakult ki a kettôs-
kereszt Komnenosz Manuel csâszâr (Arpâdhâzi Piroska
Szent Irène —fia) korâban, ahonnét III. Béla hozta Magyar-
orszâgra (1172). Szent Istvân apostoli keresztje egyszeru (go-
rôg) kereszt volt, amint azt Hôman Bdlint kivâlô tôrténésziink
fôként érmeken alapulô kutatâsai alapjân mâr negyven esz-
tendovel ezelott kimutatta, A romai kuna okiratain is csak
ezen idôponttôl (1074) kezdôdôen talâljuk kôvetkezetesen a
"rex" ci'met.

Minden fejedelem apostoinak mondhatô, aki népét Krisz-
tus egyhâzâba vezette. Csakûgy Stephanos erdôelvi gyula, a
monostoralapftô Ajtony vezér, Geyza-Stephanos, fia Bajcs-
Stephanus (Szent Istvân kirâly), mint késôbb Szent Lâszlô



és Konyves Kâlmân is. Kétségtelen, hogy Szent Istvân a leg-
nagyobb magyar apostol, de elfogultsâg egyhâzi irôink részé-
rôl ôt az egyediili apostolnak nevezni. Ez tulajdonképpen Mâ-
ria Terézia dta szokâsos, aki erôteljes diplomâciai harcot foly-
tatott a rômai kùriân Szent Istvân "vélt" jogân "apostoli ki-
râlyi" ci'mének elismertetése érdekében. Az apostoli kirâly-
sâg Szent Istvânnak uralkodôi jellege volt és nem cime. Ilyen
ci'm sohasem létezett. Ha létezett voina, akkor az nemcsak
Maria Teréziât és utôdjait (Ferencz Jôzsefet), hanem Szent
Istvân ôta minden kirâlyunkat megillette volna. Ilyen cimet
egyiknél sem talâlunk-

A magyar kereszténység

A magyar kereszténység tobb, mint ezeresztendôs. Annak
kezdetei nem kothetôk Szent Istvân szuletéséhez, sem pedig
Geyza-Stephanos megkeresztelkedéséhez, még kevésbé nyugati
(német) papoknak a térités cfmén az orszâgba valô érkezésé-
hez. Ha az uralkodô fejedelem megkeresztelkedését vesszûk
dontônek, amint azt mâs népeknél is teszik, akkor nâlunk a
mâr fentebb ismertetett (945) évszâmot kell alapul venni. Az
Oroszorszâgban lakô népek megtérését a skandinâv eredetû
szki'ta Olga fejedelemasszonynak Konstantinâpolyban tortént
(959) és a kijewi Vladimir (989) megkeresztelkedésétôl, a bol-
gârokét pedig Boris fejedelmûk (894) megtérésétôl szâmitjâk;
a kelet-rômai krônikâk. A magyarsâg, illetve eleink megtéré
sét semmi esetre sem tehetjûk ezeknél késôbbre. Inkâbb ko
râbbra, mint pl. az ugyancsak turâni eredetû és ôsvallâsunk
rituâléjât kovetô georgiai fejedelem megtérését a kaukâzusi
ôshazâban, kiket Szent Nina keresztelt meg ugyancsak Kon
stantinâpolyban még a 4.szâzadban, akitôl azutân Labamak
(Ibériai Szent Péter), Majuma = Gaza szent piispôke szârma-

A Szent Istvân emlékévet az 1969 esztendôre azért tette

a nagy nemzeti hôseink kultuszânak ébrentartâsa céljâbôl az
erre a célra még 1938-ban létrehozott Szent Ldszlô Emlékbi-
zottsâg (Societas Sancti Ladislai Hungariae), az 1954-ben a
kûlfôldre szakadt magyarsâg részére osszeâllitott hûszéves



programja szerint, — mert legjobb irâink szerint ez az év
Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôja, ami az emlék-
év megemlékezéseinek nagyobb fontossâgot és mélyebb jelen-
tôséget kblcsonôz. Ezért nem vehette figyelembe egyesek olyan
okoskodâsât, hogy a millenniumot el kell halasztani, mert ta-
lân a 972, 974 vagy 975 valôszi'niibb szuletési évek. Ezek az
adatok komolyan nem bizonyi'thatôk, a 969 szuletési évszâm
ellen viszont nem meriilt fel komoly bizonyiték.

Millenniumi emlékmû Mexikôban

Mexikô fôvârosâban a Sagrado Corazôn de Jesûs magyar
templom elôtti tér egyike a legrégibbeknek az 6vârosban.''En-
nek a templomnak az az érdekessége, hogy ottan âllitotta fel
a magyar kolônia néhâny lelkes tagja, a Templârius Lovagrend
magyar csoportjânak segftségével, a magyar szentek 15. szâ-
zadbeli stîlusban elkészi'tett szines emlékablakait és a kôru-
son a torténelmi magyar cimerpajzsokat. ACserna Zoltân dr
egyetemi tanâr elnôklete alatt mûkbdô helyi emlékbizottsâs»
(Conmemoraciones Hûngaras = Hungarian Mémorial Corn
roittee) Szent Istvân szuletésének ezredik évfordulôja alkal
,nâbôl a templom elôtti (Plaza Hungria) téren millenniumi"
emlekmuvet allit fel, melyet Don Roberto Fernandez del Valle
Quintana Somellera grôf, templârius lovag, mûépîtész terve-
zett. —A mezopotamiai stîlusù oszlop tetején hatalmas turul
(fekete sas, azaz karul) madâr a két Arpâd-kori nemzeti ci-
merpajzsot tartja. A pajzsok bizânci rekesz-zomânccal készul-
nek. Az oszlop tôvében hârom fejedelmi oroszlân — a hârom
Stephanos (Kalotha, Geyza és Wajk) jelképezéseképpen. Eze-
ket az oroszlânokat Szôts Vilmos rajztanâr, festômûvész, kera-
mikus készitette az ôsmagyar kerâmiai eljârâsok segitségével.
Az oroszlânok és az oszlop hâromoldalû magas talpazaton
âllanak. Ennek felirata a nyolcâgù (a Mindenhatôt jelképezô
szumir) csillag és a két Arpâd-kori cimerpajzs alatt (ame-
lyek Szent Istvân korâban ugyan még nem léteztek, de em-
lékeztetnek Magyarorszâg legdicsôségesebb torténelmi korsza-
kaira) a kôvetkezô:

EN MEMOBIA DEL MILESIMO ANIVEESABIO DEL NATALI-
CIO DE SAN ESTEBAN BEA DE HUNGABIA 997—1038) LOS HUN-



GABOS Y SUS DESCENDIENTES EN MEXICO OFEECEN ESTE

MONUMENTO AL PUEBLO DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD

DE MEXICO CON SUS OEACIONES PAEA QUE LA BOLDOG ASZ-

SZONY (PATEONA DE HUNGEIA) PEOTEJA BAJO SU MANTO

A LOS DOS PUEBLOS AMIGOS (969—1969) (CMLXIX—MCMLXIX).

F t. Jaszovszky Jôzsef dr.:

HALHATATLAN ESZMÉNYKÉP

Nagy emberek, géniuszok sziiletésnapjât a torténelem
sokszor homâlyban tartja. A felszabadult emberi lélek vilâgâ-
nak a megteremtôjérôl s felszabaditôjârôl sem tudjuk, mikor
szuletett. Vajon Szent Istvân a magyar torténelem hajnalân,
mint még a magyar ôsvallâst képviselô Arpâdhâz reménye,
mely napon lett Géza fejedelem és a szép Sarolta ûjsziilôtt
gyermeke? A torténelem csak talâlgatja.

Mi mégis, mint a kereszténység Krisztus sziiletésével teszi,
Szent Istvân sziiletésének évét bizonyos idôponthoz kôtjiik.
A legkozelebbihez a jôvendô eseményekhez mérten. Bizonyos,
hogy Szent Istvân kilencszâzkilencvenhétben lett atyja utôdja
a fejedelmi székben. Valôszinûleg ezer karâcsonyân koronâz-
tatta meg magât a magyarok kirâlyâvâ. Akkor, mint mond-
jâk, harmincegy éves volt. Szent Istvân tehât ezer éwel ez-
elôtt, kilencszâzhatvankilencben sziiletett-

Vak mélység

A millenniumot iinneplô torténelmi Magyarorszâg népe
sohasem gondolta volna 1896-ban, hogy a nagy kirâly sziile
tésének évezredes fordulôjât gyâszos és vâlsâgos idôk forga-
tagâban egy meggyalâzott nemzet csak titkon idézi majd em-
lékezetébe. Erre az idôre a fatimai iizenet a kis nemzetek

pusztulâsânak lehetôségérôl beszél. Szinte idevonatkozik az,
amit a nagy Mindszenty Jôzsef biboros hercegprfmâs mon-



dott 1945 ôszén az esztergomi Bazilikâban: "Ma elôttûnk
riadô, vak mélység ôrvénylik fel, tôrténelmunk legnagyobb
erkôlcsi, kôzjogi, gazdasdgi orvényében ftddoklik a vérzô
Magyarorszâg... Babilon vizeinél iilunk és elpattogott hdrfa-
hûrokon idegen énekre akarnak tanitani minket... Nem szô-
lait meg még ebben az orszdgban a tdrogatô, amely az el-
pusztult orszdgot siratnd. Keressuk és nem taldljuk, hol is
bujdosik a magyar fdjdalom... Kônnyelmû élvhajhdszattal
induit meg itt valami egészen ûjszerû, testûnknek, lelkûnk-
nek idegen ifjûsdgnevelés... Mint a prôféta sirja, a hdborii
felgyûjtotta a kirdly hdzdt és a kôznép hdzait- Rémulet,verem
és tôr a sorsunk (Jerem. 39, 48). Szunetel a jog, nincs senki.
aki dtmentse az ezeréves orszdgot, hitét a jdvendôbe..

Valdban, valami nincs rendjén! A primâsi siralom utân
a huszonharmadik évben az ûj nemzedék lâzad vilâgszerte és
a magyar ifjûsâg eszményeket vesztve, a csillagok kozott a
nagy semmiségben csak vak sôtétséget lât. A kommunista
vilâg a leiket kiûresitette s a testnek, melyet elsorvaszt a
bûn, nem tudja megadni a jôléttôl sugârzô érzést. A szûrke
tôrmelékes és zsûfolt hâzak kiâltô képei a lelki-tesi nyomo-
rùsâgnak. Lâzadâs morajlik a fôld mélyében és Prâgâban
egy ifjû halâlra égette magât. A lélekharang kondul az esz
tergomi Bazilikâban, melynek helyén ezer éwel ezelôtt Szent
Istvân szuletett. ASzentkorona szâmkivetésben. A Szentjobb
tehetetlen pihen. Az ùj nemzedék nem érzi rajta keresztlil
egy ezeréves dicsô mûlt liiktetését, mely inspirâlnâ ûj dicsô
tettekre az ùj Magyarorszâgért. A szentistvâni millennium
utolsd tiz évében egymilliô magzatot megôltek és a még élô
Magyarorszâg a Kârpâtok ôlén élet-halâl harcât vivja,

Nincs kohéziôs erô

Tudja-e, érzi-e mindezt a nagy vilâg emigrâciôs magyar-
sâga? Bizony mi magyarok itt vezetô eszmény, gondolât és
vezetô lângelme nélkûl kivâlô egyéniségeinkkel is csak stag-
nâciô vagyunk a magyar kultûrvilâg széthullô târsadalmâban.
Vannak kivdlô mérnôkeink, tudôsaink, mûvészeink, szakmun-
kdsaink, irôink,de munkdjuk nem kohéziôs erô és cselek-
mény a magyarsdgon belul Ifjûsâgunk elôtt bezârul a ma-



gyar szellemvilâg kincseshâzânak kapuja. Nincsenek szerve-
zett kultûrkôzpontjaink, nem rendeziink kultûrestéket és elô-
adâsokat. Évente itt-ott vannak ily értelemben talâlkozôk.
Rendeziink bâiokat is. Dolgozunk azért szôrvânyban, hogy a
kiilfold megismerje problémâinkat, torténelmiinket. De nincs
olyan harangkongatâs, minden magyar csalâdot felvillanyozô
szimfônia, mely sodrô piinkosdi viharrâ fokoznâ a titkos ma
gyar sôhajtâsokat, vâgyakat. Oly égi fény, mely lâthatôvâ
tenné a minden magyart boldoggâ tevô, de ma még remény-
telennek lâtszé szellemi felvillanâsokat. Mârpedig nekiink
magunknak, magyaroknak kell kialakttanunk azt a rendezett
és tudatosan kimûvelt târsadalmat, mely nélkill nincs jdvendô
Magyarorszâg. A nagy kirdly ezredik szuletésnapjârôl a szel
lemi Magyarorszdg ûjjdsziiletése nélkiil méltôképpen megem-
lékezni nem lehet! Nem elégedhetûnk meg a bankettek han-
gulatâbôl fel-feltorô érzésekkel. Kl kell emelkedniink, hogy
mélyebb tudâssal, hatalmasabb anyagi és szellemi forrâsok-
kal felkészûlhessiink az alkotô munkâra, szélesebb perspekti-
vâban meglâssuk a jovendôt és feladatait.

Seregszemle

Az ezeréves fordulôn feltétleniil seregszemlét kell tarta-
ntink. Hânyan vagyunk a régi Haza hatârain beliil, Eurôpâ-
ban és a nagyvilâgon? Mi a helyzetiink politikai, gazdasâgi,
szellemi sikon? Hol âllunk a nagy vilâgnézeti harcban? Isten
és a vilâg viszonyâban? Mily vilâgnézet csillaga felé néz
ifjûsâgunk? A vagy-vagy kérdésekben âllâst kell foglalnunk.
Tényekbôl kell kiindulnunk, mielôtt terveket készitenénk,
azokért kiizdenénk. Magyarorszâg ma pârtdiktatura alatt éli
nyomorûsâgos életét. Az emigrâciôban sokan a mûlt viziôs
vilâgâban élnek- Pedig csupa anakronizmus a régi pârtok
stmktûrâi, szokâsai szerint gondolkozni és élni. Mind Magyar-
orszâgon, mind a kiilfoldôn ma népiiuk két irânyban vonul-
hat és vonul a jôvendô felé. Egyiket a kényszer, a mâsikat a
szabad lelkiismeret diktdlja. Az ateista vilâgnézet minden
tudomânyos alapot nélkûlôz. Ugyanûgy az anyagelvûség. Mégis
egy diktatérikus politikai rendszer arra kényszerft milliokat



s l'gy magyar népiinket, hogy azzal az istentelen vilâgnézettel
formâlja ki szellemi és mindennapi életét.

A magyar nép ûnja és ùtâlja a kommunista rendszert.
Szabadsdg utân vdgyik. Az emigrdciô magyarsdga élhet a
szabadsdggàl. Diadalmas krisztusi vildgnézettel dtmenthetné
magyarsdgdt a jôvendôbe. A magyar nemzetet is megment-
hetné erôs anyagi és szellemi hatalommal. De nem teszi
szervezetten és egységesen. Nincs céltudatos terv és munka
ennek érdekében. Mârpedig igy passzivitâsban és tétlenség-
ben csak a mai magyarorszâgi âllapotokat és rendszert âllan-
dositja és rogziti a véres magyar foldhdz.

Ki kell lépniink a tétlenségbôl. Ne érjen vâd bennunket
azért, hogy az istentelen uralmat tâmogatjuk semmittevésûnk-
kel. Cselekedniink kell a termeszeti es pozitiv isteni tdrvények
és vilâgnézet szerint. A kereszténységet meg nem tagadhatjiik.
Ez a mi feleletunk a vagy-vagy kérdésre. Hatârozottan szer-
veznunk kell oly intézményeket, amelyek az ezeréves magyar
torténelmet, nemzetunk szép nyelvét, irodalmât, vilâgnézetét
tanitjâk. Létezô sajtonk termékeit oda kell tenniink minden
magyar csalâd asztalâra. Âpolnunk kell a magyar dalkultûrât
szerveznûnk énekkarokat. Acsalâdi élet keresztény magyar
jellegének megôrzése érdekében meg kell hoznunk minden
dldozatot. A szuld gyermekével beszéljen, vitatkozzék a ke
resztény hit és a magyar problémâk életbevâgô kérdéseirôl.
Afô cél ne az legyen, hogy a kiilfôldet meggyôzziik, hanem a
magunk megôrzése. Lelkivilâgunk ki ne iiresedjék. Éljen min
den magyarban a tôrténelem, az irodalom, a régi haza min
den tâja, szépsége, hajnali fénye. Omôljon el érzéseinkben
magyarsdgunk szeretete, miként a Teremtô jôkedve elkacas
a magyar rônâk és a Kârpâtok fenyvesei folôtt. Ha mindeb-
ben nincs egyseges vezetesûnk, annal inkâbb dolgozzunk kû-
lon csoportokban. A magyar értékeket sajdtunkkd kell ten
niink. Kiilônben csak névben és szârmazâsban maradunk
magyarnak. A léha semmittevés ingovânya elnyel minden ma
gyar reményt-

Szent Istvan szûletésenek ezredik évfordiilôjân el ne fe-
lejtsuk, hogy csak az ûj magyar szellemi ûjjâsziiletés hozza
meg a jôvô vilâg ùj Magyarorszâgât.



Méltôk vagyunk?

De vajon, mi, szâmkivetett magyarok, akik néha mâr azt
gondoljuk, a magyar mûlt évszâzados dicsôségétôl messze el-
tâvolodtunk, méltôk vagyunk-e arra, hogy Szent Istvânrôl, a
nagy emberrôl, hatalmas uraikodôrôl, a szent apostolrôl szii-
letésének ezredik évfordnlôjârôl megemiékezzûnk?

Szent Istvân valôban nagy ember volt. A legnagyobb a
maga korâban azok kôzûl, akik megcsômôrlbttek a népvân-
dorlâs viharâban elfajult vérontâstôl, vérrontâstôl, hâborûk
erkôlcstelenségétôl. Felnéztek az égre, rânéztek a szenvedô
krisztusi arcra és valami szent ûjjâsziiletésben gôt templo-
maik égbesodrô ivei alatt térdre roskadtak, sfrtak, imâdkoz-
tak és dolgozni kezdtek Eurôpa ùjjâsziiletéséért. A torténelmi
Magyarorszâg megszûletett. A Szentlélek megùjitô szellemi
âramlata a Cluny-i bencés szerzetesektôl jôtt. Szent Istvân
azonnal orszâgâba, udvarâba hivta ôket. Szâmukra megala-
pftotta a pannonhalmi monostort. Szent Istvân orszâgâban
is Szent Benedek jelszava vâlt életté: Imâdkozzâl és dolgoz-
zâl. Eurôpa fellélegzett. Megûjult.

Véget vetettek a nagy eszményeket kigûnyolô itâliai csa-
lâdi intrikâknak és visszaâllitottâk a csalâdi, az uralkodôi és
pâpai tekintélyt. És megalkottâk nemzeti âllamaikat, mint az
Isten birodalmânak fôldi kolôniâit. Felizzitottâk az âldozat

szellemét, mely aztân Assziszi Szent Ferenc, Szent Erzsébet
leikén ât szâzezreket a szegények felé forditott- Szegények
lettek, de nem a szegények miatt, hanem Krisztus szerelmé-
ért, az Isten orszâgâért, melyben a szegény is az Isten gyer-
meke. Azok voltak aztân igazân az Isten népei. Ha kellett,
pâncélba ôltôztek, kardot rântottak és elindultak a Szentfold
felszabaditâsâért, ahol az Ember Fia meghalt a keresztfân
a halhatatlan lélekért.

Ma, ebben az anyagias, onzô, tisztâtalan vilâgban tehât
emlékezhetiink-e nyugodt lelkiismerettel Istennek ezekrôl az
embereirôl, Szent Istvânrôl? Emlékezhetiink-e biiszke ontu-



dattal râ, mint nagy uraikodôra s népe vézérére? A mi szâza-
dunk magyarja hâromszor tanûja és részben bûnrészese volt
annak a hâborûs és forradalmi vihamak, mely tonkretette.
feldarabolta, koldusszegénnyé tette Szent Istvân ezeréves or-
szâgât. Elôszôr az elsô vilâghâborû utolsô hônapjaiban. Egy
hiûsâgâban megsértett four azâltal âllt bosszût târsadalmi
osztâlyân, hogy mint âllameinok sajât hazâjât eiôszor kato-
nailag leszerelte, aztân a védtelen orszâgot tehetségtelen, vér-
szomjas forradalraârok kegyetlen kisérleteinek koncul oda-
dobta. Azutân mâr csak Trianon johetett. Az orszâg testének
felnégyelése. Sirt, zokogott az egész orszâg. Màsodszor a
moszkvai csatlôsok 1945 utân bântak el vele gonoszûl. Mint
a kongôi véres polgârhâborûban a kimûvelt néger élit, ùgy
vérzett el az orszâg szine-java. Harmadszor az ôtvenhatos for-
radalom utân a még hitében erôs ifjûsâg, a nemzet utolsô
reménye felett mondtâk ki a halâlos itéletet. Hetvenezer ifjû
hait meg, vagy még mindig sinylôdik az âzsiai kényszermun-
katelepeken. És megôltek egymilliô magzatot az anyaméhben.
Hât méltôk vagyunk emlékezni a nagy kirâlyrôl? Egy olyan
korban, amikor még magyarok is vâdoljâk, s nem dicsérik
az ezeréves nagy magyar csodât megteremtô, orszâg-épftô
âllamférfiût. Mondjâk, hogy elhallgattatta a magyar sâmâno-
kat, tâltosokat, elégette a régi irâsokat, emlékeket- A belvi-
szâlyok, a mongol és a tôrôk égette fel azokat s nem az Ârpâd-
hâz nagy szentjei és kirâlyai. De mit tesziïnk mi, mai ma
gyarok, a magyar irâsokkal és magâval édes anyanyelvûnk-
kel? Nem tépjuk-e ki gyermekeink szivébôl, még mielôtt oda-
plântâlnânk azokat?

Idôszerû?

A mai vilâgban mintha nem is volna idôszerû a nagy
kirâlyrôl emlékezni. Mit is mondhat, mondjâk, Szent Istvân,
a kirâly, a mai nemzedéknek? Ez a kor, amelyben a hatal-
mat nem az Isten kegyelmébôl szârmaztatjâk, a tekintélyt
nem az Isten elôtt valô felelôsség tudatâban gyakoroljâk és



tisztelik, ùgy âll e nagy kirâly glôriâs egyénisége és emléke
elôtt, mint a sivatag vândora az egyiptomi szfinxek és pira-
misok kôzôtt. A mi modem vilâgunk még mindig lâzong szii-
lôanyja, a kereszténység ellen. Csak ma diadalszekerét a libe-
ralizmus, az individualizmus, az intellektualizmus helyett a
materializmus, a kommunizmus, az exisztencializmus hajtja.
Szâz éwel azelôtt ajkân csupân cinikus kérdés volt: Keresz-
tények vagyunk-e még? Ma diktâtori ûvôltés: Nam vagyunk
keresztények tobbé! Mintha Rôma minden alkotâsa mâr a
mûlté lenne- Mintha a kereszténység minden orszâga leszo-
rulna a vilâgtorténelem szmterérôl. Ime, Szent Istvân orszâ-
gât felnégyelték, nemzetét szétszôrtâk a vilâg négy tâja felé.
Alkotmânyât széjjeltépték s a nagy vôrôs viharban szélnek
eresztették. Mintha a tôrténelem mâr sirkôvûnket is kifaragta
voina s a halâl angyala most vésné râ: Volt, nincs tobbél
Mintha ott a Kârpâtok fenyvesei aljân egy magâra hagyott
nép szenvedéseinek prôfétai mélységébôl most lobbanna fel
honfiûi érzés, a meggyalâzott magyar szivek utolsô sôhaja.
Mintha hôsi, legendâs korok eszményeinek szétfoszlô emlékei
kôzôtt egyre harsogôbban, egyre démonibb kacagâssal tome
elô a gùnyos kérdés: Magyarok vagyunk-e még?

Kiâltô sziikségesség

Szent Istvânrôl emlékezni, pâratlan egyéniségét vissza-
idézni mégis tôrténelmi, kiâltô sziikségesség. Éppen most,
amikor az utôdâllamokban a feltôrô nemzeti érzés prôbâlja
széttépni a vilâgkommunizmus rablâncait. Prohâszka mondta
a szâzadfordulôn: Mikor kiâlt a nép prôfétâk utân, ha nem
akkor, amikor sôtétbe tévedt? Mikor szomjazza a szép, nagy

egyéniségeket, ha nem akkor, amikor a nyomorékok életét ten-
geti? Mikor kiâlt szabadîtô utân, ha nem akkor, amikor rab-

szolgasâgba sûlyedt? S a magyar nép ma a rabszolgâk keserû,
hamisitott ételét eszi. A sztâlini-sztahanovista gyâri munka-
szisztéma helyett ma a gazdasâgi mechanizmussal széditenek.
Mi a klilônbség a kettô kôzôtt? Csak annyi, amennyi két vak
ember kôzôtt, kik helyet cserélnek egy korhadt padon. A ma
gyar nép vilâga olyannâ vâlt, mint Dante poklâban az erdô.
Minden âg és levél benne a szenvedések szerve; érintéslikre



sikolt a lélek. Mâr csak egyetlen valôsâg van benne, a kîn-
szenvedés.

Elfelejtettûk-e mâr, miként oite apâink testét a tûlhaj-
szolt munka? Nem lâzit-e tôbbé fiatal testvéreink sikolya,
kik ott haltak meg Budapest utcâin a forradalom idején?
A Duna-Tisza tâjân olték a magyar népet, gyilkoltâk a méh-
ben a magzatot. Erdély hegyeiben porlik a székely, mint a
szikla .. • Elfelejtettûk-e mâr, hogy mit szenvedett biboros
érsekûnk és Kalocsa érseke a bortonben hét éven ât? Elfe

lejtettûk-e mâr, hogy nemcsak a Don-kanyarban pusztult el
kétszâzezer magyar katona, hanem sok-sok tizezer ifjû Szibé-
ria és Kina bôrtoneiben is?

A magyar nép ma is szabaditô utân kiâlt. Sajnos, ugyan-
akkor azt kell tapasztalnia, hogy a vilâgtôl hiâba vârja szaba-
dulâsât. Ez a vilâg csôdot mondott minden kisérletével. A rém-
séges megtapasztalâsok utân népûnk fâradt szemével a ma-
gassâgok felé néz s ûjra felcsendûl ajkân a régi korok és
hôsi nemzedékek éneke: Hol vagy Istvân kirâly, Téged magyar
kivân, gyâszos ôltozetben Teelôtted sirvân ...

Ûrdk eszménykép

Szent Istvân minden idôk Magyarorszâgânak halhatatlan
eszményképe. Mig élt, mindig a végtelenbe nézett, az orokké-
valôsâgba tort.. Legendâs, apostoli férfiû! Mint ôseinek lelke,
az ové is a csillagok kozott jârt, de keze sebeket gyégyitott
és konnyeket torolt. Nincs ellentétben benne az âllamférfi
szigorûsâga, a hadvezér keménysége az apostoli férfiû szent-
ségével- Mig harcolt ellenséggel és itélt a kor kôveteîményei
szerint, azalatt belâtott a végtelenbe s râtalâlt az Istenre. Mig
mâsok megittasodtak a hatalom mâmorâtôl, ô megittasodik
az evangélium fuvalmâtôl. Mig mâsok milliôk meggornyedt
hâtân vâgtatnak a foldi dicsôség felé, ô a lelkek szâmyain
szâll a végtelen szemhatârok fdlé. Nem is maradt meg a
véges vilâg hatârai kôzôtt. Neki kevés volt a kirâlyi trôn.
Éjszakânként a csillagos égbolt alatt âlruhâban jârta a ma
gyar ôrségeket és szâllâsokat. Mialatt a szegények panaszait
hallgatja, lelke belép a végtelen koronâzô termébe. Az ô vég
telenbe valô lâtâsa és szomjûsâga a valôsâgos eszmények, az



ôrôkélet utân el is viszi ôt a csillagokon, a mulandôsâgon
tûJra, elviszi a halhatatlan ôrôk életbe. Elviszi, de ûgy, hogy
hatâsa utâna még nagyobb lesz a népre, orszâgâra, sot az egész
vilâgra. Életében orszâgot épi't, népét bevezeti a nyugati vilâg
kultiirkôzosségébe, kereszténnyé teszi, megszervezi az âllam-
hatalmat és az egyhâzat, kiépiti a hatârôrségeket. Megteremti
és megvédelmezi a nemzet fiiggetlenségét és szabadsâgât. De
mindezeken tùl végleg bevonul az ôrôk hazâba és magâhoz
vonzza népe lelkét, nagy utôdait,kik tôle veszik az inspirâciô-
kat. Hatâsa oly nagy, hogy utâna a leggyengébb uralkodô is
apostoli kirâly, a nemzet pedig eszméi nyomân a vâlsâgos
idôkben mindig fel tud tâmadni.

Szent Istvân magâhoz vonzza mindazokat, akik majd szin-
tén teremtenek remekmûveket, megtestesiilt ideâlokkâ vâlnak.
Nézziik végig az ezer év tôrténetét! Az ô alapvetésébôl, alkot-
mânyâbôl, intézményeibdl, hitébôl meritette a magyarsâg azo-
kat az erôket, melyekkel elent tudott âlini a pusztulâs és meg-
semmisiilés fenyegetô rémének. Kitôrt a nagy tragédiâk halâ-
los szorongatâsaibôl-

Reménysugdr

Urunk, nagy kirâly, Szent Istvân! Nagy apostol voltâl!
Nem vagyunk méltôk arra sem, hogy kônyôrôgj érettunk ott,
abban a nagy és végtelen vilâgban, ahol nincsenek orszâgha-
târok, nincs gyûlôlet, bosszû, nincsenek kegyetlen zsamok cé-
zârok. Te szétârasztottad annak a hitnek szentségi kegyelmeit,
amellyel szâzadokra megmentetted népedet és szétârasztanâd
ma is, ha mi azt akamânk. Nem kell nekiink mâr bûnbocsâ-
nat sem, mert bânkôdni sem tudunk, haenem mérgezô élveze-
tek és kâbîtôszerek utân nyulunk. Istvân, magyar testvériink,
bâtyânk az ôrôkkévalôsâgban, ahol te ôrôkkôn fiatal vagy,
mégis szânj meg benniinket. Nem mindnyâjan tudatosan ron-
tottuk el mûvedet. Fâj nekiink, hidd el, hogy oly nyomorultak
lettunk. De nyomorûsâgunkban nem mindnyâjan lettunk meg-
âtalkodottak. És jô hfrek is jônnek a Duna-Tisza tâjârôl. Ott
és a Kârpâtokban, és a csfki fenyvesek vilâgâban ûj nemze-



dék eszmél, kutat, olvas, ir, dolgozik, imâdkozik. A politika
hallgat. A hivatalos magyar vilâg pogânyul és ostobân hazudik.
De annal hangosabban beszéinek a néma temetôk, a magyar
ezerév emiékei. A tôrténelem. És él a magyar lélek. Ô, mily
csengô-bongô muzsikâval szôlainak meg hajdani és ûj kôltô-
ink! És az Isten Lelke még ûjra megûji'tja a magyar fold szî-
nét onnan a magassâgokbôl, ahol Te vagy a magyarok tûn-
dôklô csillaga- Nem vagyunk méitôk, hogy emiékezzûnk Rôlad.
S mégis tessziik. Ô, az a Te mûved! Felkiâltunk tehât: Miseri-
cordiae Domini, quia non sumus consumpti! Az Isten irgalma,
hogy meg nem emészttettiink. Hâla érte! Nagy és ingyen ajân-
dék. Vagyunk, élunk! Meritsiink az Isten irgalmâbôl. Ojuljunk
meg âltala. Odairânyît minket a Te szent Jobbkezed. Fényes
hajnali reménysugâr az nekûnk, szâmkivetett magyaroknak
is a jôvendô felé!

Ft. Gâspâr Mârton:

SZENT ISTVAN,
A MAGYARSÂG LELKÉNEK LELKE

Az igazi fundamentum

A megingathatatlan "kôszâl", a "tâmasz és talpkô"; a bô-
vizû szent forrâs; az ùt, mely boldogulâsra, életre vezet: a gya-
korolt keresztény hit, a gondviselô Istenbe vetett remény.

A magyarsâg megmaradâsânak elôfeltétele, hogy akarata Is-
ten akaratâval megegyezzék nemcsak a magyarsâg fônnmara-
dâsânak gondolatâban, hanem abban is, hogy elszânjuk magun-
kat Isten hûséges szolgâlatâra aszerint a vallâs szerint, amelyet
Isten egyszûlôtt fia, Jézus Krisztus alapitott, a magyarsâg or-
szâgépitô elsô szent kirâlya és népe elfogadott, megôrzott, hô-
si harcok ârân megvédett és terjesztett, amely annyi ellenség
kôzôtt, oly sok veszélyben és oly sok viszâly utân is fônntartot-
ta ezt a szâmban kicsiny, eszméiben oly nagy nemzetet.

Arpâd s "hadrontô" népe hâtât forditott a keleti pogâny-
sâgnak. Géza nagyfejedelem szembefordult a keleti pogânysâg-
gal és elôkészitette a kereszténység elfogadâsâra.



Szent Istvân, az âllamszervezô a keresztény eszmerend-
szerbe, a nyugati népek nagy csalâdjâba, az egyetemes egyhâz-
ba, Krisztus varratlan kbntbsébe szôtte bele keresztény kirâly-
sâgât, a magyar kereszténységet, szeretett nemzetét. Krisztus
helytartôjânak biztatâsâra és âldâsâval ônâllô magyar âllami-
sâgot szerzett és fûggetlen egyhâzi szervezetet alkotott.

Mi lett volna a magyarsâgbôl, ha Arpâd hôs fiaival egyiitt
nem vâllalta volna a honfoglalâs merész, kockâzatos, veszélyes
és oly nagy âldozatot kôvetelô feladatât?

Mi lett volna a magyarsâgbôl, ha "az igazsâgos, kegyes és
békereszeretô kirâly", a harcokban oly bâtor fejedelem nem
vâllalta volna a kemény leszâmolâst az egységet megbontô,
széthûzâst, egyenetlenséget okozô belfôldi és kûlfôldi ellen-
feleivel szemben?

Ha a tovatûnt magyar évszâzadok idôtâllô életformâjât,
régi szép szokâsait, pogâny hagyomânyait nem otvozte volna
ôssze akkor az ûj idôk ûj szellemével, ûj tôrekvéseivel az okos
tôrvényszerzô? Ha az ûj keresztény kultûrâval nem itatta vol
na ât és nem szentelte volna meg a régit? Ha csak felkorbâ-
csolta volna és nem csillapitotta volna le a magyar lélek viha-
rait a bôlcs nemzetalkotô?

Ha a bomladozô tôrzsszôvetséget nem kovâcsolja egyetlen,
egységes nenizetlé? Ha a haza atyja nem ulteti el ebbe a friss,
televény talajba a magyar élet fâjât, amely alatt meghûzôd-
tunk azôta mindig, melynek bôven termô gyûmolcsébôl tâplâl-
kozik azôta minden magyar nemzedék? Ha szellemének kisu-
gârzâsa nem fonja egységbe a magyar szâzadokat, mûltat, je-
lent, s jôvôt!

Ha nem âllt volna oda és nemzetét nem âllîtotta volna oda
a kereszténység sugârkévéje alâ és nem jegyezte volna el né-
pét ôrôkre Jézussal, az 0 egyetemes egyhâzâval a hit szent har-
sonâsa? Ha nem borult volna le a hâromszemélyû egy Isten
elôtt s ha nem kotôtt volna ôrôk szôvetséget a Seregek Urâ-
val a maga és népe nevében?

Ha "Istvân kirâly ârva népe" nem hajtotta volna meg hom-
lokât, nem borult volna térdre és nem szôrta volna "minden
gondjât, bânatât" a Seregek Ura elé?

Ha "Istennek szolgâja", Krisztus hitének "igaz plântâlô-



ja", "orszâgunk istâpja" a letûnt évszâzadok alatt nem fino-
mult volna eszménnyé, ideâllâ, a lelke a magyarsâg lelkének
lelkévé?

Lenyûgôzô fényesség

Ne higgyiik, hogy magyarsâgunk igazi és teljes lehet a fen-
séges, a nagy Isten elôtt valô alâzatos, hôdolatos, imâdô raeg-
hajlâs nélkûl, az 0 bâtor, nyilt megvallâsa nélkûl, az 0 szent
akaratânak, torvényeinek hûséges betartâsa nélkiil.

Magyarsâgunk csak akkor igazi és teljes, ha a Szent Ki-
râly példâjâra minden magyar egyenként és a magyarsâg
egyiitt szôvetségre lép, a régi kotést megùjitja a Gondviselô
Istennel.

Kôzismert dolog, hogy fészkelôdô, elégedetlen nâciô va-
gyunk- Vériink, mint a parâzs, mely nyugtalanul izzik a hamu
alatt, hogy egyszerre csak sistergô szikrâk kôzott csapjon ki
a lângja. Szeretjiik a foldet, hogyisne szeretnôk az aranykalâ-
szos, édes anyafoldet. De azért a fold, a rôg, sohasem volt
elég nekûnk. Valami tobb, valami magasabb kellett mindig
nekiink, ami felfokozza keleti képzeletunket. Ezért szeretjûk
a fényt, a csillogâst, a pompât, a parâdékat, ezért a szines, dûs
szavak ôzônét és ezért szerettiik mindig, mindenek felett a sza-
badsâgot. Lâzongtunk, feikeltûnk, harcoltunk annyit, mint
senki mâs, de szolgasâgba, einyomatâsba belenyugodni nem
tudtunk. Fejunket hiâba prôbâltâk lenyomni a fold porâba;
ott maradni nem tudtunk, mig a fôld porâbôl egetverô lelkese-
dés szârnyân fel nem emelkedtûnk.

És ennek a rdggel beérni nem tudô, parâzslô tûzû, nyug-
talan turâni magyar vérnek a legtitânibb fellângolâsa az, ami-
kor az égig csap, mert Isten kell neki!

Nézzuk Ârpad nepet, a hazât keresô ôsmagyartl
Mikor annyi sok hânyattatâs utân végre fészket talâlt a

Kârpatok tûndérpartja mbgbtt, az alfôldi rônasâgon, nem tu-
dott nyugton maradni. Valami lâzas njnigtalansâggal lelkében
ûjra lora pattant, bekalandozta egész Eurépât, a kereszténység
lelke megbûvolte lelkét és nem tudott megpihenni addig, amlg
meg nem épultek a tomyos, szép templomok, ahol a szittya
harcos szemei elôtt gyertyâk fényében âllt az oltâr, aranyos.



szent ruhâban imâd a pap, hol zsolozsmâk zsonganak, korâli-
sok zengenek, orgonâk zùgnak és mi'g a hittéritôk el nem
zsongattâk vad, de fogékony, fiatalos lelkét egy lâthatatlan,
csodâlatos vilâg szent igéivel.

Szent Istvân lelkét is hûzta, lenyûgôzte, elbûvolte az a mér-
hetetlen fényesség, melynek nincs kezdete, nincs vége: Isten.
Isten, aki orôk tavaszban âll, ahol angyalok jârnak hervadha-
tatlan szépségben, ôrôk fiatalsâgban. Megejtette lelkét a tûl-
vliâg szépsége, melyhez képest a fold minden oromével és di-
csôségével egyutt csak âmyék, fiist és kâprâzat. S ô le tudott
borulni Isten szent fôlsége elôtt!

Mint imâdkozott éjszakânként hol gondterhes, hol âtszel
lemûlt, fényt sugârzô arccal magyar népéért, ûj orszâgâért, a
még zsenge keresztény hit fennmaradâsâért! Milyen forrô sziv-
vel tudta imâdni Istent, aki neki mindent adott, akitôl minden
âldâst remélt, akinek a szfve az ô hazâja lesz, ha eljôn a megpi-
henés ideje. Neki szentelte élete munkâjât, Ot szolgâlta kirâ-
râlyi trônon is egy hûséges, istenes élet hôdolatâval. Ti is er
re a hazâra, egy mâsik, egy szebb hazâra tartogassâtok igényei-
teket, hogy az élet szurkesége le ne torolje életetek egérôl a
vallâs eszményi csillagait. Ne mondjatok le arrôl a hazârôl,
amelyet az Isten készitett szâmotokra.

Szent Istvân ùgy viselte a fôldi koronât, hogy nem veszi-
tette el az égit. Szolgâljâtok ùgy Isten orszâgât a fôldôn, hog>'
ezzel megszerezhessétek az Isten orszâgât a mennyben.

A mûveltség tengelye

Isten ùgy alkotta meg a magyar ember szlvét, hogy izzôan,
szenvedélyesen tudjon szeretni. Ez a tûzes magyar sziv, mely
olyan végletesen tud szeretni feleséget, hazât, csalâdot, jôbarâ-
tot mely oda tud lenni lelkébôl valô szabadsâghôseiért, nem
maradhatott hideg ôseinkben és Szent Kirâlyunkban azon cso
dâlatos Valaki irânyâban, Akihez foghatô lény még nem jârt
ezen a fôldôn, Akiben az ég végtelen szeretete szâllt le a told-
re emberalakban, hogy az elvonulô szâzadok sorân azokban is,
akik soha nem lâttâk, ki tudja gyujtam maga irânt az oly cso
dâlatos szeretetet, minôt mâs halandô ember felszi'tani soha
nem tudott.



Az elsô magyar kirâly keblében nem dobogott volna igaz
magyar szi'v, ha nem borult volna le az emberi szivek diadal-
mas kirâlya, Jézus Krisztus elôtt. De leborult és vele egyiitt
leborult az egész nemzet. ïgy a felséges Oristen, az 0 egysziilott
és fôldreszâllt Fia, az âltala alapi'tott egyetemes egyhâz kime-
rithetetlen erôforrâs lett. Nemzetfenntartà erôforrâsa lett a
magyar népnek.

Ebôl meritett erôt és kapott segîtséget a nemzet kiizdel-
mei és szenvedései kôzôtt s maradt fenn annyi viharon ât.

Mindig Isten mellett maradtunk.
Jézust kiràlyunknak tartottuk, Ot az egész vilâg elôtt meg-

vallottuk. A keresztény vallâs védôbâstyâja, az egész keresz-
tény vilâg pajzsa voltunk, azt vériink hullâsâval meg is védel-
meztûk, a Szent Kirâlytôl lerakott alaprôl soha le nem tértiink.
A kereszténység magasztos eszméit, a magyarsâg nemes ideâl-
jait egybeforrasztottuk, tôrténelmiinket a keresztény eszmék
ragyogô fényében lâttuk. Orszâgunkat Isten fôldi orszâgânak,
kereszténységiinket Krisztus Kirâlysâgânak tekintettuk.

Nekiink a kereszténység mentôhorgonyunk volt, mert a
népvândorlâs âradatâban a maroknyi magyar népet ide, a hâr-
mas halom orszâgâhoz rôgzitette, ahol azelôtt egy nép sem tu-
dott megâllapodni.

Nekiink a keresztenyseg az a fundamentum volt, melyre a
Szent Kirâly az orszâgot alapitotta: ha tehât szent elhatâro-
zâssal magamban a kereszténységet erôsitem, tulajdonképpen
nemzetemet, annak fundamentumât erôsitem.

Nekiink a kereszténység a magyar és keresztény mûvelt-
ség tengelye, mert kultûrânk és mûveltségiink ebbôl virâgzott
jci. ASzent Kirâly alapitotta szerzetesi monostoriskola papne-
velde, tudôsképzô intézet, szépmûvészeti akadémia, gazdasâgi
iskola és mmtagazdasâg, ipariizemi kôzpont, kôrhâz, szegény-
gondozô, patika és templom volt egyszerre; egy-egy oâzisa a
szellemi, anyagi és szociâlis kultûrânak: a durvasâgnak és a
nyers erônek fegyvercsôrtetéstôl hangos korâban.

Nekiink a kereszténység védôpajzsunk volt, kimerithetet-
len energiâk és nemzetfenntartô erôk forrâsa, mert ezerév kiiz-
delmei es szenvedései kôzôtt mindig a kereszténységtôl vârt
és kapott erôt és segitséget a magyar, ez tartotta fenn a hazât.



n
Életmentônk

Nekiink a kereszténység az életet adô lélek volt, mert a
magyar nemzet ùgy osszeforrt a kereszténységgel, mint a test
a lélekkel. Amint lélek nélkûl nincs élet a testben, ùgy a ke
reszténység nélkûl nem volna élet a magyar nemzetben. A ke-
reszténységbe valô szoros bekapcsolôdâs vetette meg âllami
életiink biztos alapjât ezer éwel ezelôtt. A kereszténység ne
kiink életmentônk volt a mûltban és most a jôvônk remény-
sége. A kereszténység volt a tam'tônk, mely megtanîtott ben-
niinket arra, hogy ez a sokszinû, sokféle nép tudjon egyet akar-
ni, tudjon mâs vallâs, mâs nép, mas nemzet fiaival egyiittmû-
kôdni. A keletrôl nyugatra tâmad ôpogâny népekkel szemben
mi védtiik a nyugati kereszténységet és kultûrât. A keresztény
vilâg védôbâstyâja voltunk, de nem egyedûl, hanem a lengye-
lekkel, németekkel, osztrâkokkal, szlâvokkal, csehekkel, horvâ-
tokkal, bosnyâkokkal, szerbekkel, românokkal egyiitt. Temp-
lomainkban Hunyadi nândorfehérvâri gyôzelmét zengi-zûgja a
déli harangszé, de a kitûntetés nemcsak a miénk, a mi ôsein-
ké, hanem az ovéké is.

A kereszténység sugârozza be tôrténelmûnk lapjait. Azért
tudunk a mùlt régi dicsôségén ùgy elmerengeni- Ha a jelen em-
beri erôt és képzeletet meghaladô, sôtét képén elbùsongunk
is, az egyetemes magyar lélek erejével vegyiik kezûnkbe a târo-
gatôt, ébressziik életre a szunnyadôkat, minden erônket ôssze-
szedve, mâs nemzetekkel egyiittmûkôdve, tervszerûen és oko-
san épitsiik és vârjuk a magyar nemzet szebb és jobb jovôjé-
nek felvirradâsât, mert nem âllhatunk târstalanul, rokontala-
nul, ârvân Eurôpa kôzepén.

A végsô tanulsâg a magyar mûltbôl az, hogy bar pârtosko-
dô nemzet vagyunk, akârhânyszor a széthùzâs vitte a sir szélé-
re az orszâgot, mégis, amikor mâr megtôrtént a szerencsétlen-
ség, amikor rânk szakadt a gyâsz, amikor végveszélybe sodrôd-
timk, mindig félre tudtuk tenni a pârtviszâlyt, osztonôsen egy-
mâs keze utân nyùltunk és meg is talâltuk egymâs kezét.

Régen fôidrajzi adottsâgok, kùlsô torténelmi erôk, nagy
egyéniségek és az ôket kôriilvevô kis élit csapat hatâroztâk
meg a nemzeti feladatokat, célokat. Az 1938-as Eucharisztikus

Vilâgkongresszus idején megtanultuk, hogy magânak a târsa-



dalomnak kell megmozdulnia és târsadalmi eszkôzokkel kell
megszerveznie a târsadalmi kereszténységet, ha napnyugat és
napkelet feltomyosulô harcâban Krisztus Kirâlyt akarja szol-
gâlni. Milliô magyar szi'vnek kell osszecsengenie, egyet akamia,
egyformân cselekednie ahhoz, hogy a magyar kereszténység
millenniumât sikeresen megrendezziik, és az azzal kapcsolatos
lelki megûjulâs valôban hitûnk és magyarsâgunk megùjulâsa
legyen.

Tovdbbra is leszunk

Megtanultuk azt is, hogy nyelvében, nyeîvének éltetô ere-
jében, nemes hagyomânyainak, évszâzados kultûrâjdnak dpold-
sdban él tovdbb a nemzet, de azt is megtanultuk, hogy népé-
nek ôrokérvényû ideâljaiban, magasabb rendu szellemi céljai-
ban, a kdlcsonôs megbecsulésben, a szolgdlat szellemében,
mindezek szent akarâsâban, a keresztény kultûra épi'tésében,
Krisztus kirâlysâgânak szolgâlatâban és a bâtran megvallott
és élettel bizonyîtott kereszténységben élhet csak tovâbb a
nemzet.

Ki nem érzi kozûlûnk, hogy most is milliô szfv ôsszecsen-
gésére, ôsszefogâsâra, egyet akarâsâra, a magyar testvériség-
nek és az egymâsra utaltsâgnak mély âtélésére és az egymâs
sorsât szfviinkôn viselni tudô âldozatkész szeretetre van szûk-

ség? Vagyis arra, hogy feltehessiik a kérdést: egy vagy-e a nép-
pet, vagy csak egy a népbôl?

Amikor végig kôvetjiik a magyar Géniusz ezeréves tôrté-
nelmi ûtjât és a magyar tôrténelemnek ez a fénybôl és âmy-
bôl ôsszeszôtt szmpompâs panorâmâja belekâprâzik a lelkiink-
be ûgy, hogy ez az édes, bânatos magyar mûlt a miénk lesz és
tovâbb él a lelkiinkben, akkor ûgy érezzûk, hogy ennek a szi-
vûnkhôz nôtt kâprâzatos magyar mûltnak a szellemébôl valami
kimondhatatlan, bensôséges szolidaritâs szôvôdik szivûnkben

ezzel a sokat kûzkôdô, sokat szenvedô, néha hôsiesen elbukô,
de azutân megintcsak neki bâtorkodô titânmagyarral, ezzel a
nagyszerû, hôsi néppel egy belûlrôl fakadô, testvéri megértés
kinjai, sebei, kônnyei, sôhajai irânt és egy nagy megbecsûlése
a legegyszerûbb napszâmosnak, vagy kenyeret kérô koldusnak
is, mert ô is egy elhalni nem akarô hullâma a drâga magyar
létnek.



És ha igy érez és igy gondolkozik minden magyar ember,
vagyis, ha a nagy embertârsi szolidaritâst kituzesiti mindnyâ-
junk szivében az ârva magyar egymâsra utaltsâg, a testvéri osz-
szetartozâs meleg ârama, akkor szabad-e kételkedniink, hogy
megâidja erôfeszftéseinket és tovâbbra is velûnk lesz a gond-
viselô Isten?

Nézzetek fel orszâgszervezô, elsô szent kirâlyunk dicsô
alakjâra, akiben a vallâsos hit és az életszentség fényében ra-
gyogôan tûndôklik a magyar Géniusz; akiben az Istenbe vetett
rendithetetlen hit és bizodalom a magyar nép mélységes szere-
tetével és erôteljes, épitô munkâval pârosult! Tôle tanuijatok,
ôt utânozzâtok, az ô hûséges népe maradjatok és akkor to
vâbbra is lesziink, élunk és reméliink, minden bajunkon gyô-
zedelmeskediink.

Somogyi Ferenc dr.:

SZENT ISTVÂN

A MAGYAR NEMZETI ÉLET KOZPONTJABAN

Szent Istvân sziiletésének éve

Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôjâra legelôszdr
a kanadai Windsor vâros "Pâduai Szent Antal" rôm. kat. ma

gyar egyhâzkôzségének plébânosa, ft. Gâspâr Mdrton hi'vta fel
a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâgânak figyelmét. 1967 no-
vember 15-én kelt és Nddas Jdnos dr.-hoz, az âllandô titkârsâg
vezetôjéhez intézett levelében azt irta: "Szent Istvân sziileté
sének esztendejét 969—975 kôzôtt hatârozzâk meg a tôrténe-
lem kutatôi". Ehhez a megâllapitâshoz fiizte azt a véleményét,
hogy az ezredik évfordulôt "az emigrâciô minél hamarabb ûn-
nepli meg, annâl jobb". A Szent Lâszlô Emlékbizottsâg nevé-
ben — ettôl fliggetlenul — Homonnay Elemér az 1968. év de-
rekân az emigrâciôs magyar sajtô ûtjân Szent Istvân sziile
tésének évfordulôjâul mâr kimondottan az 1969- esztendôt je-
lôlte meg. Ezt kôvette idôrendben Bogyay Tamâs cikke az
ausztrâliai "Sorsunk" hasâbjain, amelyben Dôry Ferenc tanul-
mânyâra tôrténô hivatkozâssal Szent Istvân sziiletésének évét
975-ben hatârozta meg.l)



Ft. Jaszovszky Jôzséf dr., a san-franciscoi Magyar Kato-
likus Misszio lelkésze pedig a "Katolikus Magyarok Vasâmap-
ja" 1969. februâr 9-i szâmâban "Ezer éve szûletett Szent Ist-
vân" cimu nagy vezércikkével mâr meg is emlékezett az or-
szâgépîtô elsô magyar kirâly szûletésének ezredik évfordulô-
jârôl.

Eurôpâban akkor még — illetékes egyhâzi tényezôk s né-
hâny szakember kôzt levelezés ùtjân — élénk vita folyt arrôl,
melyik év tekinthetô inkdbb Szent Istvân kirâly szûletési évé-
nek: 969, vagy 975?

A vita jogosult, mert az évszâm pontos meghatârozâsa
szinte lehetetlenség. Ezer év tâvlatâbôl igen bajos kétségbe-
vonhatatlan bizonyossâggal megâllapitani bârmelyik forrâs fel-
tétleniil hiteles voltât. Ugyanilyen vita zajlott le annak idején
a honfoglalàs ezredik évfordulôjânak megunneplése elôtt is.
A tôrténeti események elbirâlâsa szempontjâbôl azonban nem
is fontos, hogy Szent Istvân szûletésének évét naptâri pontos-
sâggal meghatârozzuk.2) Ezt a vilâgtorténelem sok mâs nagy
egyéniségére vonatkozôlag sem tudjuk megtenni. Még magâ-
nak Jézus Krisztusnak — idôszâmitâsunk alapjât meghatâro-
zô — szûletési évérôl is kiderûlt, hogy megâllapitâsa tévesen
tortént, mert Krisztus Urunk az ùjabb kutatâsok eredménye-
ként valôjâban Kr. e. (idôszâmitâsunk elôtt!) 4-ben szûletett.
Ezt ma mâr mindenki tudja, mégsem tett még senki javasla-
tot arra, hogy idôszâmitâsunkat ennek megfelelôen javitsuk
ki és frjunk 1969. helyett 1973-at.

Hôman Bdlint, a magyar kôzépkor egyik legnagyobb fel-
készûltségu, kivâlô kutatôja és alapos ismerôje, immâr négy
évtizeddel ezelôtt vilâgosan râmutatott, hogy "Szent Istvân
szûletését a 11. szâzadi Gestâra visszavezethetô krônikâink
egybehangzôan 969-re (Kézai 967-re) teszik. Semmi okunk
sincs, hogy az idô meghatârozâsban kételkedjûnk s vele szem-
ben a kronolôgia tekintetében teljesen megbizhatatlan lengyel
Annales Kamenzenses és az ebbôl meritô Annales Heinricho-

venses adatât fogadjuk el, melyek Istvân szûletését 975-re, ha-
lâlât 1038 helyett 1039-re teszik".3)

A magyar hagyomdny tehât Szent Istvân szûletésének évét
évszdzadokon keresztul 969-re tette. Miért lenne hitelesebb és



modernebb az idegen, kiilfbldi hagyomâny, a lengyel kûtfô
adata? Nem joggal tehetô fel, hogy a magyarok mégiscsak
jobban tudhattâk, mikor sziiletett elsô koronâs kirâlyuk, mint
a szomszédos lengyelek? Még ha tobb kiilfôldi adat szôlna is
a lengyel hagyomâny helyessége mellett, akkor is azt a kér-
dést kellene ùjbôl megvizsgâini, milyen forrâsbôl meritettek
ezeknek az adatoknak a koziôi. Mert egyrészt konnyen kide-
riilhet, hogy valamennyi kûlfôldi adat ugyanabbôl az egyetlen
kulfôldi téves forrâsbôl merit, mâsrészt a Szent Istvân halâla
utân 39 éwel késôbb (1077-ben) trônralépô Szent Lâszlô ural-
kodâsa Idején (l095-ig) keletkezett magyar ôs-Gesta hitelessé-
gét minden kulfôldi kûtfô hitelessége elé kell helyeznûnk.4')

Azok, akik a magyar kûtfôk egybehangzô adatânak figyel-
men kiviil hagyâsâval 975-re teszik Szent Istvân szuletésének
évét, valamennyien szûkségesnek tartjâk, hogy a lengyel kûtfô
adatânak elfogadâsât kiilôn is megindokoljâk. Legtôbbjûk nem
is a kûtfôre, hanem a 975-ôs szûletési évet felemh'tô, elfogadô,
idézô irôra hivatkozik és elfelejti, hogy vitâs tôrténeti kérdé-
sek elbfrâlâsânâl nem a vélemények, hanem a tények dônte-
nek. A vélemények természetszerûen eltérhetnek egymâstôl,
mint ahogy a tényekre vonatkozô kûtfôk adatai sem azonosak.
A tôrténeti tény dôntô jelentôségét ezért egyediil és kizârôla-
gosan csak a kûtfô hiteles, vagy leghitelesebb volta szabhatja
meg.

A kereszténység felvétele

A Szent Istvân szuletésének évével foglalkozô szakiroda-
lomban a 975-ôs adat mellett korâbban fôként azok a tôrténet-
irôk foglaltak âllâst, akik egyben a rômai katolikus Egyhâz-
nak is felszentelt papjai voltak. A lengyel kûtfô hitelesebb
voltât szinte kivétel nélkiil a Szent Istvânrôl szôlô legendàk
behatô tanulmânyozâsâbôl merftett bizonyîtékokkal és kôvet-
keztetésekkel igazoltâk. Mindennek azonban csupân akadémi-
kus jellege volt és maradt. Sem a magyar pûspôki kar, sem
a rômai katolikus magyar papsâg egyetemessége nem azono-
sitotta magât ezeknek az érthetôen érdekes véleményeknek
vallôival. 1938-ban, Szent Istvân kirâly halâlânak kilenc-szâ-
zadik évfordulôjân, amikor az egész katolikus vilâg a buda-



pesti Eucharisztikus Kongresszus keretében hôdolt a nagy ki-
râly emlékének, a Magyar Kirâlysâg 5 Pengô névértékû eziïst
emlékpénzt veretett és adott ki, amelynek egyik oldalân Berân
Ldszlà mûvészi alkotâsâban Szent Istvân fénykorrel ovezett
koronâs feje lâthatô és a korirat: Szt. Istvân — *969 fI038.
És 1967-ben, 1968-ban éppen a magyar piispôki kar otthon és
a rômai katolikus magyar papsâg tobb tagja ittkinn, a sza-
bad vilâg minden zûgâban figyelmeztette a magyarsâgot Szent
Istvân sziiletésének kozelgô ezredik évfordulôjâra.

És 1969-ben a magyarsâg éppen a katolikus magyar pap
sâg lelkes kôzremûkodésével — azt lehet mondani — vilâg-
szerte illô môdon megulte orszâgépitô elsô szent kirâlya sziile
tésének ezredik évfordulôjât. A zavaro jelenségek akkor kez-
dôdtek, amikor egyes csoportok otthon is, ittkinn is râjôttek
arra, hogy Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôjât ôsz-
sze lehetne és ôssze kellene kôtni mâs évfordulôkkal. îgy szii-
letett meg nem a magyar papsâg, hanem egyes vilâgi kôrôk
elgondolâsa, hogy Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordu
lôjât legcélszerubb lenne ôsszekôtni a magyar kereszténység
hivatalos felvételének ezredik évfordulôjdval. Mivel azonban
ez a két évfordulô a tôrténeti valôsâg vilâgâban semmikép-
pen sem esik ôssze, legokosabb lenne mindkettôt a kozelgô
egyhâzi szent évben, 1975-ben, Rômâban megùlni, mert igy és
ott bôvebb alkalom nyîlik az egész vilâg kôzvéleményének
figyelmét magunkra irânyîtani, mintha ezt a két igen jelen-
tôs millenniumot — a tôrténeti valôsâghoz hiven — mâs-mâs
évben ûljiik meg. Szent Istvân sziiletésének 975-re vonatkozô
adata ekkor kapott jelentôséget. Mi sem egyszerubb ugyanis,
mint az Egyhâz kôzelgô, hagyomânyos, huszonôtévenkint
meg-megismétlôdô szent éve folyamân ûgy mellékesen meg-
emlékezni — ha nem is éppen magj'ar kûtfôk és kilenc év-
szâzados magyar hagyomâny szerint, de legalâbb egy lengyel,
tehât mégiscsak kiilfôldi adat szerint — a tôrténetesen éppen
ezer éwel korâbban sziiletett Szent Istvân elsô magyar kirâly-
rôl és ezzel kapcsolatban — természetesen megint csak ûgy
mellékesen — "a magyar kereszténység hivatalos felvételének
ezredik évfordulôjârôl" is. Hiszen ha mâr a kereszténység
kezdetét Krisztus Urunk sziiletésétôl szâmitjuk, igazân meg-
engedhetjiik magunknak, hogy a magyar kereszténység hiva
talos felvételét Szent Istvân sziiletésétôl szâmitsuk.
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Igen âm, de ha eltekintiink is a kereszténység "magyar"
jelzôjének és felvétele "hivatalos" megjelôlésének helytelen-
ségétôl, azt az évszâmot, amely a kereszténység "hivatalos" fel-
vételét meghatârozhatnâ, sokkai nehezebb megtalâini, mint
Szent Istvân sziiletésének évét. A kettôt egybekapcsolni még
bajosabb. Mert a magyarok elei, az onogurok, mâr 525-ben
"hivatalosan" felvették a kereszténységet, amikor kirâlsoik,
Vgorda, kiséretével egyiitt Bizâncban megkeresztelkedett- Ne
felejtsûk el, hogy akkor még a bizânci kereszténység nem élt
szakadârsâgban, tehât azonos volt a rômai kereszténységgel!
Az 1975. szent évben ennek iilhetnénk meg az 1450. évfordulô-
jât. Okkal és joggal.

Aztân eléggé pontos adataink vannak arrôl is, hogy amikor
eleink a Dsula-hâzbeli Kurt kirâly onogur-bolgâr birodalmânak
kôtelékébe tartoztak (615 és 679 kôzôtt), nemcsak uralkodôjuk
vette fel a kereszténységet, hanem népei kôrében is jelentôs
térités folyt. Az 1975. szent évben ennek is megiinnepelhetnénk
az 1300. évfordulôjàt. Minden tûlzâs nélkûl és igen kevés pon-
tatlansâggal.

948-ban Tormds és Bulcsu Bizâncban megkeresztelkedik.
Két éwel késôbb, tehât 950-ben, a gyula, "ki hasonlôképpen
fejedelme volt a magyaroknak", szintén elment Bizâncba, ott
megkeresztelkedett s amikor orszâgâba visszatért, magâval vit-
te a kegyességérôl hires Hieroteosz szerzetest, akit Teofulak-
tosz Magyarorszâg piispdkévé szentelt. Az 1975. szent évben
ennek immâr 1025. évfordulôja lesz.

Ha Géza fejedelem megkeresztelkedését vesszûk a keresz
ténység "hivatalos" magyar felvételének, akkor az ezredik év-
fordulô megiilése megint bizonytalannâ vâlik, mert ez a
quedlinburgi kôvetjârâst kôvetô évben, 974-ben tbrtént, tehât
semmiképpen sem Szent Istvân egyik, vagy mâsik sziiletési
évében. 975-ben a kereszténység "hivatalos" felvétele éppenség-
gel csôdbe jutott, vagy legalâbb is komolyan megakadt- Civa-
kodô Henrik bajor herceg ugyanis Nagy Ottô csâszâr halâla
utân fellâzadt az ôrôkébe lépô II. Ottô csâszâr ellen. Mozgalmât
nemcsak a csehek és lengyelek, de a magyarok is tâmogattâk.
A csâszâr oldalân kiizdô és korâbbi téritô tevékenységével vilâ-
gias politikai és egyhâzhatalmi célokat szolgâlô Piligrim pas-



saui pùspôk kétségtelenûl ellentétbe keriilt Géza fejedelemmel.
A jelentéseiben emiegetett, âllitôlag 5000 fônyi tomeges meg-
keresztelkedések mindenesetre jôidôre megszûntek. Ezeknek
az eseményeknek ezredik évfordulôjât Szent Istvân sziiletésé-
nek ezredik évfordulôjâval mesterkélten osszekapcsolni tehât
nem igen lehet.

Azt sem szabad elfelejtenlink, hogy a nyugati térités tulaj-
donképpen rendszeresen és eredményesen csak Szent Adal-
bert prâgai pûspôk 995. évi magyarorszâgi lâtogatâsât kôvetôen
a cluny-i mozgalom szellemében induit meg.

A rômai kereszténység "hivatalos" magyar felvételét ennek
eredményeként legtermészetesebben az elsô rômai keresztény
piispokség, az esztergomi érsekség alapitâsâval 1001-ben tekint-
hetnénk valôban megtôrténtnek, amikor Szent Istvân mâr ko-
ronâs kirâly.

Mindebbôl az a tanulsâg vonhatô le, hogy Szent Istvân
sziiletésével a kereszténység magyarorszâgi felvételét osszekap
csolni — tôrténeti szemlélettel — szerfelett nehéz. Vallâsi vo-

natkozâsban Szent Istvânt nem a kereszténység felvétele, ha-
nem annak megszervezése âllitja népe élére, az ôrôk magyar
élet kôzéppontjâba.

A magyar egység és ônâllôsâg élô zâloga

Szent Istvân szûletése a teljes magyar egység s a teljes
magyar ônâllôsâg alapjâra épûlô nemzeti jôvô zâloga volt.

A honfoglalô magyarsâg Nyugat és Kelet ûtkôzôpontjâra
keriilt, aboi elsô szâzadânak tôbb mint felét csak âllandô

hadivâllalkozâsokkal tudta magânak biztositani. Ezeket a hadi-
vâllalkozâsokat sokan még napjainkban is "kalandozâsok"-nak
tekintik, holott azok a magyarsâg élet-halâl-klizdelmei, honfog
lalô és honvédô harcai voltak- Sok félreértést okoz az a kôriil-

mény is, hogy ezek a hadivâllalkozâsok tûlnyomô tôbbségiik-
ben a Nyugat ellen irânyultak. Még olyan merôben téves felfo-
gâs is akad, amelyik ennek okât és magyarâzatât abban lâtja,
hogy ôseink szâmâra sokkal kifizetôbbnek lâtszott a rosszul
megszervezett, de gazdag nyugati orszâgok pusztftâsa, mint a
szegény, de jôl megszervezett erôs besenyôkkel folytatott kùz-
delem.5)



Nem szabad elfelednûnk, hogy a magyarok — akârcsak a
besenyôk s a bolgârok — Bizànc szovetségesei vollak. És a
Bizânci Csâszârsâg éppen abban az idôben éled ûjjâ. Virâgzik
és terjeszkedik. Nyugaton ilyen egységes kozponti hatalom
nincsen. De kialakulâsa mâr folyamatban van. Ennek megaka-
dâlyozâsa, hâtrâltatâsa bizânci érdek, amely torténetesen talâl-
kozik a bajorok ônàllôsàgi tôrekvéseivel és a magyarok bizton-
sâgdnak természctes kdvetelményeivel.

Ârpâd fejedelem szbvetsége Bôlcs Leô bizânci csâszârral
és a bajor Arntdf német-rômai csâszârral egyensûlyt biztosit
Kelet és Nyugat kozott. Arnulf halâlâval azonban ez az egyen-
sûly meginog és a Nyugat ellen irânyulô, de mindig csak a
német egység megakadâlyozâsât célzô nyugati szbvetségekben
vfvott hadivâllaikozâsok egész sorozatâhoz vezet. Az Arpâd
utân 13 éves korâban fejedelemségre jutô Soit orszâglâsa ide-
jén a fôhatalom a hadnagyok tanâcsânak kezébe keriilt s a
vezetô szerep egyre inkâbb a gyulâé lesz.

Ilyen koriilmények kozott keriilt Bizâncban, 945-ben, Leka-
penosz Romanosz târs-csâszâr trônvesztése utân egyeduralom-
ra Biborbanszuletett Konstantin, Arpâd fejedelem egykori szo-
vetségesének, Bolcs Leô csâszârnak fia, akinél 948-ban Tor-
mâs és Bulcsu kôvetségben jâr s akivel a gytila is szbvetséget
kôt. Nem lehet puszta véletlen csupân, hogy a kôvetkezô évek
nyugati hadjâratainak élén (954-ben és 955-ben Augsburgnâl
is) éppen Kdl fia Bulcsu horka, a bizânci csâszâr vendégba-
râtja âll.

Az augsburgi vereség (Bulcsu halâla) utân a magyarsâg
nyugat felé védelemre rendezkedik be, a Balkânon azonban
Botond vezérletével tovâbbra is folytatja portyâzô jellegû ha-
divâllalkozâsait. A fejedelmi méltôsâgot viselô Taksonyrôl
nem igen hallunk, pedig Fdjsz fejedelemsége idején gyôzel-
mes hadjâratokat vezet Nyugatra. Fejedelmi hatalmât ugyan-
abban az évben veszi ât, amelyikben a gyula Bizâncba lâto-
gat (950-ben). Az augsburgi csatavesztés utân azonban vilâgo-
san felismerheti a helyzetet, mert fiât, Gézât osszehâzasitja
a gyula leânyâval, Saroltâval, aki — feltehetôen — atyjâval
egyiitt mâr 950 tâjân felvette a keresztséget-



Ez a hâzassâgkotés kétségteleniil a magyarsâg két legha-
taJmasabb és legtekintélyesebb fejedelme kôzt megûjitott szsr-
zôdés megerôsitése céljâbôl jbtt létre. A megegyezés célja pe-
dig ugyancsak kétségteleniil a magyar ônâllôsâg biztositâsa
elsôsorbari a Nyugaton kialakult ûj kozponti hatalommal szem-
ben, amely az augsburgi gyôztes, Nagy Otto csâszâr részérôl
fenyegeti a magyarsâgot, de mâsodsorban Bizânc befolyâsâ-
nak csbkkentése céljâbôl és az egyre jobban megerôsôdô kievi
fejedelemség elôretorésével szemben is. A magyar ônâllôsâg
biztositâsât csak a kôrnyezô nagyhatalmakkal kôtôtt szôvet-

ségek tehették lehetôvé, ilyen szôvetségek megkôtése érdeké-
ben viszont a magyarsâgnak olyan erôt kell felmutatnia, ami-
lyet csak teljes egysége kôlcsônôzhet Kelet és Nyugat felé
egyarânt. A magyar jôvô Kelet és Nyugat ûtkôzôpontjân egye-
diil az ônâllôsâg és az egység kettôs alapkôvére lâtszott fel-
épithetônek.

A fejedelem és a gyula megûjitott szôvetségét a fejede-
lem fiânak és a gyula lânyânak hâzassâga szentesiti. S ami-
kor Géza és Sarolta hâzassâgâbôl megszûletik a késôbbi Szent
Istvân, pontosan ezer évvel ezelôtt mâr a teljes magyar egy
ség és teljes magyar ônâllôsâg alapjaira épûlô nemzeti jôvô
élô zâloga lesz.

A magyar âllam fennmaradâsânak biztositâsa

Tôrténetirôink a letûnt szâzadok folyamân bôségesen fog-
lalkoztak mâr az elsô koronâzâs jelentôségével. A mostani
ezredik évfordulôn mégis egész ûjszerûségével hat a kérdés,
hogy miben nyilvânul meg a magyar fejedelem kirâllyâ koro-
nâzâsânak jelentôsége mindenekelôtt alkotmânytôrténeti szem-
pontbôl. Hozott-e ûjabb fejlôdést a magyarsâg belsô életé-
ben? Hiszen Szent Istvân akkor mâr ôtôdik éve uralkodott.

Fôhatalmât nem a koronâzâssal szerezte meg, hanem az ôs-
pogâny keleti szertartâssal még Etelkôzben, 890 tâjân kôtôtt
vérszerzôdés alapjân, "a kôzôs tanâcskozâs végzésébôl". S ha
belpolitikai tevékenységét vessziik szemûgyre, megint csak
azt kell mondanunk, minden tôrekvése arra irânyul, hogy a
hâborû esetére mâr nemzetté szervezôdôtt magyarsâgot béké-
ben is megtartsa âllamfenntartô egységében. Késôbb is, ami-



kor a somogyi Koppâny s a besenyô Thonuzôba pogânykodô
lâzadâsait leveri, amikor a bizânci kereszténységhez hûzô ma-
rosvâri Ajtonyt megsemmisîti, majd az erdôelvi Gyulât enge-
delmességre kényszeriti, legelsôsorban a nemzeti egység meg-
îeremtésének szukségszerûsége vezeti szinte irgalmatlan kovet-
kezetességgel azon az ùton, amelyen mâr atyja, Géza elindult
a nyugati torzsek augsburgi s a déli torzsek arkadiopoliszi
véres veresége utân. Ez az ùt pedig — bârmennyire a keresz-
ténység felvételét âllitjuk is végsô céljâul — magâval a nem-
zettel szemben csakis a vérszerzôdés alapjân volt jârhatô. Az
mondta ki, hogy "aki egyenetlenséget szit, annak vére ontas-
sék". Maga Szent Istvân is utal erre, amikor fiâhoz intézett
intelmei kôzt azt irja: "nehéz lesz ennek az orszâgnak ural-
mât megtartanod, ha nem leszel az elôtted uralkodô kirâlyok
szokâsainak kôvetôjévé".

Nyugodt lélekkel âllithatjuk tehât, hogy a koronâzds a
vérszerzôdésben foglalt ôsalkotmâny alapjân tbrtént. S ez ad
az elsô magyar koronâzâsnak alkotmânytorténeti jelentôséget.
Mert a koronâzâs keresztény ritusâval szentesitést nyer a nem-
zetté egyesûlés keleti pogâny ritus szerint létrejôtt ôs-szerzô-
dése. Az ùj, keresztény vallâs nem szunteti meg a régi, az
eredeti, a népi és nemzeti jogalapot, hanem jôvâhagyja, meg-
erôsiti és szentesiti. Ha semmi mâs jelentôséget nem tudnânk
az elsô koronâzâsnak tulajdonltani, ez egymagâban is érde-
messé tenné arra, hogy alkotmânytôrténetiink fontos âllomâ-
saként unnepeljiik.

De Szent Istvân kirâllyâ koronâzâsânak még mâs jelen-
tôsége is van. A nemzet életében igen fontos fejlôdési korsza-
kot zâr le. A nemzetté egyesiilés tulajdonképpen csak ezzel
vâlik teljessé. Ezzel fejezôdik be az a folyamat, amelyet 890-
ben a hâborû, a honszerzés esetére kôtôtt szerzôdés a hét
magyar tôrzs kôzôtt elinditott. Elsô évszâzadunk tôrténelmé-

nek jôformân minden mozzanata kétségtelenné teszi, hogy a
honfoglalâs befejeztével az egyes torzsek megint politikai ôn-
âllôsâgra tôrekedtek. Egymâstôl fuggetlenûl indultak nyugati
vagy keleti szôvetségeseik oldalân hadivâllalkozâsaikra is.
Mert ezeket nem tekintették hâborûs vâllalkozâsoknak. És
amig ezek sikerrel jârtak, senki sem tôrôdôtt a magyari vezér



elsôbbségével- Csak amikor egyik vereség a mâsik utân éri
ôket, akkor alakul ki benniik a kôzôs veszély tudata. Érzik,
belâtjâk, hogy vele szemben védekezésre is kell gondolniok.
Mégpedig egységes, kôzos védekezésre, amelyhez kozos vezér
kell. Békében is. Az ôs-szerzôdés tehât ûjabb jelentôséget nyer.
Géza mâr az egész nemzet felett kezd valôban uralkodni.
Szent Istvân pedig minden tekintetben koveti atyja példâjât.
A nemzet egységének biztositâsa terén atyjânâl is tovâbb
megy. Kimondottan a béke idejére is érvényt szerez a maga
fôhatalmânak, amelyet csupân a vérszerzôdés harmadik pont-
ja korlâtol: "sem a szerzôdést kotôk, sem utôdaik a tanâcs-
bôl ki nem maradhatnak".

Ez a "korlâtozâs" azonban orszâgépitô elsô szent kirâ-
lyunk bolcs megitélése szerint valôjâban a fejedelmi fôhata-
lom kûtforrâsât és âllandô gyakorlâsât jelenti. "Mert — frja
intelmeiben — a tanâcs vàlaszt kirâlyokat, intézi az orszâgos
ugyeket, védelmezi a hazât és indit hâborûkat, szerzi meg a
gyôzelmet, ûzi el az ellenséget, hiv bardtokat, rakat vâroso-
kat s rontatja le az ellenség tâborait."G) Ezzel a fenséges ér-
telmezéssel a nemzet szuverénitâsânak teljességét hatârozza
meg, amely a koronâzâs tényével most mâr a kirâly szemé-
lyében ôsszpontosul és vâlik élô valôsâggâ. De nemcsak befelé,
az oszthatatlanul egy nemzetté forrt magyarsâg felé, hanem
kifelé, a nemzetkôzi élet fôrumai elôtt is.

Mert a fiatal magyar âllamot csak az elsô koronâzâs tette

a keresztény vilâg akkori hatalmassâgai elôtt — mai szôval —
elismertté. Szent Istvânnak ez is tudatosan célja volt- S eb-
ben a tôrekvésében Asztrik apât, ez a németszârmazâsû, Len-
gyelorszâgbôl Szent Istvân orszâgâba menekult kivâlô bencés,
Szsnt Adalbert prâgai piispôk lelkes tanitvânya sietett segit-
ségére. Felismerte a fiatal fejedelem szellemi nagysâgât, ural-
kodôi râtermettségét. Megérezte talân lelkének fajtâja jôvô-
jéért valô aggôdâsât is, de legfôképpen kôzvetleniil meggyô-
zôdhetett arrôl, mennyire ôszmtén akarja népét a keresztény
orszâgok egyenrangu, méltô târsâvâ, a keresztény nemzetek
békés kôzdsségének hasznos tagjâvâ tenni. Ezért sietett, mint
a magyar fejedelem kôvete Rômâba és ezért szerzett a pâpâ-
tôl nemcsak ûj egyhâzmegyék szervezésére vonatkozô feUia-



talmazâst, hanem "kirâlyi méltôsâgû" koronât is. S amikor
a keresztény vilâg feje, IL Szilveszter papa elkiildi Szent Ist-
vânnak a koronât, gyakorlatilag az egész keresztény vilâg el-
ismeri a magyar âllamot, befogadja az addig csak rettegett
magyar népet kdzosségébe.

A koronâzâs tényével tehât Szent Istvân nemcsak népé-
nek lesz békében és hâborûban egyarânt elismert uralkodô
fejedelmévé, felszentelt "apostoli" kirâlyâvâ, hanem felkent
és elismert keresztény kirâly, hatalmas nyiigati uralkodôk
egyenrangû târsa is, akinek szuverénitâsât védte a nemetkozi
jog, akinek népét, orszâgât immâr nem lehetett eltorolni a
fold szmérôl, mint korâbban a hunokét és avarokét.

Az elsô magyar koronâzâs tehât nemcsak 1. szentesitette
az ôseredeti alkotmânyt, 2. ùjabb aikotmânyfejlôdést ered-
ményezett, hanem 3. a nemzet szuverénitâsât, fiiggetlenségét,
szabaâsdgàt a killfolddel nemzetkôzi-jogilag is elismertette és
ezzel a magyar âllam fennmaradâsât, évezredes jôvôjét bizto-
sitotta.

Nem igen akad még nemzet, amelyiknek belsô életében
az elsô kirâly megkoronâzâsa olyan és annyi ûjabb fejlôdést
hozott volna, mint Szent Istvân kirâliyâ koronâzâsa hozott a
magyar nemzet életében. S alig akad még nemzet, amelyik
elsô kirâlyânak jôval késôbbi koronâzâsâra ûgy emiékezhetne,
s olyan jogos biiszkeséggel gondolhatna, mint a magyar kozel
ezer év tâvlatâbôl.

Az éîô nemzet âllami szervezetének szimbôluma

II. Szilveszter pâpa, mint az akkori keresztény nemzetek
nyugati kôzôsségének âltalânosan elismert feje, a korona ado-
mânyozâsâval tulajdonképpen a fiatal, alig egy évszâzados
magyar nemzet szuverénitâsât, teljes âllami ônâllôsâgât, fiig
getlenségét és nemzetkôzi egyenjogûsâgât ismerte el- A rômai
korona tehât mindjârt adomânyozâsânak pillanatâban a min-
den vilâgi hatalomtôl fuggetlen magyar nemzeti ônâltôsdg jel-
képe, szimbôluma lett. A nenr-zet maga is ennek tekintette, no-
ha kùlônôs elôszeretettel igen sokszor egyszeruen csak "Szent
Istvân koronâja" gyanânt emlegette, amivel megint csak elsô
nagy kirâlyât âllitotta kôzéletének gyûjtôpontjâba.



A korona latin eredetû szô és koszorùt, âtvitt értelem-
ben fejdiszt jelent. A rômai papa âltal adomânyozott fejdisz,
mint a nemzeti onâllôsâg s a nemzetkdzi egyenjogûsâg elis-
merésének szimbôluma, igen alkalmas eszkbziil kînâlkozott az
âllami fôhatalom iinnepélyes âtruhâzâsâra is. Ekként alakult

ki rogtdn elsô szent kirâlyunk megkoronâzâsa ôta az a gya-
korlat, hogy a nemzet "a legelsô magyar ember", az âllamfô
fejét ezzel a fejdîsszel, koronâval ékesi'tette.

Mint koztudomâsû, késôbb Dukas Mihâly bizânci csâszâr
I. Géza kirâlyunknak, aki 1074-tôI 1077-ig uraikodott, ugyancsak
értékes fejdiszt, koronât ajândékozott, mégpedig azért, mert
ugj'anez a kirâlyunk trônralépése elôtt nândorfehérvâri gyô-
zelme utân emberségesen bânt a magyar fogsâgba esett gorôg
hadifoglyokkal. Ez a korona tehât ugyancsak szimbôlum, jel-
kép: a magyar lovagiassàg, emberiesség jelképe.

A két koronât aztân rôvidesen dsszeforrasztottâk. Az dsz-
szeforrasztâs idejére vonatkozôan a szakvélemények eltérôk.
Âltalânosan elterjedt az a nézet, hogy ez I. Géza kirâly kôz-
vetlen utôdjânak, Szent Lâszlonak trônralépésével, illetôleg
megkoronâzâsâval esik egybe. Bârânyné Oberschall Magda sze-
rint azonban "az egyesités idôpontja legvalôszinûbben Géza
koronâzâsânak idejére tehetô.7)

igy jott létre az a fejdisz, amelyet "magyar szent korona"
néven ismeriink s amely a hozzâ fûzôdô hagyomânyos tiszte-
let révén a 13. szâzadtôl fogva a magyar nemzeti élet alkotmà-
nyos fejlôdésének dontô tényezôjévé vâlt. A két korona ôsz-
szeforrasztâsâval korâbbi kettôs jelképi volta is ûjabb jelkép-
pé môdosult. A nyugati népek keresztény kôzôsségének poli-
tikai elismerésén s az akkor hatalmas bizânci gorog csâszâr-
sâg erkôlcsi elismerésén kiviil jelképezte a magyar âllam nyu-
gattôl és kelettôl egyarânt fiiggetlen, teljes politikai és erkôl
csi kulônâllâsdt is-

☆ ☆ ☆

Ha a magyar Szent Koronânak semmi mâs jelentôsége
soha nem lett volna, mint ez a hârmas jelképiség, akkor is
méltô lenne arra, hogy a magyarsâg legszentebb kincseként
becsuljuk és a "szent" jelzôvel illessuk. Mert ha maga a nyers



anyag, a remekbe készult otvosmû felsô része rômai, alsô ré-
sze bizânci eredetû is, azok az erkôlcsi és politikai értékek,
szellemi kincsek, amelyek a rômai pâpât és a bizânci csâszârt
a koronâk adomânyozâsâra késztették, s amelyeket a szent
korona jelképez, a magyarsâg legsajâtosabb nemzeti érté-
kei, àllamfenntarîô kincsei. Aki tehât sziiklâtôkorû elfogult-
sâgbôl azt meri âllitani, hogy ez a korona nem is magyar,
éppen olyan ostobasâgot âllit, mint aki a kereszténységrôl azt.
âllitanâ, hogy az nem ônâllô vallâs, mert hiszen alapitôja,
Krisztus Urunk, emberi szârmazâsât tekintve zsidô volt, vagy
aki reformâtusainknak azt mondanâ, amikor elôszeretettel
magyar vallâsûaknak nevezik magukat, hogy ôk ezt a legke-
vésbé sem mondhatjâk magukrôl, mert a reformâtus vallâs
megalapitôja, Kâlvin Jânos, svâjci prédikâtor volt.

És valôban "szent" is ez a korona. Mert minden igaz ma
gyar szdmâra a legszentebb fogalmak jelképe. És mert egy
nagy nemzet tlz évszâzadon keresztiil szentnek tekintette s
annak fiai tùlnyomô nagy tobbségiikben ma is annak tekintik.
Szent (sancta) a szô akâr ôsrômai, akâr ôsmagyar értelme-
zésében, mint olyan meghatârozott iinnepélyes célt szolgâlô esz-
kôz, âltalânos kôztiszteletnek ôrvendô dolog és mint olyan fo
galmak jelképe, amelyet ônmagunk létének, hitének, megbe-
csulésének, vilàgnézetének és ebbôl folyô elveinknek feladdsa
nélkiil meg nem sérlhetiink. Szent, mint ahogyan szent elôt-
tiink édesanyânk emléke, Hazânk fôldje és fogalma és aho
gyan szent minden ember szâmâra a szabadsâg eszméje. De
a magyar korona még inkâbb szent, mert olyan fogalmat jel
képez, amely mindezt magâban foglalja: ezeréves hazânk min
den talpalatnyi fôldjét, ennek a fôldnek minden egyes né-
pét s e népek minden egyes fiât, fôként pedig magyarsâgun-
kat, emberségUnket, szabadsâgunkat és nemzeti ônâllôsâgun-
kat.

☆ ☆ ☆

Ebbôl a felfogâsbôl alakult ki mâr a 13. szâzadtôl kezdve
az az âllamszemlélet, amellyel igen sok mâs nagy nemzetet
messze évszâzadokkal megelôztunk és amely késôbb "a szent
korona tana" néven vâlt kôzismertté. Ez a tan pedig tulaj-



donképpen semmi mâs, mint a politika tudomânyâbôl ismert
âllamelméletek egyik sajâtos magyar megnyilatkozâsa.

Az âllam ugyanis elvont fogalom, amely csak az ember
gondolatvilâgâban él, az érzékileg tapasztalhatô valôsâg vilâ-
gâban hiâba keressûk. Az âllamot a nemzet alkotja, az em-
beriségnek azonos célokra tôrekvô és ezeknek a céloknak meg-
valôsi'tâsa érdekében sùlyos âldozatokra is kész, meghatâro-
zott csoportja. Ebbôl vilâgosan kovetkezik, hogy minden ôn-
âllô nemzet âllama mâs és mâs- Allami szervezete és âllami

élete is. És mégis minden ônâllô nemzet âllamot alkot.

A gondoikozô embert igen régôta foglalkoztatja az a kér-
dés, hogyan lehetséges ez. És mâs megoldâst nem igen talâl,
mint az âllam fogalmânak hasonlatokkal valô megkôzelitését.
Jôformân a modem politika tudomânya is ezeknek a hason-
latoknak az alapjân csoportositja âllamelméleteit. Nem fela-
datunk itt ezeknek az elméleteknek részletes ismertetése. Csu-

pân Menenius Agrippa rômai âllamférfiû kozismert példabe-
szédére utalunk, amelyet a "secessio in montem sacrum" al-
kalmâval mondott el a patriciusok uralma ellen fellâzadô s
a vârosbôl kivonulô plebejusok elôtt. Menenius Agrippa eb-
ben a példabeszédében az âllamot az emberi testhez hason-
li'totta. S a politika tudomânya mind a mai napig ismer olyan
âllamelméleti csoportot, amely az âllam fogalmât valamely
élôlény szervezetéhez hasonlitja. Ez az ûgjmevezett "organi-
kus âllamelmélet".

☆ ☆ ☆

A magyar Szent Korona tana lényegében az az organikus
âllamelmélet, amelyet a magyarsâg évszâzadok folyamân ôn-
maga fogalmazott meg és amelynek alapjân alkotmânyos szer-
vezetét kiépltette, szabad nemzeti életét a Kârpâtok meden-
céjében "annyi balszerencse kôzt" folytatta. És ez a tan kulô-
nosen akkor vâlik nagyjelentôségûvé, amikor a magyar nem-
z&ttel azonos vérségû Ârpâdok kihalâsa utân idegen eredetû
kirâlyok keriilnek a magyar trônra. Ekkor lesz a szent korona
a teljes magyar âllamisâg szimbôluma, amely a kirâlyt és a
nemzetet harmonikusan egybefogô kôzhatalmi szervezetet je-
lenti. Az orszâg nagyjai mâr 1401-ben hatârozottan kijelentik,



hogy "az âllamhatalom egyedul a szent koronâé". S oklevelu-
kôn a pecsét felirata ekként hangzik: "sigillum sacrae coro-
nae regni Hungariae" — Magyarorszâg szent koronâjânak pe-
csétje- Raguza vârosa 1413-ban a magyar szent korona tag-
jânak vallja magât. 1440-ben pedig az orszâggyûlésnek I. Ulâsz-
lô megkoronâzâsârôl kiadott oklevelében megtalâljuk a szent
korona tanânak, elméletének szabatos kifejtését is.

E szerint a tan szerint a magyar nemzet âllama: a szant
korona egész teste — corpus totum sacrae Regni coronae.
Ennek a testnek van feje és vannak tagjai. Feje: caput sac
rae Regni coronae — az aikotmânyos kirâly, az âllamfô; tag
jai: membra sacrae Regni coronae — a nemzet fiai, tehât a
legutôbbi fejlôdés eredményeként a szavazati joggal rendel-
kezô âllampolgârok vallâsra, nemzetiségre, nyelvre és nemre
valô tekintet nélkiil. A magyar âllam akaratât csak a szent
korona egész teste, vagyis az âllamfô és a nemzet egyiitt nyil-
vânithatja ki az orszâggyulésen. Az âllamfôi hatalom âtruhâ-
zâsânak kérdésében azonban a nemzet ônmaga hatâroz. De az
egész nemzet! Az âllamfô a nemzet fôhatalmât gyakorolja.
Nam âll a nemzet felett, vagy a nemzeten kiviil. A magyar
âllamfô — a koronâs kirâly is — csak "primus inter pares"
— elsô az egyenlôk kôzôtt. Mert minden hatalom forrâsa és
a szuverénitâs alanya is maga a Szent Korona, mint ahogy
minden birtokjog gyôkere is maga a Szent Korona (radix om
nium possessionum est sacra Regni corona).

Aki pedig azt hinné, hogy mindez csupân a tôrténeti rég-
mûlt kôzépkori emiéke, ûsse fel a Magyar Tôrvénytâr 1930.
év kôtetét. Abban megtalâlhatja az 1930:XXXIV. tôrvénycik-
ket, amely elrendeli, hogy a fiiggetlen magyar birôsâgok —
minden fokon — "a Szent Korona nevêben" hozzâk meg és
hirdessék ki itéleteiket. És attôl kezdve 15 éven keresztiil ez
l'gy is tôrtént. A Szent Korona elmélete tehât egészen a mâ-
sodik vilâghâborù végéig alkalmazâst nyert, élô valôsâg volt.
Az idézett tôrvénycikk a Szent Korona tanât s annak lénye-
gét nem môdositotta ugyan és nem is fejlesztette, de érvé-
nyét elismerte, hangsûlyozta, az igazsâgszolgâltatâs terére is
kiterjesztette és ott ugyancsak irânyadovâ, kizârôlagossâ nyil-
vânitotta. Kétségtelenné tette, hogy az igazsâgszolgâltatâs sem



az âllamfô (a kirâly, vagy a kormânyzô), nem is a fôhatalom
gyakorlâsâra hivatott szervezet (az âllam) feladata, hanem a
Szent Korona jelképében, szimbôltimâban ezer éven dt eggyé
forrtan élô egész nemzet joga és hivatdsa.

☆ ☆ ☆

Ebbôl a rbvid ôsszefoglalâsbôl is vilâgosan kitunik, hogy
a szent korona tana tulajdonképpen a magyarsdg ezeréves al-
kotmdnyos életének aZap/a. Aki tehât ennek elvetését javasolja,
ugyanazt cselekszi magyar vonatkozâsban, mintha valaki ame-
rikai vonatkozâsban a Fùggetlenségi Nyilatkozat, vagy az Al-
kotmânylevél félretételét kôvetelné. Nekiink, magyaroknak
minden koztiink esetleg fennâllô kiilbnbségre valô tekintet
nélkûl ragaszkodnunk kell a szent korona tandhoz- Még azok-
nak sem szabad félretenniôk, akik az alkotraânyos kirâlysâg
intézményét a kôztdrsasdgi dllamformdval cseréiték fel. S az
utôbbiaknak sem szabad elfelejtenibk, hogy az dllamfôi hata-
lom dtruhdzdsdnak kérdésében csak a nemzet, az orszdg szent
korondjdnak tagjai dônthetnek. És bârminek nevezzék is a ma
gyar âllamfôt, az sohasem lehet mâs, mint "caput sacrae Reg-
ni coronae", tehât a teljes magyar âllamisâg feje. Ha mâs
lenne, nem lenne "magyar" ennek a szônak igazi értelmezésé-
ben, tehât sohasem szâmithatna minden egyes magyar osztat-
lan elismerésére, a Kârpâtok medencéjében évszâzadokon ke-
resztlil békésen élô és fejlôdô népek lojâlis tâmogatâsâra s
legkevésbé tarthatna igényt a nemzet egész testének Nyugat-
tôl és Kelettôl egyarânt megbecsult, jogos képviseletére.

A magyar dllamvezetés vezérfonala

Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôjân érdemes
kissé elgondoikozni azon a kérdésen, hogyan és miért lett az
a nemzet, amelyik egy évszâzadon keresztûl rettegésben tar-
totta egész Eurôpât, Szent Istvân ôta Eurôpa békéjének zâ-
loga, Nyugat keresztény népeinek oitalmazôja és a forrongô
Dunamedence nyugalmânak tartôs biztositéka. Hogyan és mi
ért lett éppen akkor, amikor mâr-mâr elôdeinek, a hunoknak
és avaroknak szomorû sorsa, megsemmislilése fenyegette?
Hogyan lehet, hogy kétszâz esztendôvel késôbb, 1222-ben a
magyar nemzet Aranybullânak nevezett alkotmânylevelével



nem ûj szabadsâgjogokat csikar ki forradalmi ûton kirâlyâ-
tôl, hanem az elsô szent kirâly âltal biztositott ôsi szabad-
sâgot akarja minden orszâglakô szâmâra visszaâllitani? És mi-
ért emlegették, idézték s magyarâztâk annyit ôseink, apâink
és kortârsaink egyformân a szentistvâni gondolatot?

Azt hiszem, elfogultsâg nélkiil mondhatjuk, hogy azért,
mert az isteni Gondviselés kiilonos kegyelme orszâgépitô elsô
szent kirâlyunk személyében olyan âllamférfiût adott népé-
nek, aki nemcsak a maga korâban tudta megmenteni pusz-
tulâsra Itéit fajtâjât, nemcsak uralkodâsa idején tudott élet-
erôt, ùtmutatâst adni nemzetének, hanem évszâzadokra szôlô
tôrvényeket is alkotott, ôrôk idôkre érvényes és bârmely mâs
orszâg vezetésére is alkalmas, egyetemes emberi, dtfogô irdny-
elveket hatârozott meg.

Két ismeretes torvénykonyve a keresztény-magyar biin-
tetô-, per- és magânjog tételes alapjait ùgy rakta le, hogy a
régi pogâny-magyar szokâsjog ôrôkértékû népi elemeit is fenn-
tartja, megôrzi és szentesiti. Belpolitikâjâval nemzetének egy-
ségét, kôrultekintô kulpolitikâjâval nemzetének szuverénitâsât
biztosftja. Orszâgât nem fôldi hatalom védelmére, hanem égi
pârtfogô, a Boldogasszony oltalmâra bizza és a német csâ-
szâr betôrô seregét kiveri a magyar fôldrôl. S ezekkel a tény-
kedésekkel idôtlen-idôkig megnyeri népe bizalmdt.

A fiâhoz és az uraikodâsban reménybeli utôdjâhoz, Szent
Imréhez intézett "Intelmek"-ben a magyar dllamvezetés olyan
vezérfonàlât adja meg, amely nemcsak népének bizalmât fo-
kozta s késôbb nemcsak a Dunamedence népeinek békés egyiitt-
élését, a nemzetiségi egyenjogûsâg sarkalatos elvét, de minden
orszâgvezetésnek, uraikodâsnak és kormânyzâsnak még ma
is kôvetésre méitô, eléviilhetetlen kôvetelményeit, mellôzhetet-
len, soha nem nélklilôzhetô elôfeltételeit is hatârozottan meg-
szabja. És ezzel a szellemi hagyatékâval idôtlen-idôkig ôszinte
tiszteletet parancsol, bizalmat gerjeszt sajât fajtâjân kiviil —
méltân és joggal — mâs népek és nemzetek, az egész keresz-
tény vilâg részérôl is.

Ha serra vessziik az "Intelmek" tiz parancsolatât, minden
tovâbbi magyarâzgatâs nélkiil megértjiik Szent Istvân 1000 év
tâvlatâbôl is felénk ragyogô, reânk tundôklô nagysâgât és vâ-



laszt kapunk a sziiletésének ezredik évfordulôjân ônkéntelenul
felvetôdô kérdésekre.

A legelsô, amit Szent Istvân a keresztény uralkodô kôte-
lességévé tesz, a szent hit parancsolatainak megtartâsa. Mert
azok, "akik hamisan hisznek, vagy hitiiket jésâgos cselekede-
tekkel be nem tôltik és fel nem ékesitik, mivel a hit jôcsele-
kedetek nélkiil holt, sem itt nem uralkodnak tisztességgel,
sem az ôrôk élet orszâgâban, vagy koronâjâban nem részesûl-
nek".

Csak természetes, hogy a hit utân kdvetkezô mâsodik he-
lyet az Egyhâznak adja- "Mert aki a szent Egyhâz méitôsâ-
gât kisebbiti vagy gyalâzza, Krisztus testét akarja megcson-
ki'tani". Aki az Egyhâz tagjait megbotrânkoztatja, megérdemli,
hogy levessék méltôsâgânak hatalmârôl.

"A kirâlyok székét a fôpapok rendje ékesiti". Ezért har-
madik helyen a fôpapoknak jârô tisztesség megadâsârôl ren-
delkezik. David kirâly szavaival tiltja, hogy ôket az uralkodô
bântsa. "Bântja pedig Isten feikentjeit, aki az isteni és kânoni
tôrvények ellenére a szent rendu férfiakat hamis vâdakkai
gyalâzza és ôket vilâgi birôsâg elé âllitja". És ha most Mind-
szenty Jôzsef biboros hercegprimâs és Grôsz Jôzsef kalocsai
érsek "elitélésére", piispôkeink és papjaink bebôrtônzésére
gondolunk és azt lâtjuk, hogyan tûrik ezt olyan kormânyok,
melyek biiszkén hivalkodnak azzal, hogy keresztények, hogy
a vallâs szabad gyakorlâsât elsôrendû emberi szabadsâgjog-
nak tekintik: râ kell dôbbennûnk, milyen kisértetiesen idô-
szerû Szent Istvânnak ez az intelme napjainkban is és a ma-
gyarsâgtôl elvonatkoztatott àltalânossdgban is.

De tévedés lenne azt hinni, hogy a szent kirâly csak egy-
hâzi vonatkozâsû intelmeket hagyott rânk. "A kirâlysâg negye-
dik ékessége — âllapftja meg — a fôemberek, ispânok, vité-
zek hûsége, erôssége, serénysége, nyâjassâga, okossâga. Mert
ôk az orszâg védelmezôi, az erôtelenek oltalmazôi, az elleiiség
rontôi, a hatârszéli tartomânyok nôvelôi. Mert ôk, fictm, atyâ-
id és testvéreid. Kôziiliik senkit szolgasâgra ne vess, vagy
szolgânak ne nevezz. Ôk teneked vltézkedjenek, ne szolgâlja-
nak." És idézhetnénk tovâbb a nagy âllamférfiû bôlcs Intel-



meit, amelyek ma is korszerûek és betartâsuk feltétleniil biz-
tositja, hogy az orszâglâs "mindig békességes legyen".

Szâmunkra is meglepô, amit Szent Istvân ôtôdik helyen
a bi'râskodâssal kapcsolatban mond- Mindenekelôtt igen figye-
lemre méitô, hogy a tôrvénytevést elvâlaszthatatlanul egybefûzi
a tiirelmességgel. "Ha bimi akarod a kirâlysâg tisztességét,
szeresd az igaz itéletet. Ha bimi akarod lelkedet, légy tûrel-
mes". Utôdjât arra inti, hogy ne ttélkezzék maga, hanem bizza
ezt a blrdkra, akik azért vannak,hogy a torvények szerint itél-
kezzenek. Joggal és bûszkén hivatkozhatunk itt a birâskodâs-
nak a tôrvényhozâstôl és végrehajtâstôl tbrténô kiilonvâlasz-
tâsâra, amely a legtobb nyugati âllamban csak jôval késôbb
vâlt valàra; de még tobbet mond az az indokolâs, amellyel
a szent kirâly az itélkezés elhâritâsânak helyességét akarja
igazolni: "Mert a békességtûrô kirâlyok uraikodnak, a tûrel-
metlenek pedig kegyetlenkednek". Éppen ezért figyelmezteti
fiât, ha valamikor mégis itélnie kell, méltôsâgâhoz illô békes
séges turelemmel és irgalmassdggal, vagy szdnakozdssal itéljen.

Mintegy a turelmesség egyenes folyomânyaként ezutân a
hatodik helyen a vendégek tartâsârôl és tâpiâlâsârol beszél
Szent Istvân. Rôma példâjâra tôrténô utalâssal azt mondja,
hogy "miképpen kûlon-kûlôn részekbôl és tartomânyokbôl
jônnek a vendégek, azonképpen kûlon-kiilôn nyelveket és szo-
kâsokat és kulon-kûlbn tanulsâgokat és fegyvereket hoznak
magukkal, amelyek mind a kirâlyi udvart ékesitik és magasz-
taljâk fel és a kiviilrôl valôk ônhittségét félemlitik meg, mert
az egy nyelvû és egy szokdsû orszdg gyenge és romlandô."
Ezért hagyja meg fiânak, hogy a vendégeket fogadja jôaka-
rattal és tartsa tisztességben, hogy nâla szivesebben tartôz-
kodjanak, mint mâsutt.

A tanâcs szerepérôl szélô hetedik intelem talân az elsô pil-
lanatra nem sok érdekeset mond szâmunkra, de ha meggon-
doljuk, hogy a szent kirâly tôrvénykônyveibôl és legendâibôl
ismert kisebb és nagyobb kirâlyi tanâcs a késôbb kialakulô
parlament, az orszâggyûlés magvât jelentette és hivatâsât tôl-
tôtte be, akkor némi ônérzettel utalhatunk Szent Istvân al-
kotmânyos felfogâsâra és a nemzetnek hozzâ igazodô tôrek-



véseire, sokszor nehéz alkotmânyos kuzdelmeire, meg-meg-
ùjulô szabadsâgharcaira is.

Mert mi magyarok mindig, a legnehezebb sorscsapâsok
és elnyomatâsok idején is tudtuk és tudjuk ma is, amit elsô
szent kirâlyunk nyolcadik intelme kotôtt lelkûnkre, hogy kô-
vetniink kell eleinket. S akik ma otthon, vagy itt kinn ùj
eszmék, "forradalmi" ùjftâsok megszâllottjai, akik félreteszik
szent hagyomânyainkat, ôsi alkotmânyunkat és idegen élet-
formâkat szeretnének râkényszeriteni népûnkre, magâtôl Szent
Istvântôl kapjâk meg az elgondolkoztatô kérdést: "Melyik gô-
rog igazgatnâ a latinokat gôrog erkolcs szerint, avagy melyik
latin igazgatnâ a gorogôket latin erkolcs szerint?" Bizony ben
ne talâljuk ebben a kérdésben a félreérthetetlen vâlaszt is:
magyarokat csak magyarok és magyar môdon, magyar hagyo-
mdnyok szerint vezethetnek, magyar tôrvények alapjdn kor-
mdnyozhatnak. És akinek még ez sem elég vilâgos beszéd, an-
nak nyugodtan idézhetjiik a népek ônrendelkezési jogât, ame-
lyet nem rég az Atlanti Charta iktatott cikkelyei kôzé.

Persze ahhoz, hogy ezt mâr Szent Istvân fogalmazâsâban
megértsiik, az imâdsâg gyakorlâsâra is szûkségunk van, ame-
lyet a nagy kirâly hivô lelkûlete a kilencedik intelemben ko
tôtt az uralkodô lelkére, hogy Isten tôle minden bûnt eltâ-
voztasson s fgy "alattvalôival egységben, békességben végez-
hesse életének futâsât"-

Az imâdsâg gyakorlâsa teszi az uralkodot kegyessé, irgal-
massâ és a jôsâgos cselekedetek hordozôjâvâ. Errôl szôl a
tizedik intelem.

A magyar âllamvezetés ti'zparancsolatânak ez a zârôkôve
szorosan illeszkedik a hit megtartâsârôl szôlô elsô intelembe
foglalt alapkôvéhez. A tôbbiek széles lâtôkôrben sorakoznak
fel môgôttiik és felettiik, alattuk és mellettûk, mint valami
hatalmas szellemi dôm alapkôvei. S ezek a kôvek az orszâg-
épftô korâban éppoly beszédesen hirdették az elkôvetkezô szâ-
zadok ihletett prôféciâit, mint amilyen érthetô môdon zengik
ma egy kis nép, de nagy nemzet mûltjdnak himnuszait. S ezek
az intelmek magasba szôkkentik csiiggedezô tekintetûnket,
akârcsak a dômok égbenyûlô tomyainak hitiink szent jelével
ékesitett csûcsai. Magasba szôkkentik, tûl a mulandôsâgon.



a hiû remények vilâgân, el a végtelenbe, az ôrokkévalôsâgba,
ahonnan elsô szent kirâlyunk szelleme sziiletésének ezredik
évfordulôjân is a magyar élet kôzpontjâban ûtjelzô csillag
môdjân ragyog felénk.

Szent Istvân intelme és a kisebbségi jog

Szent Istvâimak fiâhoz intézett "Intelmei" kozt a VI. fe-

jezetben azt olvashatjuk:
"A vendégekben és jôvevényekben oly nagy haszon van,

hogy méltân helyezhetôk a kirdlyi méltôsàg hatodik helyére."
A régi rômai birodalom is azért nôvekedett naggyâ, mert sok
nemes és bôlcs ember gyûlt benne ôssze a vilâg kûlbnbôzô
részeibôl. S ahogy a vendégek mâs-mâs vidékrôl keriilnek az
orszâgba, ugyanûgy mâs-mâs nyelvet, szokâst, fegyvert is hoz-
nak magukkai, ez pedig ûjabb tanulsâgot eredményez s a ki-
râlyi udvar fényét, erejét nôveli.

A szentistvâni gondolât méltatâsa és taglalâsa sorân erre
az intelemre hivatkoztak legtôbbet. Az a kikapott része, amely
szerint "az egy nyelvû és egy szokâsû orszâg gyenge és rom-
landô", valôsâggal szâlléigévé lett, igen sok félremagyarâzâsra
is tâpot s alapot adott. Megérdemli tehât, hogy vele kissé
tiizetesebben, kiilon is foglalkozzunk.

Az elsô, amire râ kell mutatnunk, hogy Szent Istvânnak
ez az intelme tôkéletesen egyezik a magyarsâg ôsi âllâspont-
jâval. A magyarok hagyomânyos vendégszeretete mâr az ôsha-
zâban és a vândorlâsok idején kôzismert- Az idegenekkel szem-
ben mindig tûrelmesek voltak. Hôditâsaikat ez tette tartôsak-
kâ. A menekiilteket készséggel fogadtâk be. Igy keriilt hoz-
zânk még a honfoglalâs elôtt a kazârok lâzadô kabar tôrzse,
915-ben Arnulf bajor herceg, a tizedik szâzad végén Szent Adal-
bert prâgai piispôk, akinek csalâdjât Libice vârosâban a cse-
hek irtottâk ki, Asztrik bencés apât Lengyelorszâgbôl stb.
Szent Istvân tehât ôsi magyar hagyomânyt foglal intelmei kô-
zé. S a magyarsâg mindvégig ragaszkodott ehhez az ôsi hagyo-
mânyâhoz.

Kisebbségeink elôdei valamennyien idegen elnyomds elôl
futottak eredeti hazâjukbôl Magyarorszàgra. Besenyôk, ûzok.



izmaelitâk, zsidôk, kûnok, olâhok, tôtok, szerbek, horvâtok —

tatâr, torôk, cseh, német és mâs iildôzés elôl. Kivétel nélkiil

menedéket, otthont, hazât kaptak nâlunk. Tôrténelmiinkben
egyetlen példa sincs arra, hogy kôzùliik azért nem érvényesiil-
hetett valaki, mert nem volt magyar eredetû. Az ellenkezôjére
viszont Asztrik apâttôl kezdve, aki esztergomi érsek lett, a ka-
bar torzsek élén âllô Aba Sâmuelen ât, aki Péter elsô uralma

utân trônra keriilt, milliônyi konkrét adatunk van.
Kisebbségeink, a "vendégek" az idôk folyamân megsoka-

sodtak, mind gazdasâgi, mind kultùrâlis téren virâgzô életet
élhettek, szabadon gyarapodhattak. S hogy végûl mégis âllam-
bomlasztô tôrekvések hivei lettek és elszakadâsra tôrekedtek:

nem a szentistvâni gondolât meggyengiilésének, vagy idôsze-
rûtlenné vâlâsânak tulajdonithatô. Nem is a magyar âllamal-
kotô erô gyengiilésének magâtôl érthetô eredménye, ahogy
talân sok elleségiink szeretné jôindulatûlag âllitani, hanem ki-
zârôlag idegen hatalmi torekvéseknek kôszônhetô. Kiilônôsen
azôta, amiôta a vilâgot ma fenyegetô orosz pânszlâv tôrekvé
sek mindenképpen el akartâk tiintetni ûtjukbôl azt a kis Ma-
gyarorszâgot, amelyen, mint kôszirten, mindig megtôrt a ke-
letrôl nyugatra zûdulô néphullâmok pusztltô ereje.

Hiâba ismerték fel ôseink mâr kerek szâz éwel ezelôtt

a fenyegetô veszélyt vilâgosan, senki sem hitt nekik, senki
sem tôrôdôtt velûk- Inkâbb elhitték azt a nevetségesen hazûg
propagandât, hogy a magyarok elnyomtâk kisebbségeiket. Az
"elnyomâs" és a kisebbségek virâgzô, szabad élete kôzt mu-
tatkozô ellentmondâsra senki sem gondolt. A magyarsâg ra-
gaszkodott Szent Istvân intelmeihez, nemzetiségeink pedig
rûtul és galâdul visszaéltek vele. S amikor a tâjékozatlan Nyu-
gat jôvoltâbôl Trianonban elérték céljukat, nem alkalmaztâk
a sajât ezeréves fôldjén kisebbségi sorsra jutott magyarral
szemben, hanem ûldôzni kezdték.

Apâink ugyanakkor a trianoni csonka, mâr szinte szinma-
gyar Magyarorszâgon megalkottâk az 1924:11. tôrvénycikket,
amely az âllami és vârmegyei magyar tisztviselôket arra kô-
telezte, hogy két éven belûl — elbocsâjtâs vagy legalâbbis
âthelyezés terhe alatt — tanuljâk meg azt a kisebbségi nyel-
vet, amelyet mûkôdési teruletukôn egyes népcsoportok a ma-



gyar "elnyomâs" kôvetkeztében még mindig beszéltek — év-
szâzadok utân is. Nem a kisebbségeket kôtelezték tehât a
"nemzeti" Magyarorszâgon arra, hogy végre mâr megtanul-
jâk hazâjuk nyelvét, hanem éppen forditva. Ekkora "szabad-
sâgot" még a vilâg nem lâtott. Ês ezt nevezték nâlunk "a
szentistvâni gondolât érvényesûlésének".

Ma mâr mindegy. De nem lehet mindegy az a bânâsmôd,
amelyben az idegen (roman, szerb, cseh) uralom alâ kénysze-
ritett magyarsâgot részesitik. Nem lehet se rânk, se mâsokra
nézve kbzombos, hogy a Vasfiiggôny môgiil âtszivârgott hirek
szerint nemcsak egyeseket és csalâdokat, hanem ezeréves és
tbbbmilliôs magyar tbmboket is egyszerûen halâlra itélnek s
az elkôvetkezhetô ûjabb rendezés esetére a magyar kisebb-
ség problémâitôl is, meg a magyarsâg teriileti jogigényeitôl
is deportâlâsokkal, ât- és kitelepitésekkel igyekeztek megsza-
badulni éppen azok a nemzetek, amelyek a magyarsâg évszâ-
zados védelme alatt nôvekedhetlek nagyokkd.

Nem a mi szégyeniink, hanem elsôsorban ezeké a nemze-
teké, de mâsodsorban az egész vilâgé is, hogy ma véreink szâ-
mâra ugyanazokat a jogokat kell kôvetelnunk, amelyeket 950
éwel ezelôtt Szent Istvdn ôsrégi magyar nemzeti hagyomd-
nyokra épitve biztositott a maga orszdgdban kéretlenul és vd-
logatâs nélkiil minden vendég s minden idegen szdmdra. Pedig
azok és akkor jôvevények voltak és nem ezer év ôta ott élô,
zârt néptômbok, mint a trianoni és pârizsi hatârozvânyokkal
idegen uralom alâ kényszeritett magyar népcsoportok a ma
gyar Erdélyben, a magyar Felvidéken, s a magyar Délvidéken,
de még az osztrâkoknak odaitélt magyar Orségben is..

Szent Istvân intelme igy nyûlik bele korunk napjainak
legégetôbb, legidôszerûbb kérdéseibe s igy szôl nemcsak hoz-
zânk, magyarokhoz, de a vilâg minden mâs nemzetéhez, a kis
népek sorsa felett azok megkérdezése nélkiil dontô hatalmas-
sâgokhoz is.

A magyarsâg nemzeti szentje

Kozvetleniil Szent Istvân szûletésének ezredik évfordulô-
ja elôtt mozgalom induit az emigrâciôban, amelynek az volt
a célja, hogy elsô szent kirâlyunk unnepét a korâbbi augusz-



tus 20. helyett, vagy mellett szeptember 2-ân ûljûk meg. Ez
a mozgalom vetette fel azt a régi kérdést ûjbol, miért iinne-
pelte a magyarsâg Szent Istvânt kilenc évszâzadon keresztiil
augusztus 20-ân.

A legùjabb ôstôrténeti kutatâsok eredménye azt mutatja,
hogy az augusztus derekâra esô kiilônleges nagy iïnnepnap
megiilését eleink mâr az ôshazâbol is magukkal hoztâk.15) A
szumi'r ôsmûveltség messzemûltjâba visszanyûlô hagyomânyos
szokâsnak megfelelôen ezt az iinnepet a termékenység és bô-
ség, az ôrbm és a megelégedett boldogsâg, a tiszta élet és a
jôvendôbeli reménység csodâlatos hordozôjânak, megszemé-
lyesitett eszményképének, a szûzies tisztasâgû, isteni szârma-
zâsû Boldog Asszonynak szentelték, akinek tiszteletére âmyas
berkek hûvôs mélyén fakadô forrâsokhoz, gyôgyitô erôvel
megâldott vizet szolgâltatô szent kutakhoz zarândokoltak.

A kereszténység felvétele a Boldog Asszony ûnnepével
kapcsolatos ôsrégi hagyomânyokat, szép szokâsokat nem
szûntette meg. A magyarsâg Boldog Asszonyt egyszeruen azo-
nosftotta ûj hitének megfelelôen az Isteni Megvâltô szlilô-
anyjâval, Szûz Mâriâval, akit nem a mâs népeknél âltalânosan
szokâsos "szent" jelzôvel ruhâzott fel, hanem a "Boldogsâgos"
megjelôléssel ékesitette. Egyik legszebb egyhâzi éneke is
évszâzadokon ât mind a mai napig "Boldogasszony Anyânk"-
hoz esdekel égi kôzbenjârâsâért.

Szent Istvân kirâly uralkodâsa idején ez az ôsrégi magyar
ûnnepnap azzal a szokâssal bôviilt, hogy az inségesek és pa-
naszosok Székesfehérvârra gyûltek, ahol a kirâly személyesen
hallgatta meg népe fiainak elôterjesztett kérelmeit, sérelmeit
s azok tekintetében kôzvetleniil dôntôtt, itélkezett. Az elsô
szent kirâlyoknak ezt a gyakorlatât a hagyomâny szerint kôz-
vetlen utôdjai is megtartottâk.

Boldogasszony napja tôrténetesen egybeesik az egyhâz
egyik legnagyobb (régebben magyarul 'sâtoros'-nak mondott)
ûnnepével, amelyen Mâria mennybevitelének (Assumptio Sanc-
tae Mariae Virginis) emlékét idézik és amelyen — 1038. augusz
tus 15-én — Szent Istvân (a legenda szerint) orszâgât és koro-
nâjât Boldogasszony oltalmâba ajânlotta s fôldi pâlyafutâsât
befejezte. Ha mindezt tudjuk, megértjiik, miért keriilt Sz&nt



Istvân az egész magyar élet kdzéppontjdba. És megértjuk azt
is, amit mâr a tôrténelem tanit: "Istvân kirdlyt.. • voltakép-
pen maga a nép avatta szentté... A felavatàst pdpai engedély-
lyel elrendeîô orszâgos zsinat csak végrehajtôja volt a nem-
zeti akaratnak, kifejezôje a magyar lélekben félszdzad alatt
végbement nagy âtalakuldsnak, az ùj korszak szellemének".^)

Szent Lâszlô 1083. Nagyboldogasszony-napjânak iinnepe
utân hârom napos bôjtôt és imât rendait el. A triduum csak
augusztus 17-én vehette kezdetét (mert augusztus 16. még Bol-
dogasszony iinnepének mâsodik napja voit), ennek megfelelô-
en augusztus 19-én zârult. Igy keriilt sor Szent Istvân tetemé-
nek a szenttéavatâs akkor szokâsos szertartâsâhoz hiven tôr-
ténô 'felemeltetésére' augusztus 20-ân. És Szent Ldszlô ezt a na-
pot rendelte megdicsôiilt elôdje iinnepévé. Ugyanakkor intéz-
kedett arrôl is, hogy a Szent Istvân uraikodâsa ôta szokâsos
âltalânos tôrvénylâtô nap ne Boldogasszony-napjân, augusztus
15-én, hanem Szent Istvân kirâly iinnepén, augusztus 20-ân le-
gyen.

A magyarsâg ettôl kezdve hiven ragaszkodott Szent Lâszlô
kirâly intézkedéséhez. Még akkor is augusztus 20-ân ûlte meg
Szent Istvân kirâly iinnepét, amikor XI. Boldog Ince pâpa
Buda vârânak 1686-ban a tôrôk uralom alôl tortént felszaba-
ditâsa emlékéiil szeptemben 2-ât nyilvânitotta Szent Istvân
kirâly egyetemes egyhâzi iinnepévé.

Lassan elfelejtjûk, hogy Szent Istvân magyar nemzeti
szent volt és augusztus huszadiki iinnepe is magyar nemzeti
iinnep volt. Az elsô magyar szenteket, Szent Istvânt, Szent
Imrét, Szent Gellértet, valamint a két elfelejtett zoborhegyi
remetét, Szent Zoerard Andrdst és a vértanû Szent Benedeket
nem a pâpa avatta szentekké, hanem a magyar nemzet nevé-
ben — akkor mâr ugyancsak szentség hirében âllô kirâlya, —
Szent Lâszlô, aki VII. Szent Gergely pâpâtôl csak elôzetes hoz-
zâjârulâst kért. Ennek megértéséhez persze tudnunk kell, hogy
a szentek tisztelete a hitukért életiiket âldozô vértanûk emlé-

kének kegyeletes megôrzésébôl fejlôdôtt ki. Csak 993-ban tor
tént elôszor, hogy XV. Jdnos pâpa szentté nyilvânitotta Udalric
augsburgi ptispôkôt. De a szenttéavatâs, szentté nyilvânitâs
jogât majdnem kétszâz éwel késôbb, 1170-ben, tehât 87 év-



vel Szent Istvân és târsai szenttéavatâsa utân, csak IL Sândor
papa tartotta fenn "Audivimus" kezdetû dekrétumâval — kizâ-
rôlag a rômai Szent Szék jogâul. A szentek felavatâsânak (ca-
nonisatio) eljârâsi szabâlyait pedig csak a XVII. szâzad elején
VIII. Orbân papa âllapitotta meg 1625-ben, majd szigoritotta
1634-ben.9) Az utôbbi szabâlyok alkalmazâsâra azonban Szent
Istvân egyhâzi szenttényilvânitâsakor sem volt sziikség, mert
azoknâl, akik 1525. elôtt mâr "halhatatlan tiszteletneklO) ôr-
vendtek, az eljârâs mellôzhetô.

A késôbbi szâzadok folyamân Szent Istvân kirâly iinnepe
egyre fokozôdo jelentôséghez jutott. A magyar alkotmânyos
élet kozpontjâvâ, majd lassankint a magyarsâg egyetemessé-
gének évrôl-évre megismétlôdô talâlkozôjâvâ, valôban nemzeti
ûnnepévé vâlt, amely a két vilâghâboru kozt a szentistvânnapi
kôrmenetben nyiivânult meg legmegfelelôbb môdon, amikor
az âllamfô s az orszâgnagyok vezetésével az ôsi vârmegyék, a
régi vârosok, az lij szervezetek és modem testiiletek ezer meg
ezer képviselôje, kicsi falvak népi gydngyôsbokrétâival egye-
temben végigvonult ôs-Buda vârânak terein, utcâin, hogy hitet
tegyen torhetetlen magyarsâga, nemzeti ontudata, népi egyiivé-
tartozâsa, ezeréves tôrténelmi hagyomânyai, alkotmânyos ér-
zixlete s a legyûrhetetlen erôt jelentô szentistvâni gondolât mel-
lett, amely egybekapcsolt ott a Duna-Tisza tâjân, a Kârpâtok
medencéjében, tôbb mint 900 éven keresztiil bizony-bizony
nemcsak minden vérbeli magyart, de minden jôszândékû em-
bert is.

A nemzet ereklyéje

Mint emlékezetes, a szentistvânnapi ûnnepségek kôzép-
pontjâban a Szent Jobbot koriilhordozô budai kôrmenet sze-
lepelt, melynek egyhâzi és kormânyzati, târsadalmi fénye euré-
pai hirûvé vâlt.

A Szent Jobb Szent Istvân kirâly jobbjânak ôkôlbeszori-
tott (osszemarkolt) kézfeje. 1083. augusztus 20-ân, a Székes-
fehérvârra egybehivott zsinat szertartâsai kôzben emelték ki
az akkor szentté avatott kirâly sîrjâbôl —a kar-résszel eg3âitt

teljesen ép âllapotban. Az ereklyét Mercurius, egy dûsgaz-
dag magyar fôûr titokban megszerezte, bihari birtokâra vit-



te és ott annak ôrzésére kâpolnât épittetett. Szent Lâszlô ki-
râly azonban az ereklyét visszavitette Székesfehérvârra. Bihar-
ban a Szent Jobb tiszteletére apâtsâgot létesîtett, amelynek el
sô apâtjâvâ a mâr emlitett Mercuriust nevezte ki.

Âlmos herceg, I. Géza kirâly mâsodik fia (Konyves Kâl-
mân kirâly occse) a szentjobbi apâtsâgot diszesen ûjjâépittette
s az ereklyét is az apâtsâgban ôrlztette. Bukâsa utân az erek-
lye ûjra visszakeriilt Székesfehérvârra. A Szent Jobb kar-részét
ereklye gyanânt késôbb a lengyelorszâgi Lembergbe vitték, a
kézfejet pedig a tbrok dûlâs idején Ragùzâba mentették, ahon-
nan 1771-ben orszâgraszôlô linnepségek keretében Maria Teré-
zia hozatta vissza Budâra. A kirâlyi vârpalota kâpolnâjâban
ôrizték-

1945-ben az orosz elôrenyomulâs elôl kitelepiilt magyar-
sâg a Szent Jobbot is magâval hozta. Atmenetileg az ausztriai
Mattsee plébâniâjân helyezték el. Innen a salzburgi érsek hoz-
zâjârulâsâval Kovâcs Gyôrgy amerikai ezredes szâllitotta visz-
sza Budapestre 1945. augusztus 19-én, hogy mâsnap megtart-
hassâk a szokâsos szentistvânnapi kôrmenetet a Szent Jobb
kôriilhordozâsâval.ii)

Kevesen tudjâk, hogy Zâgrâb legrégibb temploma mind-
mâig Szent Istvân kirâly nevét viseli és becses, szent ereklye
gyanânt, Szent Istvân baljât (bal kezét) és koponyacsontjât
ôrzil2)

A szabadsâgjogok ôrzôje

Szent Istvân augusztus 20-i ûnnepe az 1222. évi magyar
Arany Bulla kiadâsa ôta kiilônosképpen a magyar alkotmânyos
élet kôzéppontjàba kerult. Mert ez a kivâltsâglevél, melyet
Nagy Lajos kirâly megerôsitése ôta âltalâban a magyar nemesi
szabadsâgjogok biztositékânak tekintettek, egyenesen kotelez-
te a kirâlyt, hogy Szent Istvân napjât minden évben Székes-
fehérvârott iinnepelje meg és ugyanakkor ugyanott személye-
sen szolgâltasson igazsâgot. Esetleges tâvolmaradâsât csak be-
tegsége, vagy nehéz orszâgos ûgyek intézése menthette. A nâ-
dor azonban ilyenkor teljes jogkôrrel volt kôteles helyette-
siteni.



Az Arany Bulla bevezetése viszont azt hangsûlyozza, hogy
a benne foglalt rendelkezések nem ùjak, csupân "az orszâg
nemeseinek és tôbbi lakosânak Szent Istvân kirâlytôl szer-
zett és engedélyezett, de némely kirâlyok âltal hatalmasul meg-
rontott" szabadsdgât âlh'tjâk vissza.13) Persze a szigorû môd-
szeres vizsgâlat kétségtelenûl megâllapi'thatja, hogy ez a beve-
zetés nem foghatô fel ùgy, mintha kôzel 200 éves alkotmânyos
szabadsâgjogok létezését igazolnâ, de tôrténeti tényként mu-
tatja fel elôttûnk azt a tekintélyt, amelyet az orszâgépitô szent
kirâly személyisége szâzadok mûltân is jelentett. És ezt a te
kintélyt az Arany Bulla késôbbi megerôsîtései természetesen
csak egyre jobban fokoztâk.

XJtmutatô "tûndôklô csillag" a magyar égen

Tévedés lenne, ha Szent Istvân sziiletésének ezredik évfor-
dulôjân azt hinnénk, hogy orszâgépitô elsô szent kirâlyimk
szelleme, alkotâsa, erkôlcse és vilâgnézete immâr csak a mûlté,
a tôrténeti évfordulôn illô, kegyes megemlékezésé. Szerepérôl,
orszâgânak, népének hivatâsârôl és gondolatânak érvényessé-
gérôl és érvényesftésérôl ittkinn, a szabad vilâgban élô magyar-
sâg soraiban âllandôan meg-megûjulô eszmecsere folyik. Un-
nepét mindenûtt megiilik. Szent Istvân napjât az idegenek is
magyar napnak tekintik- Egyhâzi ûnnepének napjât, szeptem-
ber 2-ât lijabban mindinkâbb egybekapcsoljâk az orszâg fel-
szabaditâsânak szellemi szolgâlatâval. Sziiletésének ezredik év-
fordulôjât mindeniitt (Aachenben, Madridban, Pârisban, St.
Louisban, Washingtonban, Clevelandban, Ausztrâliâban, Mexi-
coban) orszâgra-vilâgra szôlô ùnnepségekkel mâr 1969-ben
megulték.

Otthon az anyagelvûség idegen zsarnoksâga uralkodik,
amely nem enged a lélek szavânak, nem hisz a hagyomâny —
szellemi erecskéken âtszivârgô — éltetô nedveiben, tagadja a
szentistvâni gondolât létjogosultsâgât s az egykor orszâgra-vi
lâgra szôlô pompâval megrendezett szentistvânnapi kôrmene-
tet a Szent Jobbal egyiitt a Bazilika hideg falai kôzé szoritja.
De augusztus 20. otthon is és ma is iinnep. Nem Szent Istvân
kirâly napja, hanem az ûj alkotmâny és az ûj kenyér ûnnepe.



És az elsô szent kirâly sziiletésének ezredik évfordulôjât is
szâmon tartjâk. Elôkészîtik megiinneplését is. (Az ôsi magyar
hagyomânytôl és kùtfôi adatoktôl csupân egy éwel témek el,
amikor ezt 1970-re tervezik). És ezzel kapcsolatban nyiltan be-
valljâk, hogy az orosz megszâllâs ôta "eltelt negyedszâzad alatt
tudomâny és publicisztika ûjra meg ûjra magyarâzta, értékel-
te Szent Istvân jelentôségét és tevékenységének mai értelmét,
tanulsâgât, tudatformâlô erejét. A magyar tdrténelemben nem
volt és nem is lehet olyan korszak, olyan târsadàlmi-politikai
tôrekvés, amely ne akamâ sziikségszerûen tisztàzni viszonyât
Szent Istvân hagyomânyaihoz"Ai)

Nem lényeges, inkâbb jellemzô, hogy ittkinn Szent Istvân
sziiletésével akarjâk tévesen és erôltetetten ôsszekapcsolni a
magyar kereszténység "hivatalos" felvételét, otthon pedig
ugyancsak tévesen és erôltetetten neki tulajdonltjâk a magyar
âllamalapftâs nagy mûvét. Lényeges azonban, hogy Szent Ist
vân szelleme az évezredes tâvlatbôl is tundôklô csillag gyanânt
ragyog felénk magyarsâgunk egérôl, amelyhez mindnyâjan iga-
zodimk.

Azt mondjâk, hogy amikor 1453-ban a tôrôk szultân elfog-
lalta Konstantinâpolyt, a Haja Sofia kupolâjâra festett bizânci
Krisztus-fejet egyszerûen bemeszeltette. Azt hitte, hogy ezzel
a mùltat, a hit és a lélek erejét, a kereszténység minden emlé-
két el tudja tûntetni. A Krisztus-fej képe azonban idôvel és
idônkint âtiitôtt a meszelésen és szomorû, néma, de hatârozott
tekintettel kôzôlte az ônhitt zsamokkal; Egyedûl 'Én vagyok
az ût, az igazsâg és az élet'.

Mint lâttuk, Szent Istvân kirâly szelleme az elmûlt ezer
éven keresztiil nemcsak tôrténeti emlék maradt, hanem âllan-
dôan fokozôdô erôvel az egész magyar nemzeti élet kôzpont-
jàba keriilt. És sziiletésének ezredik évfordulôjân — itt, vagy
ott, igy vagy ûgy — minden magyart egyetlen hôdolô tâborba
tômôritett. tJj Koppânyok, Ajtonyok és Gyulâk hiâba lâzong-
nak ellene. Magyar ôsnépi hagyomânyok szent szineivel Bol-
dog Asszony mennyei lobogôjâra himzett szellem-képe âtiit a
kishitû kételykedés, a zsamoki ônhittség sôtét fellegein és utat
mutât, igazsdgot kôvetel, életet igér ûjabb évezred minden ma-
gyarjânak.
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Somogyi Ferenc dr.:

FELTERJESZTÉS-TERVEZET

VI. PAL PÂPA ÔSZENTSÉGÊHEZ

A kulfôldôn élô magyar tudôsok, irôk és mûvészek Arpâd
Akadémiâjânak igazgatô tanâcsa és a clevelandi Magyar Târ-
sasâg vâlasztmânya 1969. szeptember 21-én tartott egyiittes iilé-
sén Nàdas Jânos dr. elnôk inditvânyâra egyhangû hatârozattal
kimondta, hogy Szent Istvân elsô magyar kirâly sziiletésének
ezredik évfordulôjâval kapcsolatban felkéri a kilencedik Ma
gyar Talâlkozôt, ûnnepi emiékestjérôl intézzen felterjesztést
VI. Pdî pâpa ôszentségéhez az elsô magyar kirâly, Szent Istvân
ôrôk eszméinek idôszeruségét hangsûlyozô kûlôn pâpai oklevél
kiadâsa érdekében.

Az indi'tvânyt az Arpâd Akadémla negyedik évi rendes kôz-
gyûlése (osztâlyainak egyiittes lilése) is egyhangûan magâé-
vâ tette.

A felterjesztés-tervezet latin szôvege magyarul a kôvetkezô;

Szentséges Atyânk!
A magyarsdg Magyarorsdgon kiviil élô fiainak és lednyai-

nak kilencedik egyetemes taldlkozôja kulônleges kérelmet ter-
jeszt trônusod elé.

Papok és katondk, tudôsok és tanitôk, szerzôk és mûvészek
gyûltek ma ôssze, hogy Szent Istvdnt, a magyarok elsô kirdlydt
és Magyarorszdgon a kereszténység megszervezôjét, aki — a
legrégibb nemzeti hagyomdnyok és a legôsibb hazai feljegyzé-
sek szerint — ezer évvel ezelôtt, az Vr 969. évében szûletett,
ebbôl az alkalombôl iinnepeljék.

Az elôbb emlltett Szent Istvân kirdly megszûletésével
ugyanis 'magyarok tûndôklô csillaga' tdmadt a keresztény
ség egén. S -fényét ezer éven dt kôvették nemcsak magyarok,
hanem mds népek is a Duna vôlgyében.

969 évvel ezelôtt, az Vr 1000. évében II. Szilveszter pdpa
korondt adomdnyozott neki 'kirâlyi méltôsâggaV. És ez a Szent
Korona a Magyar Kirdlysdg fiiggetlenségének ôrôk jelképévé
vdlt.



Az Ûr 1083. évében VIL Szent Gergely pâpa elôzetes hozzâ-
jdmlâsdval Istvânt, a magyarok elsô kirdlydt szentté avattdk.
S attôl az idôtol fogva a szcnttéavatds napja nemcsak az Anya-
szentegyhdz iinnepe, hanem a magyar nemzetnek is legna-
gyobb iinnepe volt. Szent Istvdn kirdly épen maradt lobbjdt
kegyelettel ôrizték.

Az Ur 1686. évében XI. Boldog Ince pdpa szeptember ha-
vdnak mdsodik napjât az egész vildgon Szent Istvdn kirdly iin-
nepévé nyilvdnitotta annak ôrdk emlékéul, hogy 145 évig tartô
pogdny megszâllâs utân a tôrôkôket kiûzték Buda vdrosdbôl,
Magyarorszdg székhelyérôl.

Ês az Or 1938. évében, Szent Istvdn kirdly haldldnak 900.
évfordulôjân, XI. Pitis ôszentsége rendkîvuli kôvetet kuldôtt
a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra: Pacelli Jenô btbo-
rost, a késôbbi XII. Plus pdpa ôszentségét.

Most, Szent Istvdn kirdly szilletésének ezredik évfordulà-
jdn, aldzatosan kériink Téged, Szentséges Atydnk, imddkozzdl
magyar fajtdnkért. Add legkegyelmesebb apostoli dlddsodat
mtnden —Magyarorszdgon belûl és ktviil élô—magyarra, akik
zsarnoki hatalmak elnyomâsa alatt szenvednek, vagy akik sza-
bad -fdldôn ugyan, de az egész vildgon szétszortsdgban élnek.
Emlékezzél meg, Szentséges Atydnk, a 'magyarok tûndôklô
csillagd'-rôl rendkiviili pâpai oklevél kiadâsdval is.

A magyarsdg megprôbdltatdsainak idején az Apostoli Szent
Szék mindig és gyakran egyediil oltalmazta Szent Istvdn kirdly
népét. Mutasd meg, Szentséges Atydnk, jâakaratodat nekûnk
és mds népeknek most, a trianoni békeparancs 50. évfordulôja
elôtt, amely magyarok milliôit ûzte idegen fôhatalom alâ, és
most, az archadiapoUszi vereség ezredik évfordulôja elôtt,
amely a magyarok ûtjât Rôma felé irânvitotta.

Hallgasd meg, Szentséges Atydnk, kérésilnket ne csak a
niagyarsdg elônyére és jôvôje reményéûl, hanem a jelen vdl-
sdgos napjaiban mds népek hitének megerôsitéséiil is, hogy Is-
ten nagyobb dicsôségére Szent Istvdn kirdllyal egyiitt mindnyd-
jan idézhessiik a Szentirds szavait: Ha Isten veliink, ki elle-
nilnk?



II. RÉSZ

A KILENCEDIK MAGYAR TALALKOZÔ
KRÔNIKÂJA

ELSÔ NAP

1969. november 28. —

A kilencedik Magyar Talâlkozô 1969. november 28-ân, pén-
teken este 7 ôrakor, Ohio âllam Cleveland vârosâban, a Cleve-
land-Sheraton Hôtel 'Cleveland' termében kezdi meg tanâcs-
kozâsait.

A pompas disztermet kôzel félezer fônyi ûnneplô kôzônség
tôlti meg. A jelenlevôket Nâdas Jànos dr., a Magyar Talâlkozô
ÂUandô Titkârsâgânak vezetôje iidvôzli.

Nâdas Jdnos dr.:

BEVEZETO

— Kilencedik éve jôn ôssze a Magyar Talâlkozô — mond-
ja — ezen a hétvégen, hogy megtârgyalja mindazokat az idô-
szerû kérdéseket, amelyek orosz-kommunista elnyomâs alatt
szenvedô szegény hazânk sûlyos problémâi, és hogy megvitas-
sa az emigrâciôs magyar kérdéseket is.

— Szeretettel koszôntôm a Magyar Talâlkozô elôadôit,
vendégeit, résztvevôit s a jô Isten âldâsât kérem a Magyar Ta
lâlkozô târgyalâsaira, hogy bôlcs megfontolâssal, a magyar ér-
dekek szem elôtt tartâsâval folytathassuk tanâcskozâsainkat,
amelyeknek eredményeit — egy minden magyart ôsszefogô
nagy lelki ôsszhangban — a magyar emigrâciô széles rétegei
vârjâk. Egyre inkâbb kiszélesedik azok szâma, akik a tâvolsâ-
gok és a kôltségek miatt a Magyar Talâlkozôn személyesen
megjelenni és a hârom napig tartô tanâcskozâson résztvenni
nem tudnak, de mint a Magyar Talâlkozô 'levelezô' tagjai, nem-
csak udvôzleteiket, hanem javaslataikat is elklildik. Ezeket
majd a târgysorozat megfelelô helyén ismertetem.



— Mint minden alkalommal tettuk az elôzô évek folya-
mân, kezdjiik meg tanâcskozâsainkat most is a Magyar Hiszek-
egy szavaival:

'Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazàban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsâgban,
Hiszek Magyarorszâg feltàmadâsàban!'

— Az idei Magyar Talâlkozôt iitmepi eseménnyel kell kez-
denûnk. Méltôképpen kîvânunk megemlékezni az elsô magyar
kirâly, Orszâgépitô Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordu-
lôjârôl. Mély tisztelettel kérem fôtisztelendô dr. Béky Zoltân
piispok urat, nyissa meg a kilencedik Magyar Talâlkozôt és
mai iinnepi megemlékezésûnket az elsô magyar kirâlyrôl, Szent
Istvânrôl.

☆ ☆ ☆

Nddas Jânos dr. bevezetôjének elhangzâsa utân a megala-
kulâsânak hatvanadik évfordulôjât ûnneplô clevelandi Szent
Istvân Dalàrda énekli el Alapi Endre zongoramûvész, kamagy
vezényletével — az amerikai és a magyar nemzeti himnuszt.

megemlékezés szent istvân SZOLETÉSÉNEK
EZREDIK ÉVFORDULÔJÂRÔL

Fôt. Béky Zoltân dr. réf. piispok, az Amerikai Magyar Re-
formâtus Egyesûlet elnôke, nagyhatâsû megnyitôjâban az elsô
magyar kirâly ôrôk példâjât idézi és arra mutât râ, miért és
hogyan kell szellemi és eszmei nyomdokain tovâbb haladnunk.

(Beszédének szôvegét a kôtet I. részében kôzôljiik.)
☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. hâlâs kôszônetet mond Fôt. Béky Zoltân
dr. nagysikerû bevezetôjéért, majd Msgr. Szabô Jânos pâpai
prelâtust és generâlis vikâriust kéri fel Iinnepi beszédének el-
mondâsâra.

Msgr. Szabô Jânos pâpai prelâtus, piispôki helynôk, az
Amerikai Magyar Katolikus Liga elnôke, iinnepi beszédében
elsôsorban a Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôjâ-
val kapcsolatos megemlékezések fontossâgât hangsûlyozza,
majd Szent Istvân igazi tôrténeti jelentôségére utal.

(Beszédének szôvegét a kôtet I. részében kôzôljiik.)



Nâdas Jânos dr. hâlâs kôszônetet mond Msgr. Szabô Jânos
tanulsâgos és hatâsos iinnepi beszédért, majd Somogyi Ferenc
dr. egyetemi tanârt, az Ârpâd Akadémia fôtitkârât kéri fel,
hogy terjessze elô az Arpâd Akadémia igazgatô-tanâcsânak és
a Magyar Târsasâg vâlasztmânyânak inditvânyât és mutassa
be felterjesztés tervezetét VI. Pâl pâpâhoz az elsô magyar
kirâly szùletésének ezredik évfordulojâval kapcsolatban.

(A felterjesztés-tervezet szôvegét a kôtet I. részében kô-
zôljûk.)

ONNEPI HANGVERSENY

Az iinnepi megemiékezést iinnepi hangverseny koveti.
d'Albert Ferenc dr. zeneszerzô-hegedûmûvész, az Arpâd Aka
démia mûvészeti fôosztâlyânak elnôke, Beethoven 'Sonata No.
5 F-dur' ci'mû remekmûvét adja elô utolérhetetlen alakitô-mû-
vészettel. Zongorân Môzsy Istvân zongoramûvész kiséri bâmu-
latos alkalmazkodô készséggel és mesteri tôkéllyel.

Fazakas Ferenc elôadômûvész két kôlteményt mond el ma-
gâval ragadô âtéléssel és kitûnô szavalômûvészettel. Az egyik
Virrasztô "Imâdkozz értiink, Szent Istvân kirâly" cimû kôlte-
ménye, a mâsik Bujdosô Bâlint lélekbemarkolô alkotâsa, "Az
utoiso vonat".

Môzsy Istvân zongoramûvész Liszt Ferenc "Tarantella"
elôadâsâval bûvoli el az iinneplô kôzonséget.

S az iinnepi hangversenyt méltôképpen koronâzza meg a
jubilâlô Szent Istvân Dalârda hârom egymâst kôvetô, csodâla-
tosan szép énekszâma: az "Unnepi dal" Liszt Ferenctôl, a "Di-
csôit Téged" Beethoventôl és a "Szôzat" (Vôrôsmarty Mihâly
kôlteménye) Egressy Bénitôl. A kart Alapi Endre zongoramû
vész, kamagy vezényli lendûletes râtermettséggel, zongorân pe-
dig Gyôryné Mezô Margit zongoramûvész kiséri mesteri hozzâ-
értéssel.

Az iinnepi hangverseny utân az egybegyultek felejthetetlen
élmény birtokâban tâvoznak az ûnnepséget kôvetô ismerkedô
ôsszejôvetelre, ahol messze vidékekrôl, mâs orszâgokbôl és kû-
lônbôzô vilâgrészekbôl érkezett résztvevôk talâlkoznak egy-
mâssal.



A KILENCEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
MÂSODIK NAPJA

— 1969. november 29-én délelôtt —

A kilencedik Magyar Talâlkozô mâsodik napjân, 1969. no
vember 29-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor a tanâcskozâsokat
Nâdas Jânos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje nyitja meg. Ud-
vôzli a megjelenteket, ismerteti a nap munkatervét, bemutat-
ja a serra kôvetkezô elôadôkat, majd felkéri Szâsz Béla dr-X,
az Arpâd Akadémia elnôkét, a tanâcskozâsi elnôk, Pallés Lé-
rânt mérnôkôt, az Arpâd Akadémia rendes tagjât pedig a ta
nâcskozâsi jegyzô tisztének ellâtâsâra.

Szâsz Béla dr. tanâcskozâsi elnôk âtveszi az iilés vezetését,
kôszônti a hallgatôsâgot és elsôként Lôte Lajost (Rochester,
New York), az Erdélyi Bizottsâg elnôkét kéri fel: mutassa be
azt az emlékiratot, amely az emigrâciôs magyarsâg egységes âl-
lâsfoglalâsât kivânja kifejezésre juttatni a trianoni békepa-
rancs alâîrâsânak 1970 jûnius 4-re esô ôtvenedik évfordulôja
alkalmâbôl.

A TRIANONI EMLÉKIRAT

Lôte Lajos feiszôlalâsâban annak a meggyôzôdésének ad
kifejezést, hogy egységes magyar âllâsfoglalâst kell kialakitani
a vilâg minden részében élô magyarsâgnak, mert az egységes
âllâsfoglalâsnak nagyobb a hatôereje, mint az egymâssal ellen-
tétes âllâsfoglalâsoknak.

Reâ mutât tovâbbâ arra, hogy voltaképpen itt kettos irâ-
nyû memorandumrôl van szô, az egyik, amelyiket a Magyar
Târsasâg Szabad Egyeteme készîtett elô a magyar szervezetek
szâmâra, a mâsik pedig egy mémorandum tervezet az Egyesiilt
Âllamok és a tôbbi âllaraok kormânya szâmâra, amelyet ô ké
szîtett el angol nyelven. Ezutân felolvassa az angol nyelvû mé
morandum tervezet szôvegét, amelyet részletesen és hosszasan
indokol és tûzetesen megvilâgît.

Lôte Lajos elôadâsa utân Nâdas Jânos dr. ismerteti, hogy
a clevelandi Magyar Szabadegyetem 1969 oktôber 3-ân mâr
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megvitatta a trianoni békeparancs 50. évfordulôjâval kapcsola-
tos emlékirat szovegét. Ennek eredményeként a javaslat két
(egy erôteljesebb és egy diplomatikusabb szovegû) variâciôban
késziilt el, amelyet mintegy 50 kivâlô magyar kôzéleti vezetô
személynek kûldtek meg azzal a felkéréssel, hogy zâros hatâr-
idôn beliil tegyék meg észrevételeiket és esetleges môdosîtô
javaslatokat. A felkérésnek mindannyian eleget tettek. Môdo
sîtô javaslatot is tett: Adorjân Ferenc (Ausztrâlia), Battha Pâl
(Buffalo), Burjân Gyula (Chicago), Dr. v. Czanik Géza (Mûn-
chen), Csapô Endre (Ausztrâlia), Csery Mihâly dr. (Montreâl),
Darnôy Pâl (Miinchen), Dr. Deàk Ferenc (New York), v. Er-
délyi Istvân (New York), Farkas Lâszlô (Svâjc), Hennyey
Gusztdv (Miinchen), Homonnay Elemér (Cleveland), v. Kacz-
vinszky Pâl dr. (Cleveland), Kedves Andrâs dr. (Linz), v. Kis-
barnaki Farkas Ferenc (Amstrof), Klotz Istvân (Mindelheim),
Kollânyi Lâszlô (Miinchen), Koller Pâl (McConnelsville), Ko-
vâcs Istvân dr. (Toronto), v. Magyarosy Sândor (Cleveland),
Ôszegi Béla (Ausztria), Pâli Gyôrgy dr. (New York), Radisics
Elemér dr. (Svâjc), Rigoni Ernô (Pâris), Szâsz Béla dr. (Cleve
land), Szebedinszky Jenô (Pittsburgh), Széll Sândor dr. (Me
xico), Teleki Béla (New York), és Zoltay Endre (Vancouver).
A môdosîtô javaslatokat hârom tagbôl âllô kiilônbizottsâg
egyeztette. Az îgy elkésziilt magyar emlékiratnak az a célja,
hogy a magyar emigrâciôs szervezetek az egész vilâgon a tria
noni gyâsziiléseik alkalmâval egységesen hozzâk azt nyilvânos-
sâgra, mint a magyarsâg âllâsfoglalâsât.

A trianoni kérdésekkel kapcsolatban hivatkoznia kell
azokra, akik tîz éwel ezelôtt, a trianoni békeparancs 40. év-
fordulôjân és azt megelôzôen mâr annyit fâradoztak a triano
ni igazsâgtalansâgok megszuntetése érdekében. Ezek koziil a
legelsô Szilassy Béla volt orszâggyûlési képviselô, a Magyar
Felszabadîtô Bizottsâg elnôke, a mâsodik vitéz Kovâcs Gyula
altâbornagy, a Magyar Felszabadîtô Bizottsâg akkori alelnôke,
késôbbi elnôke volt. Egyiklik sincs mâr az élôk sorâban. Szin-
te életûket âldoztâk a tôrténelmi Magyarorszâg igazsâgâért
folytatott kûzdelem eredményességéért. Rajtuk kîviil azonban
hivatkozni kell még Hokky Kâroly volt felvidéki szenâtorra és
magyar orszâggyûlési képviselôre is, aki hârom Magyar Talâl-



kozôn elnbkôlt és az elôbbiekhez hasonlôan mindig megalku-
vâs nélkiil a tôrténelmi Magyarorszâg igazsàga mellett tort
lândzsât. Szeretné, ha a trianoni békeparanccsal kapcsolatos
kérdésekben tovâbbra is az ô szellemûk irânyitanâ a Magyar
Talâlkozô târgyalâsait.

Javasolja, kûldjbn ki a Magyar Talâlkozô azonnal kûlon
bizottsâgot Szàsz Béla dr. tanâcskozâsi einôk vezetésével. Ez a
bizottsâg vitassa meg a szôban forgô kérdéseket, aztân tegyen
jelentést.

Nâdas Jânos dr. javaslatât a Magyar Talâlkozô egyhan-
gûan elfogadja. A Szâsz Béla dr. elnôkletével megalakitott,
nyolc tagbôl âllô bizottsâg tanâcskozâsainak szinhelyét mâsik
terembe helyezi ât, hogy a Magyar Talâlkozô fennakadâs nél
kiil folytathassa megbeszéléseit.

☆ ☆ ☆

A kikiildôtt bizottsâg iilésének befejezése utân Szâsz Béla
dr. bizottsâgi elnôk jelenti, hogy a bizottsâg a Nâdas Jânos dr.
âltal javasolt deklarâciô szôvegén tôbb môdositâst eszkôzôlt.
Az elfogadâsra ajânlott végleges szôveg a kôvetkezô:

1.) A szabad vilâgban élô egymilliôs magyar emigrâciô
— a hallgatâsra némitott magyarsâg nevében is — az anyaor-
szâgban élô és az utôdâllamokba kényszeritett magyarsâg nem-
zeti létét veszélyeztetô, 1920. évi trianoni békediktâtum évfor-
dulôjât, jûnius 4-ét minden évben

g y âs zna p p â deklarâlj a.

2.) Ezen a napon az elsô vilâghâborû gyôztes nagyhatal-
mai a népek a Woodrow Wilson, az Egyesiilt Allamok elnôke
âltal meghirdetett ônrendelkezési jogânak mellôzésével, a ma
gyarsâg és târsnépei megkérdezése, megszavaztatâsa nélkiil a
tôbb mint ezeréves, fôldrajzilag tôkéletes egységû magyar âl-
lam teriiletét hat részre bontottâk. Az utôdâllamokban tôbb
mint hârommilliô magyart, valamint nagyszâmû horvâtot, szlo-
vâkot, szerbet, rutént, németet és egyéb nemzetiségû népet ide-
gen elnyomô uralom alâ rendeltek. A magyarsâg ebben az igaz-
sâgtalan békediktâtumba soha bele nem nyugodhatik.

3.) A pârizs-kômyéki békediktâtumokat az Egyesiilt Alla
mok szenâtusa nem ratifikâlta s pâr éven beliil a békekon-



ferencia vezetôi kôzul Lloyd George volt angol miniszterelnôk,
Nitti olasz kulugyminiszter s nagyszâmû angol, francia, olasz,
német és amerikai politikus, valamint publicista vette éles kri-
tika alâ, de maga Briand francia kulugyminiszter és Masaryk
cseh kôztàrsasâgi elnôk is elismerte annak hibâit.

4.) Az elsô vilâghâborût kôvetôen âllandô volt a bizonyta-
lansâg Kôzép-Eurôpâban, s nem telt bele két évtized, hogy az
utôddllamok gyôztes felébôl alakult kisântânt az elsô német
nyomdsra ôsszeomlott. A kôzépeurôpai hatalmi egyensûlyt biz-
tositô Osztrdk—Magyar Monarchia megszûntével ezt a térséget
elôbb Hitler, majd Sztdlin diktatûrdja vette birtokâba.

5.) A magyar emigrdciô szcrvezetei a trianoni béke ôtven-
éves évfordulôjdn arra kérik a vildg valamennyi kormânyât,
vezetô dllamférfidt, szellemi vezetôjét és sajtôjât, hogy vizsgâl-
jdk feliil ûjra Kôzép-Eurôpa problémâit és ennek keretében
dllitsdk helyre a Kdrpdt-medence geopolitikai egységét az egye-
temes és eurôpai béke és bizottsdg, mdsrészt az ebben a tér-
ségben élô valamennyi nép kôzôs érdekeinek biztositâsa cél-
jdbôl.

A szoveg ismertetése utân Nddas Jdnos dr. megâllapitja,
hogy a môdositâsok a lényegen nem vâltoztatnak, s igy a dek-
lardciô elfogadâsât a maga részérôl is javasolja.

A javaslatot a IX. Magyar Talâlkozô egyhangûan magâé-
vâ teszi.

Szdsz Béla dr. elndk, ezutân jelenti, hogy a bizottsâg Lôte
Lajos memorandumât idô hiânyâban nem tudta megvitatni és
ezért a Magyar Talâlkozô kôszônetének nyilvâm'tâsa mellett
ûgy hatârozott, hogy az egyes nemzetek kormânyaiboz és az
egyes nemzetekhez intézendô mémorandum végleges szovegé-
nek elkészitésére és leadminisztrâlâsâra Lôte Lajos memo-
randuma figyelembevételével az Amerikai Magyar Szôvetséget
kérik fel.

☆ ☆ ☆

Amig a trianoni deklarâciô és mémorandum ûgyében ki-
kiildôtt bizottsâg ûlésezik, a tanâcskozâsi elnôk tisztét Nddas
Jdnos dr. veszi ât. Felkéri Ndvori Kornél dr. (Détroit, Michi-
gan) fôorvost, az Amerikai Magyar Szôvetség Intézô Bizottsâ-



ga elnôkét, hogy ismertesse az amerikai magyarsâg âllâsfogla-
lâsât és kôveteléseit az ùgynevezett "hidépitô" torekvésekkel
kapcsolatban: politikai és gazdasâgi szempontbôl.

Ndvori Kornél dr.:

A KELET-KÔZÉPEURÔPAI KÉRDÉS

TRIANON UTAN ÔTVEN ÉVVEL
S A XX. SZÂZAD UTOLSÔ HARMADÂBAN

"Minden népnek megvan a joga ahhoz, hogy sajât

sorsa meghatârozâsât szabad szâval fejezhesse ki."
(Andrei D. Sakharov szovjet akadémikus, az orosz

atom- és hidrogénbombdk "atyja". PEOGEESS, CO

EXISTENCE and INTEENATIONAL PEEEDOM,

1968.)

Ma, mikor az egész emberiséget és a kulônféle târsadalmi
berendezéseket ismeretlen méretû nyugtalansâg jârja ât, ami-
kor vallâsi, mûvelôdési, târsadalmi és faji kérdések szétpat-
tanâssal fenyegetik a vilâg rendjét; mi, amerikai magyarok,
eltoprengiink afelett, hogy mit tartogathat a jovô a magyarsâg
és az emberiség szâmâra.

T rianon

Ahogy a trianoni és vele egyiitt a versaillesi békeszerzôdé-
sek 50. évfordulôjânak a kliszbbén âllunk, teljes tudatâban va-
gyunk annak, hogy ezek a békeszerzôdések készitették elô a
talajt a II. vilâghâborûra, és mâsodlagosan megnyitottdk az
utat Eurôpa szîvébe az orosz hatalmi tôrekvések elôtt anél-
kiil, hogy annak eUensûlyozâsât kellô erôviszonyokkal biztosi-
tottâk volna.

Ilyen hâttér âmyékâban igyeksziink elfogadhatô vâlaszt
talâlni a kôvetkezô kérdésekre:

Mikor és hogyan vdrhatjuk a szabadsdg visszatérését erre
a torténelmi, knltûrâlis és stratégiailag fontos foidrajzi
egységre?



Mikor és hogyan elôzhetjuk meg a krizist, amely a vilâgot
éhséggel, beszennyezett levegôvel és ivôvizzel, valamint a
fennmaradâsért vivandô hâborûkkal fenyegeti?
Mit kivân a Nyugaton élô magyarsâg az orszâg jelenlegi
vezetôitôl a siirgôs kérdések megoldâsâra.

A torténelem lapjain a sarajevôi gyilkossâgot okoljâk az
I. vilâghâborû lângralobbantâsâval. Lehetetlen azonban elfe-
ledkezni a Tbrôk Birodalom széthullâsâval adôdott megoldha-
tatlan problémâkrôl; a dxina-medencei alârendelt népek nyug-
talansâgârôl; az Osztrâk—Magyar Monarchia diplomâciâjânak
hatâstalansâgârôl és ugyanakkor a német hatalom novekedé-
sérôl; az angol—német vetélkedésrôl; az âllamférfiak ostobasâ-
gârôl és félénkségérôl; a sajtô âltal gyakorolt kozvéleményfor-
mâlâsrôl; és végiil az egész kontinens, de kiilônôsen a kelet-
kozépeurôpai népek lelki-ingatagsâgârôl, akik a békét a XIX.
szâzad kozepétôl egy bizonytalan hatalmi egyensûlynak koszôn-
hették.

Gladstone angol âllamférfi mondta, hogy "a legerôsebb
védôbâstya az orosz imperializmussal szemben a szabad em-
berek mellkasa marad". Ô és a Nyugat erkolcsileg elfogadha-
tatlannak tartotta, hogy a "kelet-eurôpai ifjû népek nemzeti
szabadsâgânak" ûtjâba âlljanak. De sem Gladstone-t, sem III.
Napoleont és még Bismarckot sem érdekelte a pânszlâvizmus
ùj politikai elmélete, amikor ezeket a torekvéseket tâmogatâ-
sukrôl biztosîtottâk s talân nem is sejtették, hogy a pânszlâviz
mus milyen fontos szerepet fog betolteni a bekovetkezô esemé-
nyeknél.

Ki vitathatnâ a Pârizs-kômyéki béketârgyalâsokra kikûl-
dôtt angol megblzott, H. I. Mackinder âllâspontjânak helyes-
ségét, hogy csak egy teljes megoldâs rendezheti a kelet-kôzép-
eurôpai kérdést, és hogy "nekiink kôtelességiink, hogy ezt a
németek és szlâvok kôzôtt fennâllô kérdést elintézziik". Vi-
szont az ezt kovetô gondolata, hogy "nekiink arra kell tôre-
kedniink, hogy Kelet-Eurôpa nemzeti âllamokra legyen feloszt-
va", nemcsak megtestesitette a "divide et impera" alapelvét,
hanem azt is jelentette, hogy Ausztria—Magyarorszâg meg-
szûnt létezni és nem maradt a helyén serr.mi, ami betôlt-



hette volna szerepét. Az eurôpai egyensùly ezâltal szét lett zùz-
va — mondta George F. Kennan, az eurôpai helyzetet jôl is-
merô amerikai diplomata.

Trianon igazsâgtalan volt Magyarorszâghoz és a Szôvetsége-
sek 1920-as hatârozata, amivel 3 milliô magyart az utôdâllamok-
ba kebeleztek be, a magyar nemzet dôbbenetes szétforgâcsolâ-
sât jelentette. Nincs olyan nemzet, amelyik nyugodtan fogad-
hatnâ az ilyen horderejû hatârozatot .És nincs olyan utôdâllam,
amelyik megoldhatnâ a magyar kisebbségi kérdést — kiirtâs,
erôszakolt beolvasztâs, vagy tomeges kiùldôzés nélkiil, ameny-
nyiben nem hajlandô nemzetpolitikâjâban vâltozâsoknak he-
lyet adni. Minden olyan hatârozat, ami megtetézné a mostohân
kezelt kisebbség sérelmeit, kizârja az ôszinte egyiittmûkôdést
a szomszédnépek kôzôtt. Ez annal is tragikusabb, mert a kô-
zelmûlt megmutatta hogy bâr nyelviikben kiilonbôznek, Kelet-
Kôzép-Eurôpa népei kôzôtt nincs kiilônbség, amikor a keletrôl
beâramlô szabadsâgfosztô befolyâs elviselésérôl van szô.

Nehéz lenne Kennatmak ellentmondani, amikor a kelet-
kôzép-eurôpai politikai tagozôdâsrôl azt irja: "Oroszorszâg és
Németorszâg kôzôtt csak apathetikus ùj âllamok voltak, akik-
bôl hiânyzott a belsô szilârdsâg és az âllamalkotâs ôrôksége

népeink megrettenve, bizonytalanul, ingadozôan âlltak me-
részség és félénkség kôzôtt, amikor a fiiggetlenséggel jârô, ne-
kik szokatlan feleldsséget kellett vâllalniuk.

Mindent ôsszeadva, nem csoda tehât, hogy a végeredmény
egyenlô volt a Kelet és Nyugat, nevezetesen a kommimizmus
és nâcizmus ôsszecsapâsâval, valamint az is nyilvânvalô volt,
hogy ez jôrészt azért kôvetkezett be, mert a kelet-kôzép-eurôpai
iitkôzô zona eltûnt és az alâzattal fôldreborult kis âllamok
testei nem emeltek gâtât a két ellenséges tâbor kôzôtt.

A hâborû és béke elvesztése

A kônyôrtelen valôsâgot a hâborû és béke elvesztése kese-
ruen mutatta be Magyarorszâg esetében, amelyet felségteriile-
tének egyharmadâra faragtak le, lakossâgânak majdnem 60%-
ât kebelezték be eiz utôdâllamokba és bizonyos szâzalék még
Ausztriânak is jutott, habâr éppen olyan vesztes volt, mint Ma-



gyarorszâg. A veszteség a gazdasâgilag legértékesebb nemzeti
vagyont is érintette, mert a vasuti-kocsi âllomâny nagy hânya-
da, âsvânyi, erdôségi és vizienergiai forrâsok nagyrésze is ide-
gen kezekbe keriilt, aminek kovetkezményeit a mai napig sem
heverte ki az orszâg. Az ipari fejlôdés nemcsak késedelmes
volt, de a kiilfoldi érdekek és politikai megfontolâsok is nagy
szerepet jâtszottak egyenetlen és a modem kôvetelésekkel lé-
pést nehezen tartô félszâzados torténetében.

A târgyilagossâg érdekében nem lehet elhallgatni, hogy az
1867-es kiegyezés utân a magyar kormânyok sem mentesek a
felelôsségtôl. Ha a Tisza-kormânyok nem lettek volna merevek
a kisebbségi kérelmekkel szemben, ezek a târsnépek nem sajâ-
tltottâk volna el azt az eszmét, hogy csak ûgy nyerhetnek nem-
zetiségi elismerést, ha megvâhiak az ezeréves âllamkerettôl,
amelyhez szâzadok emléke és kbteléke fûzte ôket jôlétben és
veszedelemben.

Az I. vilâghâborû végén uralomra keriilt Kârolyi-kormâny
egyik legtragikusabb lépése az volt, hogy a hâborût âtvészelt
hadsereg érintetlenûl maradt részeit is leszereltette. Ez a po-
litikailag sugalmazott lépés egyszerûen védhetetlen marad a
magyar tôrténelemben, mert Kârolyi hadûgyminiszterének,
Linder Béldnak a szavaival élve: "nem akarok katonât lâtni"
— voros betûkkel irta be a torténelem lapjaira a megtântoro-
dott nemzet kiszolgâltatottsâgât, ami nélkiil Trianon utân a
teriiletet és vagyont rablô beavatkozâsok aligha kovetkezhet-
tek volna be.

A torténelmi tâvlatok vilâgossâ teszik, hogy a torténelem
nem hajlandô megbocsâtani nemzeti tévedéseinket csak azért,
mert azokat belpolitikailag kimagyarâzhatôkkâ tettiik. Ez az
alapigazsâg nyilt titokkâ vâlt a rôvid-életû Kârolyi-éra és még-
inkâbb a terrorgôzos Kun Béla-féle uralom alatt. A szociâlis
igazsâgtalansâgok apostolait levâltottâk Lenin bizalmiai Moszk-
vâbôl; a haladâs és demokrâcia bei'gért garanciâi helyett a nem
zet bénultan tapasztalta a megfontolatlan és hibâktôl hemzse-
gô forradalmi zagyvalékot; a béke magasztos elnyerésének
gondolata szétfoszlott egy eddig ismeretlen méretû bizalmat-
lansâg és keserûség âradatâban.



Mindez a nyugtalansâg és bizonytalansâg csak nemkivâna-
tos hatâst gyakorolt a Duna mentén mind a vita kozéppontjâ-
ban allô Magyarorszâgra, mind a Kis-Entente âllamok hosszù-
lejâratû terveire. Magyarorszâgot fâjdalmas tôrdôfések érték
a rôvid életû vôrôs uralomban is, amely bukâsa utân elkeriil-
hetetleniil jelentkezett a nemzet talpraâllîtâsâval kiizdô kor-
mânyzat kommunista-ellenes politikai befolyâsa és a zsidô-elle-
nes hangulat fellépése alakjâban. Ez a jelenség talân egy môd-
ja volt annak, hogy a nemzet egyrészt ôsszeszedje magât a
megszégyenitô vereségtôl, mâsrészt ilyen môdon igyekezett
megszabadulni a hiâbavalôsâg fojtogatô érzésétôl, amit az I.
vilâghâborù utân a botrânyos idôk nyomtak a vâllâra.

A bizonytalan Kis-Entente nem volt képes betôlteni fôld-
rajz-politikai szerepét és tôbb izben elmulasztotta az alkalmat,
hogy igazsâgos jôvâtétel formâjâban kezet fogjon szomszédjâ-
val a duna-medencei konszolidâciô érdekében. Mindezt megko-
ronâzta az, hogy egyik fél sem eszmélt râ idejében, hogy idô-
kôzben a német és szlâv befolyâs egyre erôsebben beszivârgott
abba a kelet-kôzépeurôpai térbe, amelynek tôrténelmi szere-
pe az volt, hogy ezt a két befolyâst a Balti-tengertôl az Adriâig
egymâstôl tâvol tartsa.

Mint ismeretes, a yaltai elhatârozâsokat betetôzte az a ke-
gyetlen tény, hogy a szovjet hadseregnek sikeriilt Eurôpa szi-
vébe behatolni. Ez a tény Sztàlin legvadabb âlmain és a vôrôs
âlarc môgé bùjt pânszlâvizmus alapitôinak legvérmesebb re-
ményein is tûltett. A II. vilâghâborù utân a vâlasztô vonalat
Kelet és Nyugat kôzôtt Németorszâg kôzepén hûztâk meg. Még
Walter Lippmann is azon a nézeten van, hogy ennek a vâlasz
tô vonalnak el kell tûnnie a kôzeljôvôben. Ezt a mûveletet
csak ûgy lehet megoldani, ha mind a Nyugat, mind a Szovjet
kivonja csapatait Eurôpa ezen részébôl, ami âltal nemcsak
Kelet-Kôzép-Eurôpa, hanem az eurôpai kontinens maga is meg-
talâlhatja egyensùlyât és egységét, ami nélkùl az amerikai stra-
tégiai visszavonulâs egyértelmû lenne a szovjet menetrend elôtt
meghajlô kapitulâciôval.

Bizonyos idô ôta mind a nyugati, mind a szovjet politikai
tervezôk arra az eredményre jutottak, hogy az egyszer hideg,
mâskor nem is olyan hideg hâborûs stratégia zsâkutcâja kl-



értékelésre szorul. A ko - egzisztencia elméletével helyettesf-
tették az elszigetelés politikâjât, de kommunistâk, anti-
kommunistâk és ex-kommimistak egyformân bajba keriiltek a
ko-existenciâbôl fakadô kényszerekkel. Mind a nyugati, mind a
szovjet gazdasâgi szemléletben beâllott vâltozâsok arra kény-
szeritették a szakértôket, hogy lazitsanak a multban megmere-
vedett felfogâson, ami szerint nem bâtoritottâk az ellenfél pia-
caiba val6 behatolâst. Ez a politikai enyhûlés a szovjet-fennha-
tôsâgû orszâgok âltal visszautasitott Marshall-terv késôi kôvet-
kezményének tekinthetô.

A II. vilâghâborû utâni amerikai elmélet a szovjetorosz be-
nyomulâst Eurôpâb'a politikai és katonai megfontolâsokra ala-
pitotta. Nyiivânvalô, hogy bar sikeriilt a bizonytalan egyen-
sûly fenntartâsâval az eurôpai fôldrész âltalânos békéjét fenn-
tartani, de ez a politikai vonalvezetés képtelennek mutatkozott
biztositani a felfogâsokban beâllô fokozatos vâltozâst egy ere-
deti détente elérésére, fôképpen azért, mert figyelmen kiviil
hagyta a rabnépek tôrekvéseinek horderejét. A bôlcsesség hiâ-
nyât mutatnâ, ha a vilâgpolitika mûhelyeiben a népek érzelmi
vilâgât és tradiciôit nem vennék figyelembe, mert tôrténelmet
csak népek és nemzetek irhatnak, az anyagi tényezôk csak a
hatalom eszkôzei maradnak.

Repedés a marxista logikdban

A Moszkvâbol irânyitott birodalomban a politikai élet min-
dennapjait beâmyékoztâk a gazdasâgi szukségek. A kora 1960-
as években elôszôr az egyes kelet-kôzép-eurôpai orszâgok bel-
gazdasâga, majd rovidesen magânak a Szovjetuniônak a belgaz-
dasâga keriilt az érdeklôdés kôzéppontjâba. Ahogy vârhatô
volt, minden bejelentés nélkiil a marxista logikâban szâmos re
pedés jelentkezett. Hallgatôlagosan beismerték a kommunista
dogma tévedését, amiben megjésolta a kapitalista gazdasâgi
rendszer osszeomlâsât és a szocialista gazdasâgi tervezés gyô-
zehnét; Ez a felismerés a pragmatikus ideologia âtértékelé-
séhez vezetett. Altalânos âtalakulâsi folyamat ûtôtte fel a fejét
minden vita vagy elôzetes bejelentés nélkiil. A kelet-kozép-
eurôpai âllamok, a Szovjetet megelôzve, az âtalakulâsi folya-



matnâl egy lépéssel tovâbb mentek. Miutân felismerték, hogy
gyârtâsi képességiiket a vilâg standardjânak megfelelôen fele-
meljék, a KGST târsâllamai râjôttek arra is, hogy nem elég
ùn. "kemény" valutât szerezni a kivânt javak megvételére, ha-
nem az ûzleti tevékenységek finanszirozâsât is csak a haszon-
elv bevezetésével érhetik el, ami mâr magâban az orthodox-
marxista filozôfia anathémâja. A KGST képtelen volt a ma-
gasigényû kelet-kozépeurôpai kereskedelmi partnerek igényeît
kielégiteni, akik keseruen panaszkodtak, hogy az ârucsere ùt-
jan kapott javak nem voltak megfelelôek, az âruk nem voltak
versenyképesek és fôieg, hogy képtelenek voltak felhasznâini a
szovjetben felhalmozôdô hitelt. Az oroszoknak is hasonlô
problémâik akadhattak a sajât portâjukon. Igy tehât a prag-
matikus kommunista kereskedôk magukévâ tették a megvetett
kapitalista profit-motivumot, amit két kérdômondattal fejeztek
ki: 1. eladtâk-e az ârut? 2. hâny dollâr hasznot hozott az iizlet?

A kôzelmultig Magyarorszâgnak is megvoltak a maga spe-
ciâlis problémâi. Trianon -Magyarorszâg kivitele elsôsorban
mezôgazdasâgi termékekben nyert kifejezést, mfg behozatala
fdleg ipari termékekbôl, fûtôanyagokbôl és ipari nyersanya-
gokbôl âllott. A II. vilâghâborû befejezése 6ta az orszâg gaz-
dasâgi feikészûltsége gybkeres vâltozâsokon ment keresztiil és
a nemzet gazdâikodâsâban a nehéz- és konnyû-ipari termelés
fontosabbâ vâlt a mezôgazdasâgi termelésnél. Akereskedelem
evi atlaga négyszeresére nôtt és a futô- és nyersanyag behoza-
tal is megnbvekedett. Mig az 1940-es statisztikâk a mezôgazda
sâgi és ipari kiviteit egy szinten mutattâk, az ENSz 1965-os év-
kônyvè szerint az ipari kivitel hâromszorosa volt a mezôgaz
dasâgi kivitel exportjânak. Ha ehhez az adathoz hozzâvessziik
az emh'tett évkônyvnek azokat az adatait, amelyek szerint Ma
gyarorszâg lakossâgâbol csak 38% maradt meg a mezôgazda-
sâgban, viszont a nemzeti termelésbôl csak 21% esett a mezô
gazdasâgi termékekre, akkor betekintést nyerhetiink az orszâg
gazdasâgi beâllîtottsâgâban bekôvetkezett gyôkeres vâltozâsba.

Ezeket a vâltozâsokat az is élénken bizonyltja, hogy a Ma
gyarorszâg iparâhoz sziikséges nyersanyagok beszerzése szin-
te teljesen a Szovjetuniô és a tôbbi keleti âllam nyersanyag-



ellâtâsâtôl fiigg. A vas- és acélipar majdnem teljes egészében a
szomszédok vasérc-ellâtâsânak a fuggvénye, mert csak az ôzdi
és diôsgyôri mûvek hasznâljâk a magyar bânyâk âltal kiter-
melt nyersanyagot. Szinte hihetetlennek tûnik az a lény, hogy
bar Magyarorszâg a vilâg legbôségesebb bauxit-tartalékokkal
rendeikezô âllama és 1965-ben a kifinomitott aluminium-ter-

melés 58.000 tonnâra emelkedett, valamint az aluminium-nyers-
anyag 267.000 tonnât tett ki, a magyar olvasztôkemencék hiâ-
nyossâgai miatt, ennek tobb mint felét Kelet-Németorszâgba
és Csehszlovâkiâba szâlHtottâk kiolvasztâs végett.

Az orszâg nagy mértékben van orosz kôolajra utalva, amit
csôvezetékek hoznak az ipari vârosokba. A hasznâlt kôolaj
90%-a orosz eredetû s csak ûjabban nyilt meg a lehetôség njm-
gati szâlli'tmânyokra. Az ipari szûkségleteket kielégitô szénnek
tôbb mint a felét keletrôl kell behozni. A vfzierômû-termelés

igen alacsony szinten mozog. Cement-termelésben csak Albânia
terme! kevesebbet, mint Magyarorszâg. Fafeldolgozôipar mond-
hatni nem is létezik.

A nyersanyagokban mutatkozô negatîv egyenieg ellenére
a magyar erôfeszltések és élniakarâs sikert mutattak a Tria-
non-okozta szakadékok âthidalâsâban; a materialistâk és bizo-
nyos nyugati megfigyelôk a mutatkozô sikert a tervgazdâlko-
dâs javâra irtâk. A komoly megfontolâs elôtt azonban nyilvân-
valô, Jiogy sok kôszonhetô a magyar tehetségnek, az olcsô mun-
kabémek és az 1956-os forradalom ôta részben megvâltozott
légkomek.

Az ûjjâépités lassùsâga és a szûnteleniil mutatkozô nehéz-
ségek a kûlkereskedelem szintjének fenntartâsâban nem hagy-
hatja figyelmen kfviil azt a sûlyos terhet, amit a Szovjetbôl
behozott anyagok magas âra és az oda exportâlt magyar âruk
alacsonyra szabott vételâra jelent, mert ez a szovjet kereske-
delmi politika megfosztja a Iakossâgot a jobb életszmvonal
eléréséhez sziikséges magasabb jôvedelem egyik igen fontes
forrâsâtôl. Ezt a politikât sùlyosbi'tja a szâmtalan magyar—
orosz vâllalat azzai, hogy a hasznot meg kell osztani és igy ez
a jôvedelem is elesik a nemzetgazdasâg vérkeringésétôl. Eze-
ket a tényeket aligha ellensùlyozza a nôvekvô kûlfôldi turista-
forgalom és a nem megvetendô haszon az igen jôvedelmezô



ajândékcsomagok" Nyugatrôl kiildott âradatâval, mely a ma
gyar âllampénztârt szîvesen fogadott "kemény" dollâr-jôvede-
lemmel gyarapitja.

Enyhén szôlva, sajâtosnak tekinthetô, hogy a Nyugat ezt
a dollâr-âradatot a kelet-kozép-eurôpai âllamok felé ûgy veszi,
mint szûkséges rosszat. Ellenszolgâltatâsokra nem is gondol-
va, belenyugszik abba, hogy a szovjet politika ilyenképpen mel-
lékjbvedelemmel lâtja el az orosz gazdasâgi életet s mi tbbb,
a Kremlin âltal kitervelt és hâttérbôl mozgatott kiilbnbbzô ka-
tonai és egyéb kiilfoldi beavatkozâsok pénzelésére forditja.

"Hidépttés"
Nem volt csodânak tekinthetô, hogy az elsô alkalmas pil-

anatban Magyarorszâg és a tôbbi kelet-kôzép-eurôpai âllam

lœzdetben^^ ^Jtôt a nyugati kereskedelmi érdekek elôtt —
kedehni^^°^^tosan, késôbb azonban egyre bôviilô keres-
tehâta"7î£SSS^K^/.''̂ ^P't^^ ^ orszâgokban. îgy
hogy tôbb "hfH" • f ténynek tekinthetô és ûgy lâtszik,
u ' 4.1 s rni tôbb, kiterjedt kereskedelmi ésbankhalozat keletkezptt • , c.- ^ j u
, f.. .. . "^"ctt, ami nemcsak a vasfuggonyt, de a bam-usz uggonyt is tôbbszôrôsen âtiveli. Megalapftottâk a "clear-

° ®PPen ennek a kereskedelmi mozgékonysâgnak ace jara ugy, hogy 100:90 arânyban a clearing dollar 10 dollâr-
ral kevesebbet ér, mint az amerikai dollar.

kiilônôsen az amerikai—magyar kapcsolatok

° '̂ sptak a magyar ârupiac és annâl sokkal fonto-piac megnyitâsâval. A Magyar Kûlkereskedel-
- lïiisztérium idôvesztés nélkûl terjesztette ki kereskedelmia ozatât Észak-Amerikâban és a vilâg mâs tâjain. Ezt a folya-

matot csak kis mértékben hâtrâltatta a "Mindszenty-kérdés" és
Ugy tûnik, hogy a diplomâcia, kereskedelmi és kultûrâlis kap-
cso atok az ûn. normalizâlôdâs ùtjâra terelôdnek. Ez a "nor-
ma izâciô kultûrâlis szempontbol abban nyert kifejezést, hogv

^®^^^"^™®rikai kontinens felé irânyîtott nyomdatermékek
kûlônôs âradata induit meg — ugyanakkor az itt nyom-
tatott magyar betû csak a kommunista, vagy a szimpatizâlô
nyomdatermékek ûtjân juthat Magyarorszâgra. A magyar hit-
életet hivatalos kikûldôttek képviselték onnan, — de a meghi-



vâsok a szabad szô jogânak biztositâsâval csak késnek az itteni
magyar egyhâzak képviselôjéhez. Amerikai karmesterek, zene-
mûvészek jelentek meg a magyar kôzonség elôtt, — ide viszont
kôrusok, népi tânccsoportok és jôlismert, de mâr kissé oregedô
szmészek és énekesek jôttek azzal a céllal, hogy felùjitsâk a
régi emlékeket s kemény valuta szerzése mellett a budapesti
kormânyzat irânt érzett ellenâllâst is enyhitsék.

Az eredmények lâthatôkkâ vâltak: a magyar tômegek lâ-
togatjâk szulôfoldjûket és rokonaikat; az emigrâciôs tômegek
zilâltsâga szembeôtlô. Washington hivatalos âllâspontja ezzel
kapcsolatban kôzômbôs, vagy talân érdektelennek mondhatô.
Az igazsâg kedvéért meg kell jegyeznûnk, hogy a hivatalos ér-
dektelenség nemcsak a magyarokra vonatkozik. A tôbbi kelet-
kôzép-eurôpai csoportok ugyanezt a tapasztalatot szerezték.

Kûlônôs jelenség az otthoni kormânyzat lâthatô erôfeszi-
tése, amivel a "Magyarok Vilâgszôvetsége" ùtjân a nyugaton
élô magyarsâg felé fordult. Kevés bizonyltéka van azonban an-
nak, hogy ez a "Vilâgszôvetség" az utôdâllamokban élô tôbb
mint 3 milliô magyar sorsâval, gazdasâgi és kultûrâlis kiszol-
gâltatottsâgâval tôbbet tôrôdne, mint az afrikai âllamok sziik-
ségleteivel. Tôbbszôrôsen kifejezésre jutott hivatalos âllâspont
szerint azt kivânnâk, hogy a Nyugaton élô magyarsâg és az ott-
honiak kôzôtt kôzeledés és eszmecsere induljon meg. Az ame
rikai magyarsâg a Csehszlovâkidban, Kârpâtaljân, Româniâban
és Jugoszlâviâban élô magyarsâggal alig tôrôdô hivatalos po-
litika radikâlis megvâltozâsa nélkûl ilyen kôzeledést kizârtnak
és csupdn propagandisztikus manôvernek tart. Még egy kisér-
leti alapon felâllitott "kôzôs kultûrâlis bizottsâg"-nak is csak
akkor lehetne târgyalâsi alapja, ha a kormânyzat bizonysâgot
adna, hogy az utôdâllamokban élô véreink kultûrâlis autonô-
miâjâért meginditotta a diplomâciai offenzivât és adott kôriil-
mények kôzôtt mindent megtesz a gazdasâgilag megnyomori-
tott hatârontûli magyarsâg helyzetének feljavltâsâra.

Osszefoglalvân tehât a mondottakat: a Nyugatot elfoglalja
a kelet-kôzép-eurôpai âllamokban és a Szovjetuniôban egyre ki-
terjedô kereskedelmi és pénzugyi hâlôzatânak a kiépitése, —
ugyanakkor a Szovjet a nyugati gazdasâgi rendszerbe igyekszik
egyre mélyebbre behatolni. Politikailag a messzetekintô re-



ményseg az, hogy a nyugati eszmék a szovjet felfogâst ûgy ât-
formaljak, hogy a Kremlin az ellenségeskedés helyett a békés
e^ttelest vâlasztja. Târgyilagos szemszôgbôl l'télve ûgy tû-
mk, hogy ezalatt a KELET kereskedelmi htdfôk épttésével hd-
lozza be az ellenfél teriiletét és soha nem dlmodott haszonra
tesz szert Az ûyen politikât kbvetô nyugati kereskedelmi érde-
e ne ta an jô voina a fejûkben tartani, hogy az eiszânt kom-

munista meg van gyôzôdve, hogy az igazi harc a fônyeremé-
nyer , magaert a torténelemért folyik, hiszen Lenin 50 éwel ez-

^ "^n^ikor annyira megerôsodiink, hogy le-
^ûk "*^0 ^ fojtogatô kezunket a torkâra tesz-
tatta mea Si atomkorszak egy cseppet sem vâltoz-tatta meg ezt a kommunista Credo-t.

'izetét^mûvészete az, hogy megérti avilâg termé-szetet Khurkeszi a torténelmi fejlôdés irânyât. Nemzetek
mind g az erdekeiknek megfelelôen cselekedtek s bar az élet
valosagait el kell fogadni, ugyanakkor ki kell fejleszteni azt a
rnin iterjedô, kifinomult észjârâst, ami a kremlini stra-
tegia rovi -, kôzép- és hosszû-tâvlatù taktikâjât bârmilyen for-
rnaban rehsmeri.

Amikor Magyarorszâggal kapcsolatos reményeinkre keriil
a sor, e fogadnunk azt, hogy azorszâg jbvôje nem vâlaszt-
hato el a kelet-kdzép-eurôpai âllamok jovôjétôl. Nagyobb vo-
nalakban Eurôpa jbvôje pedig egyenlônek mutatkozik a Waslî-
ington Moszkva—Peking hâromszbg atomhatalmi egyensûlyâ-
val.^ zabadsâgreményeket nem lehet fûzni sem az orosz, sem
a ki'nai nagyhatalom jbindulatâhoz. Igen fontos kérdés azon-
ban az, hogy szabadsâgot "csak" a Nyugattôl vârhat-e Kelet-
Kôzép-Eurôpa?

nehéz kérdésre adandô vâlasz elkeriilhetetlenné te-
szi a kulônbbzô tényezôk részletes vizsgâlatât, ami nélkûl a kii-
lônbbzô tételek egybefûzése lehetetlen feladat lenne.

Feszitô erôk

Az egyetemes szocializmus", a "szétvâlasztâs" és az "ât-
alakulâs politikai elméletei kényelmesen elfeledkeznek bizo-
nyos feszitô erôkrôl, amelyek feltartôztathatatlanul munkâl-
kodnak a szovjet fennhatôsâg hatârain belûl. A szovjet bvezet



felbomlâsa nemcsak jôslatok alapjân vârhatô, hanem a meg-
hatârozott pâlyân halad a bizonyossâg felé. Az okokat nemcsak
az orosz intellektuelek elkedvetlenedésében, vagy a hamù alatt
parâzslô helyi tûzekben, mint Lengyelorszâgban és Magyaror-
szâgon a mùltban, Csehszlovâkiâban és Româniâban az ûjabb
idôkben kell keresniink, hanem a Szovjetuniô tôbb mint 100
kiilonbbzô nemzetiségének természetes tôrekvésében. A Krem-
lint nem annyira a nyilt vagy rejtett politikai "tévelygések"
tûnetei, hanem a kisebbségi néptômegek iszonyatos méretû
megnovekedése nyugtalanitjâk. Ma az oroszok kisebbséget al-
kotnak a Szovjetuniôban. Az oroszok betegesen félnek a tâvol-
keleti szaporodâsban rejlô veszedelemtôl és minden jel arra
mutât, hogy amitôl az oroszok rettegnek, az mâr jô ideje ha-
talmas léptekkel halad elôre. A geopolitlkai tanulmânyokban
igen fontos a szokott hatârokon tûltengô nemzetiségi problé-
mâk szâmontartâsa.

Miutân a vilâg népessége hetenkint 1 milliô fôvel gyara-
podik, a jelenlegi 3.551 milIiô helyett 1980-ban 4.000 milliô em-
ber akar napjâban legalâbb egyszer enni. Az Ûr 2000. évében
ez a szâm megkétszerezôdik 7,522 milliôra. A Szovjetuniô né
pessége a jelenlegi 241 milliôrôl 402 milliôra nôvekedik, — ami-
nek tôbbsége nemzetiségi csoportokbôl tevôdik majd ôssze.

Azsia, Afrika és Dél-Amerika lakossâga meg rettentô arâny-
szâmmal nôvekszik évente: 2.5% évente, azaz két és félszer
gyorsabb iitemben, mint a termelhetô élelem az elmûlt 10 esz-
tendôben. Az igen szegény orszâgok 87%-a a zavargâsoknak volt
a szmtere, ami azt jelenti, hogy orszâgonként évente két na-
gyobb zavargâs volt tapasztalhatô.

Ezidén 4 milliô ember fog éhenhalni. Tfz év mulva az em-
berek szâzmilliôi eshetnek az éhenhalâs âldozatâul. Ilyen kô-
riilmények kôzôtt forradalmak és hâboruk elkeriilhetetlenek.
Ez a mâsodik tényezô, amit nem lehet figyelmen kîvûl hagyni.

Az a tény, hogy a nyugati felfogâs teljes egészében eluta-
sitja az emberiség nyomorânak politikai kihasznâlâsât, nem je
lenti azt, hogy a kremlini stratégia elszalasztana egy ilyen ki-
nâlkozô alkalmat és feltehetô, hogy a kommunista erôk meg-
prôbâljâk kihasznâlni az éhség vagy az éhségtôl valô félelem
okozta zavarokat. A kommunista ideolôgia "szàlâmi taktikâ-



jàt" vdrhatôan a lâzadâssal keltett ôssz&csapâsok taktikâja fog-
ja felvàltani mâr csak azért is, hogy a Szovjetuniôn beliili hely-
zetet kontrollâlni lehessen.

A Kremlin vezetôsége csakûgy, mint a nyugat szâmos âl-
lamférfia kozôtt nincs kiilonbség abban, hogy a status quoi
fontosabbnak véljék, mint az esetleges vâltozâsokat. A magya-
rok és a tbbbi kozép-kelet-eurôpai népek azonban ùgy gon-
doljâk, hogy a nemzsti kommunista uralom javulâst jelent a
Kremlin âltal dominait status quo felett s tovâbbâ, hogy a de-
mokratikus politikai-târsadalmi rend és Kelet-Kôzép-Eurôpa
semlegesitése javulâst jelentene a nemzeti kommunista uralom
felett.

Egyenlôség, biztonsâg, szabadsâg, erôs nemzet és nemzeti
tekintély olyan politikai szerkezetbôl nô ki, ami biztositani ké-
pes a lelkiismeretes, jôl kitervezett kbzponti irânyitâst. Ha a
kozponti irânyitâs, azaz az âllam nem megfelelô, az egyetlen
orvossâg az, hogy az uralom birtokosait kicserélik egy mâsik,
remélhetôleg jobb vezetôséggel.

Eurôpa kbzbs érdeke lenne a moszkvai kommunizmust le-
vetett népek konfederâciôja egy semleges tôrténelmi - fôldrajzi
egységben, ami teljesi'thetné a râ vâro feladatot s gâtât emel-
ne a bekerités és katonai tâmadâsok ellen — bârmely irânybôl
is jonnének.

Siirgôs kormânyzati feladatok

A szovjet fennhatésâgi teriiletek tapasztalatai azt mutat-
jâk, hogy a kormânyok nem kontrollâlhatjâk a kereskedelmi
mechanizmust, de ugyanakkor nem tudnak megvâlni a târsa-
dalmi-gazdasâgi felelôsségektôl. Nincs olyan kormânyzat, ame-
lyik figyelmen kivûl hagyhatnâ a valôsâgot. Az élet egyik valô-
sâga s az emberi torténelem egyik mozgatô ereje az irigység.
Kelet-Kôzép-Eurôpa mezôgazdasâgi orszâgai azon versengenek,
hogy beérjék az ipari âllamokat; az ipari âllamok érezvén a
nyomâst, azon vannak, hogy versenyképesek lehessenek a njni-
gati ipari âllamokkal. De az irigységen kiviil a gazdasâgi, szo-
ciâlis és kultûrâlis okok is elôsegithetik, vagy hâtrâltathatjâk
a nemzet életében bekovetkezett vâltozâsokat. De bârhol is rej-
tôzzék az igazsâg, a mindjobban elôtérbe keriilô nemzeti tôrek-



vések hangzavara, a vilâgszerte tapasztalhatô népszaporulat
agonizâla problémâja és az ezekbôl eredô târsadalmi forron-
gâsok lehetôsége nem ad Magyarorszâgnak tôbb mint 10—15
évet, hogy megfelelô életszmvonalat biztositson népének; hogy
a nemzetmûvelôdés irânyvonalât megâllapitsa és a nemzeti cé-
lok hatârait megjelôlje — bârmilyen politikai rendszerben él
a nemzet.

Az amerikai magyarsâg ùgy lâtja, hogy a jelenlegi kor-
mânyzatnak torténelmi feleldssége tudatâban azonnali hatâly-
lyal hozzâ kell lâtnia a kovetkezô feladatok megoldâsâhoz:

... a sziiletés-szabâlyozâs problémâjânak mielôbbi âttanul-
mânyozâsa, és a sokkal kevésbé liberâlis abortusz-tôrvé-
nyek betiltâsa, mert a nemzetvédelem legfontosabb fel-
adatai kôzé tartozik a szomszédnépek szaporodâsi arâny-
szâmât egészségesen kiegyensûlyozô népszaporulat minden
eszkôzzel valô fenntartâsa.

... az elszaki'tott teriileteken élô magyarsâg érdekeinek vé-
delme, kûlônôsképpen a magyamyelvû mûvelôdés biztosi-
tâsa kultùr-autonômiâk keretében és gazdasâgi helyzetiik
feljavitâsa érdekében teendô lépések.
... gondosan elôkészi'tett programok âltal biztositani a ma
gyarsâg klegyensûlyozott élelmezését és kielégiteni laké»"
igényeit a legnehezebb kbriilmények kôzott Is.
... a Magyarorszâgon és az Egyesûlt Allamokban élô ma-
gyarok kôzôtti "hfdépités" egyoldalûsâgânak megszunteté-
se és nemzeti kultûrânk megôrzése és terjesztése érdeké
ben konkrét lépések tétele minden politikai vonatkozâs
mellôzésével.

... Szent Istvân szûletésének millenniuma alkalmâbôl âlta-

lânos amnesztia meghirdetése és a politikai jogok tovâbbi
liberalizâlâsa.
... munkatervek siirgôs ûtbaindîtâsa a szennyezôdés felszâ-
molâsâra és a polluciô terjedésének meggâtolâsâra olyan
tâjak felé, ahol a kômyezet természetes ôntisztulâsa még
érintetlen.

... ûj energia-forrâsok teremtése, lehetôleg atomhajtâsû
erôtelepek formâjâban, hogy kimerfthetetlen elektromos
erô âlljon a nemzetgazdasâg mindenkori rendelkezésére.



Flavius szerint mindenki ôhajtja az erényt, de kevesen haj-
landôk érte munkâlkodni. Mi azért imâdkozunk, abban re-

ménykediink, azt hissziik és valljuk, hogy vannak még magya-
rok, akik hajlandôk Magyarorszâgért munkâlkodni.

Az ùj Magyarorszâg, amely igazsâgon, emberi méltôsâgon,
kultûrâlis és gazdasâgi bôségen, valamint faji megbékélésen
alapul, nemcsak visszanyerheti vezetô helyét a Kârpât-meden-
ce egyenrangû népei kozott, hanem ismét betôltheti Szent Ist-
vân ezeréves àlmât.

Az ûj Magyarorszâg, amely visszanyerte népi egységét, sza-
bad utat nyert torténelmi nyersanyagforrâsaihoz a Kârpâtok-
tôl az Al-Dunâig, meg fogja talâlni a modot szomszédaival a
szivélyes megértésre, mint ahogy a szomszédok is bîzô barât-
ra, a kultûra termékeny forrâsâra, hasznos iizlettârsra és ne-
meslelkû fegyvertârsra fognak talâlni Kelet-Kôzép-Eurôpa sem-
legességének fenntartâsâban.

☆ ☆ ☆

Nddas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok hâlâs koszonetet mond
Nâvori Komél dr. minden részletre kiterjedô, értékes elôadâ-
sâért majd felkéri Fûry Lajos dr. (Washington, D. C.) Irôt, az
Amerikai Magyar Szdvetség orszâgos fôtitkârât, hogy ismertes-
se az amerikai magyarsâg âllâspontjât és koveteléseit ugyan-
csak a "hidépîtô" torekvésekkel kapcsolatban; kultûrâlis ki-
vânalmaink szempontjâbôl.

Fiiry Lajos dr.:

KULTORALIS KIVANALMAINK

Az a témakor, amirôl beszélni ôhajtok, lépten-nyomon az
emigrâciôs magyarsâg elé kerûlt és a kovetkezô 1970-ben fog
kicsûcsosodni. Nem kisebb dologrôl van szô, mint arrôl, hogy
mi az emigrâciôs magyarsâg helyzete és âllâsfoglalâsa az ott-
honi kormâny 1970-re tervezett propaganda-céijaival szemben.

Abban a kivételesen szerencsés helyzetben vagyok, hogy
mivel a kongresszusi kônyvtârba nemcsak a vilâgsajtô ôsz-



szes példânyai és kiadvânyai, nemcsak az emigrâciôs kiadvâ-
nyok, hanem az osszes magyarorszâgi sajtôtermékek, kôny-
vek, ûjsâgok légipostâval érkeznek: szinte naprôl-napra pon-
tosan kovetni tudom az otthoni magyarsâg helyzetét és az
otthoni magyar kormânypolitikât-

Mint emigrâciôs magyar irô kivânok ehhez a kérdéshez
hozzâszôlni és a rendelkezésemre allô rôvid idô alatt, vâlaszt
keresni, talâlni arra a kérdésre, hogy mit kellene tennie az
emigrâciôs magyarsâgnak és mi az, amit az emigrâciôs ma
gyarsâg tehet az 1970-re tervezett ûgynevezett 25 éves propa-
ganda tervekkel szemben. Nem mondom, nehéz nem szubjek-
tivnek lennie kiilônôsen annak, aki mint mi valamennyien en-
nek a problémânak résztvevôi és szenvedô alanyai voltunk.

1945 âprilisâban a magyar nép tôrténetében egészen ûj
korszak kezdôdôtt. Amikor az orszâg katonai elfoglalâsa be-
fejezôdôtt, azzal az eddigi gazdasâgi, politikai, târsadalmi és
kultûregységbôl Magyarorszâg erôszakosan és hirtelen kivâlt.
Az eddigi nyugat-eurôpai életkôzôsséghez tartozô és Szent Ist-
vân ôta ennek szerves alkotô és jelentôs kultûrtényezôjét ké-
pezô Magyarorszâg egyszerre egy teljesen idegen és minden
tekintetben a magyar nép gondolkozâsâtôl tâvol âllô nép ér-
dekkôrébe keiiilt.

A magyarsâg a nyugat-eurôpai keresztény erkôlcs alapjân
és a mûvelt nyugati âllamok kultùr-, gazdasâgi és târsadalmi
szfnvonalâval egyforma magasan âllô nép volt. Most mélyen
visszaesett. A honfoglalâs ôta a magyarsâg korân tudatâra
ébredt annak, hogy Eurôpâban csakis mint az eurôpai kul-
tûrkôzôsség tagja maradhat meg és ha nem akar a hûnok,
vagy az avarok sorsâra jutni, ha nem akar a bizânci ârmâny-
politika zsoldoshadserege lenni és lassan felôrlôdni a mesteri
diplomâciâval irânjdtott gôrôg hadmûveletekben, akkor nyu-
gat felé kell fordulnia. A bôlcs magyar âllamférfiak és veze-
tôk mindent, ami hasznos és jô, igyekeztek âtvenni és a ma
gyar életmôdhoz megfelelôen alkalmazni. A kereszténység fel-
vételétôl kezdve a renaissance-ig, a kônyvnyomtatâstôl kezd-
ve a reformâciôig és a feudalizmustôl kezdve a francia for-
radalom vivmânyâig a magyarsâg kivette részét jôban és
rosszban, mint a nyugat-eurôpai kultûrkôzôsség egyik tagja.



1945-ben Magyarorszâg erôszakos beavatkozâs kôvetkeztében
egy csapâsra megszûnt ennek a kozosségnek a tagja leimi.

Az orszâgot torténelme folyamân tôbbszbr is érte mâr
ilyen és ehhez hasonlô katonai vereség. 1241-ben a mongol
megszâllâs, ami azonban csak idôleges volt. Ezek csak egy-
szerûen kiraboltâk és felégették az orszâgot. 1526-ban a mo-
hâcsi vész és 1541-ben a torbk megszâllâs, amikor az orszâg
egyharmada teljesen uralmuk alâ keriilt. A tôrok, mint kitûnô
szervezô nép, elsôsorban azt akarta, hogy az âltala megszâl-
lott teriileten minden a régiben maradjon. Az elmenekiilt la-
kossâgot visszacsâbîtotta az elnéptelenedett falvakba, hogy
minél tôbb legyen a termés, mert annâl tobb adôt szedhetett
be. A teljesen vallâs-idegen mohamedân tôrôk nem igyeke-
zett a keresztény magyarsâgot erôszakosan âttériteni moha-
medânra, sot még tôbb vallâs-szabadsâgot biztosîtott a pro-
testânsoknak, mint az orszâg Habsburg-megszâllta részéb'en.

A tôrôk politika minden tôrekvése arra irânyult, hogj'
minél jobban kizsâkmânyolja az âltala megszâllott teriiletet.
Az osztrâk politika, amely pontosan a Habsburg-hâz egyre
gyarapodô nagyhatalmi céljait kôvette, céltudatosan arra irâ-
njoilt, hogy az egyszerû kis Ostmarksâgbôl vilâghatalommâ nô-
vekedjék akâr hâzasodâssal, akâr hadmûveletekkel alâhûzott
ûgyes diplomâciai mesterkedéssel.

1945-ben Magyarorszâg orosz katonai megszâllâsâval azon
ban egészen mâs, az eddigiektôl teljesen eltérô hôditâs kôvet-
kezett be a magyarsdg életében. Az eddigi magyar életforma
— most itt nem arrôl van szô, hogy az tôkéletesen jô volt-e,
vagy nem, az mindenben megfelelt-e a magyarsâg érdekének
— mârôl holnapra megsziint. Egy felkésziilten vârô emigrâns
gamitûra szâllta meg az orszâgot és vette kezébe a hatalmat
az orosz katonai segîtséggel. Elôszôr leromboltak mindent,
még azt is, amit a hâborû meghagyott. A mâsodik hâborû
pusztîtâsai az utcai harcok és bombâzâsok kôzel sem okoztak
akkora rombolâst, mint amit ez a Moszkvâbôl visszatért és
bosszûért lihegô gamitûra végzett. Az oroszok mint bôlcs,
nagypéteri birodalom épitôi, sehol sem avatkoztak lâthatô
vonalon ebbe a munkâba. Azt teljesen Râkosi Mâtyâsra és
garnitûrâjâra biztâk.



Az orszâgot elôszor is lezârtâk hermetikusan, hogy ne jus-
son sem ki, sem be, csak amit a cenzûra engedélyez. A kato-
nasâgon kezdték. A honvédség hôsi harcât lebecsmérelték. Az
egyhâzakon és a menekûlteken folytattâk. "Gyilkos fasisztâk
és nâci patkânyok akarnak bejonni Amerikâba" — tiltakozott
Jâvor Pàl néhâny, nevének kiejtésére sem méltô, magyarul
irô new-yorki ûjsâgban és bizony az elsô hajô menekiilt utân
egy évre visszavetették a mâr regisztrâlt magyarokat és min-
den nélkûl visszakûldték ôket a lâgerokba-

Ilyen elôzmények utân, amikor a "rendszer" mâr biztos
alapon érezte magât, s a nép politikai ellenâllâsa teljesen meg-
tort, egy egészen kis magyar kultûrcsoport, az irôk csoportja,
akiknek egyetlen fegyvere a tell, megszôvegezett egy memo-
randumot és akârcsak a francia forradalmat az enciklopédis-
tâk, vagy a 48-as szabadsâgharcot a Pilvax-kâvéhâzban ôsz-
szeiilô magyar irôk, ûgy az 1956-os szabadsâgharc kitôrését
elindltotta ez az irôi kiadvâny és kôvetelmény. A szabadsâg
harc legnagyobb magyar eredménye volt a Râkosi-garnitûra
eltâvolitâsa, miutân az oroszok maguk is belâttâk, hogy (az
akkor Hruscsov âltal megfogalmazott ûj doktrina) a békés
egyiittmûkôdés keretében meg kell vâmi, hogy az idô meg-
hozza a biztos eredményt, ami nem lehet kétséges, minthogy
az unokâk mâr az egész vilâgon ùgyis egy nagy szocialkom-
munista vilâgban élnek.

A szabadsâgharc utân bekovetkezett, amirôl annak a bizo-
nyos székely embemek az anekdôtâja szôl. A székely kutyâja
éhes volt s miutân nem tudott enni adni neki, hât odaszori-
totta lâbât az ajtôhoz, aztân a kutya vonyitott fâjdalmâban.
Akkor hirtelen elengedte s a kutya ôriilt, hogy mâr nem fâj
a lâba s mâr nem volt éhes sem, hanem nagyon boldog. Vala-
hogy igy néz ki az orszâg 1956 utân.

Most mâr lehet imi és nem muszâj dlcsérni a rendszert.
Istentiszteletre is lehet jâmi és nem viszi el az AVO azt aki
templomban eskiiszik, vagy akinek gyermekét megkeresztelik.
Szidni is lehet a rendszer hibâit a kabarékban és szabadon
tâncolhatnak nyugati tâncokat az osszejôveteleken. Mâr nem
minden levelet cenzûrâznak, de még nyilvântartâs van a kiil-



foldrôl érkezô, fôleg amerikai levelekrôl. Most mâr nem olyan
szigorû a kâder-kôvetelés, ha valakinek a gyereke felsôbb isko-
lâkba akar iratkozni és az âtîrt tôrténelemben a "nâci" és

"fasiszta" szavak mellôl a "Hortby-briganti" és "vérbûzos pat-
kâny" jelzôk kezdenek elmaradozni és mindinkâbb szalonké--
pessé kezd vâltozni a magyar irodalom.

Elôveszik ùjra a némasâgra îtélt irôkat, Kodolânyi (most
mâr megbalt) az élre keriilt, Csathâ Kâlmân, a régi Oj Idôk
gârdâjânak irôja, népszerû, sot az arisztokrata Széchenyi grôf,
aki a jâszberényi kitelepitô rizsiiltetvényrôl keriilt fel egyene-
sen a lektori székbe, a legnépszerûbb a vadâsztorténeteivel.
A Magyarorszâgot ért kétszeres nagy szellemi veszteség csok-
kentése a bâbord utân kijôtt és az 1956-os magyarsâg vissza-
csalogatâsâval, vagy kinti munkâjânak kbzombôsitésével nem
érbetô el.

Még a bâbord elôtti Magyarorszâg felismerte azonban az
Amerikàban élô kivândorolt magyarsâg gazdasdgi és erkôlcsi
erejét. Kb. 600-000 magyar volt ebben az idôben Amerikàban.
Prôbâlkoztak is magyar kultdrâlis kapcsolatok kiépitésére
kônyvtârak létesitése, bazai osztondijak, cseredijak, lâtogatâ-
sok, kulturintézmények stb. révén. Ezek azonban kellô anya-
giak biânyâban és kicsinyes politika kovetkeztében nem értek
célt. A jelenlegi budapesti kormâny sokkal ravaszabbul, nagy
nagy koltséggel egy minden izlést kielégitô és mondbatni dj-
sâgirôi és mûvészi szempontbôl kifogâstalanul szerkesztett
propaganda-lapot szâzezres példânyban kezdett kiildeni a kiil-
fôldi magyarok cimére. Elôszbr csak egyetemi tanârok, vezetô
âllâsokban lévô szellemi foglalkozâsuak cimére. Ma mâr dgy-
szôlvân minden elérbetô magyar cimére jâr ez a lap egészen
le, a dél-amerikai ôserdôkben élô magyarokig. Ez pénzbe ke-
riil, igen sok pénzbe. De megéri, mert a "béke" és az "épi-
tés", a kultdrbeszâmolôk és irodalmi estek, mûvészi târlatok,

nemzetkôzi sajtôkonferenciâk és filmbemutatôk, amik ottbon
vannak, a propaganda szolgâlatâban igy sokszorositbatôk.

A legjobb kiâllitâsd magyar kônyvek elârasztjâk az emig-
râciôt. Most mâr nemcsak a rozsda-temetôk és propaganda-
irâsok jônnek, banem mûvészi kiâllitâsban a Tûrôczi-krônika,



Ady Endre, Arany és Vôrôsmarty diszkiâlHtâsû kôtetei, Mikes
Kelemen levelei, magyar mûvészettôrténet, Jôkai, Gdrdonyi
ùjrakiadva. Kôztiik természetesen ott van Gâbor Andor îrâsa
és Kûn Bélâné szivhez szôlô kôtete férjérôl, aki az emlékirat
szerint "fôldre szâllt angyal volt és a megtestesiilt jôsâg, leg-
jobb barâtjâval, Szamuelli Tiborral egyiitt". Ezt kérem idéz-
tem a kônyvbôl.

Râkosiék még az elrabolt magânkônyvtârak kiârusitâsâ-
val igyekeztek kulfôldi valutâhoz jutni. A Kâdâr-rendszer meg-
talâlta az ûtat a magyar emigrâciôhoz a magyar betû ùtjân.
Szép kiâllîtâsû konyveket, folyôiratokat, szemléket adni arâny-
lag olcsôn. S ezzel nemcsak kulfôldi valutâhoz lehet jutni,
hanem meg lehet akadâlyozni az emigrâcios magyar kônyv-
kiadâst és tônkretenni indirekt, nem szôhoz jutni engedni a
magyar Irôkat az emigrâciôban, mint a legveszélyesebb ele-
met, mert mindenûtt, még Oroszorszâgban is, egy Paszternâk,
egy Pamkovszki, vagy egy Kuzmanek nagyobb veszélyt jelent-
het, mint a kinai hatârra felvonult 20 Mao-hadosztâly.

1956 utân az egész vilâgon elterjedt egy magyar szimpâ-
tia és egy kommunista ellenes magatartâs. A tuntetések ellen-
sûlyozâsâval lépésrôl-lépésre haladô iigyes politika eredménye
az, hogy ezt teljesen megsziintették. És mondhatni, 1945 ôta
Kâdâr és kormânya ebben ért el legnagyobb eredményt.

Ma mâr lehet levelezni kûlfôldre. Ebbôl nincs senkinek
baja. Csomagot is lehet kiildeni Magyarorszâgra. De azt csak
az érdekeltek tudjâk, hogy a vâm oly magas, hogy azt az ott-
honiak nem tudjâk kivâltani. Az IKKA, mint egyetlen segi-
tési lehetôség ùtjân 80%-os vâmsâpot szed minden csomag
utân a kormâny és évente csak az Egyesûlt Allamokbôl tôbb
milliô $ értékû vâmtarifa-bevétel jut a magyar kormâny ke-
zére. Hasonlô a helyzet a Kanadâbôl, Ausztrâliâbôl, Venezue-
lâbôl és a jobb pénziigyi helyzetben lévô mâs orszâgokbôl
érkezô csomagokkal, ahonnan a magyarok igyekeznek segiteni
otthon lévô, râszorulô hozzâtartozôikon. Ma mâr lehet lâtoga-
téba hazamenni Magyarorszâgra. Amnesztia van. 1956 utân,
vagy még késôbb kijôttek, olyanok is, akikre a hatâron râ-
lôttek, vagy akik alatt felrobbant az aknazâr, hazamehetnek.



Ha megvâltjâk a vîzumot és bizonyos osszegû dollârt hajlan-
dôk otthon elkôlteni.

Két irânyzat vetélkedett otthon az 1956 utâni enyhiilési és

dollâr-szerzési manipnlâciôban. Az elsô, a szigorû kâdâri kom-
munista, kevésbé eszes, vaskalapos irânyzat, amelyik attôl félt,
hogy kémek mennek be s a nyugati magyarok elmondjâk az
otthoniaknak, hogy mi a helyzet itt kint és itt kipanaszoljâk
az otthoniak magukat. Ezzel szemben a mâsik, az okos, a
spekulâciôra gondolkozô és még a kommunizmust is a sajât
szolgâlatâba âllitô irânyzat azzal érvelt, hogy propagandâra
van sziikség, ahhoz pedig valuta kell, sok valuta és ehhez a
legjobb jovedelmi forrâs: a hazalâtogatô magyarok valutâja,
amelybôl minden propaganda kôltsége nagyszerûen fedezhetô.
S itt volt a fô és dontô érv, emellett a legerôsebb bizonyi-
ték a kiilfold felé, hogy micsoda szilârd helyzet van otthon,
errôl s az orszâg jôlétérôl személyesen mindenki meggyôzôd-
hetik. Kétségtelen hogy dollâr-jôlét van otthon. Igen jôl szâ-
mitottak arra, hogy az elmûlt hûsz év alatt torténtek olyan
beruhâzâsok és fejlôdések, amelyek minden koriilmények kô-
zdtt bekôvetkeztek volna. Kissé ûgyes propaganda-tâlalâssal
mindent ûgy lehet beâllitani, mint a legutôbbi tiz év eredmé-
nyét.

Mâr johetnek ki Magyarorszâgrôl is lâtogatôk. Ezt a KLM
megosztja a magyar IBUSz-szal. Vendégszereplô football-csa-
patok jâtsszâk végig a kontinenseket és a kinti magyarok sze-
retetûkkel halmozzâk el, ôlelgetik a magyar fiûkat. Még a
legszéisôségesebb magyar ellenâllôk is azt mondjâk, hogy
ezek a magyar nép fiai és ôk nem a rendszer, hanem a sport
képviselôi. Ez igy igaz. S éppen ezért a budapesti kormâny
ùgyesen beâllîtotta ôket a magyar propaganda-hadjâratba
ûgy, mint ahogy a kikiildott reformâtus piispôkbket, a deb-
recerd, vagy a sârospataki nagjmevû teolôgiai tanârokat, vagy
mint a nagy magyar szinészeket Bilicsitôl kezdve Honthy
Hanndig. A siker kettôs. Elôszôr is a mûvészek igen szép
dollâr-halommal témek vissza. Ezt le kell adniuk, mert ez

mâs célokra megy. A lâtogatô mûvészek megelégedhetnek az
zal, hogy vihetnek haza melltartôkat, harisnyâkat és zsilettpen-



géket. A siker mâsik része a nagy propaganda az emigrâciô
elôtt, amely a nagy sirva ôsszeborulâsban rejlik. A magyar min-
dig hajiamos volt az ilyenekre. Kônnyebb elfelejteni azt, hogy
mi tôrtént a kivégzett magyar gyerekekkel és a halâlba kûldôtt
szuleikkel és testvéreikkel.

A legutôbbi AMSZ igazgatôsâgi ûlése foglaikozott ezzel a
kérdéssel és az 1970-es esztendôre tervezett nagy csoportos iin-
nepségekkel, hazalâtogatâsokkai és a tovâbbi kultûrâlis kap-
csolatokkal és hidépitéssel. Ha nem rapszôdikusan ,hanem târ-
gyilagosan, a mai életnek megfelelôen mérlegeljûk a helyze-
tet, azt mondhatjuk, mint ahogy ezt mâs emigrâciôs egyesûle-
tek is tôbb alkalommal leszogezték, ha valaki otthoni hozzâ-
tartozôi lâtogatâsâra elfogadja a kommunista kôvetség been-
gedô vizumât, emberi szempontbôl teljesen érthetô. Van azon-
ban egy kérdés, amit minden magyar feltehet. Miért nem lép-
het fel a budapesti kdzbnség elôtt az emigrâciôban élô neves
magyar mûvész? Csak ûgy a viszonossâg alapjân. Miért nem
lehet Budapesten, vagy Magyarorszâgon akârhol ârusitani a
magyar konyveket, amelyek kûlfoldôn jelennek meg? Miért
nem lehet postân a szuleimnek, vagy barâtomnak kintrôl ma
gyar kônyvet vagy magyar ùjsâgot kiildeni akkor, amikor on-
nan minden néven nevezendô kiadvânyt ki lehet kiildeni? Ezek
a kérdések mâr régebben felmerliltek és tudtommal tobb be-
advânyt is készitettek a képviselôkhôz és szenâtorokhoz, hogy
a viszonossâg elve alapjân maradjunk. Sajnos, az amerikai
legâlis érv az, hogy az amerikai sajtôtermékeket (bar ezt sem
mind) beengedik Budapestre. De nem ismerik el az emigrâ
ciôs magyar irodalmat, mint ahogy az emigrâciôs sportolôkat
sem engedték a sportversenyeken résztvenni (magyar szinek-
ben).

Legutôbb néhâny magyar l'rôval arrôl beszélgettunk, hogy
kûlfoldôn élô magyar frô elfogadhatnâ-e az otthoni magyar
irôk meghivâsât. A beszélgetés konklûziôja az volt, hogy min
den tovâbbi nélkûl, ha cenzûra és korlâtozâs nélkiXl szabadon

beszélhet. (Ami vaiôszmûieg soha nem kôvetkezik be.)
Az emigrâciôs magyarsâg magâval hozott és tovâbb épi-

tett egy kultûrât. Ezzel ma mâr szâmolnak otthon is. Ittkint
is kônyvek jelennek meg, ûjsâgok és folyôiratok vannak. Mi-



utân azokat megsziintetni nem tudtâk, kihalâsukra nem tud-
nak vâmi, tehât elkôvetnek mindent, hogy ezek ellen harcol-
janak. Az emigrâciôban megjelent nyomtatott îrâsrôl, konyv-
rôl és ùjsâgrôl otthon tbbb példânyt a Széchenyi kônyvtârban
félretesznek, elôzetesen kiértékelnek és magyarâznak. Mégis a
magyar irodalmi lexikonok és irodalomtôrténetek egyszerûen
eltagadjdk, vagy elhallgatjdk, hogy van az orszdg hatdrain tûl is
magyar kultûra, amely a magyar nép tôrténetében gyôkerezik
és a magyar nép hagyomdnyaira alapozôdik, amelyik nem ta-
gad meg semmit sem, mert magyar és amelyiknek nem diktâî-
nak, nem trnak elô semmit s amelyik nemcsak magyar nyel-
ven, hanem magyar szivvel ir és alkot.

Megâllapitottâk, az egyesûlt-âllamokbeli és a kanadai ma-
gyarsâg egy évi tiszta jovedelme tbbb, mint a budapesti kor-
mâny egy évi kbltségvetése. Tehât, amikor a kikuldbtt mûvé-
szek elôadâsait készitik elô, kérjûk azt, hogy vellik egyiitt a
kintlévô magyar mûvészek is felléphessenek. Nem lesz bot-
râny, ne féljenek a rendezôk. A magyar még az idegen vendé-
get is becslili, hât még a sajât fajtâjât.

Az otthoni râdibban és a Magyar Hlrekben âllandôan kér-
désekkel ostromoljâk az emigrâciôt, hogy mondjâk meg, Irjâk
meg, mi a panaszuk, szivesen segitenek. Tessék megimi, en-
gedjék meg itteni kbnyveink bevitelét és azok otthoni ârusitâ-
sât. Csereforgalom keretében. A hldépités necsak egyoldalrôl
tbrténjék! Addig, amig ez meg nem valôsul, fenntâll a lâtszat,
liogy mindez nem a magyar nép érdekében, mindez nem a ma
gyar kultûrdért, hanem csakis valutaszerzô érdekbôl, egy kis
Nyugat felé valô enyhiilés lâtszatâért, Râkosi-féle szalâmi-tak-
tikâbôl, kâdâri egyoldalû hidépi'tésbôl tbrténik.

☆ ☆ ☆

Nddas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnbk hâlâsan megkbszbni
Fiiry Lajos dr. értékes elôadâsât és azzai kapcsolatban elmond-
ja: Szeleczky Zita karâcsonyra lemezeket ad ki, mert ragyo-
gô mûvészetét mâsként nem tudja kbzkinccsé tenni a gazdag
Amerikâban. Neki még a hatalmas Los Angelesben sincs szin-
padja. Kbvetkezô elôadôként Sisa Istvdn (Newark, N. J.) kbz-
irbt kéri fel.



Sisa Istvân:

MAGYARORSZÂG BIOLÔGIAI TRIANONJA

A szabad magyarsâg Trianon kûszôbônâllô 50. évfordulô-
jân gyâszolni készûl. E komor alkalom a legmegfelelôbb
idôpont, hogy végre râdobbenjiink egy ûjabbkeletû, belsô Tria-
nonra is, melynek kibontakozâsa 1956 ôta szemiink elôtt ment
végbe.

Egy fél évszâzaddal ezelôtt orszàgunkat csonkitottâk meg
nemzetkozi bûntényszâmba menô békeszerzôdéssel. Ezt most
betetôzni lâtszik a biolôgiai Trianon, mely 13 év ôta nemzet-
csonkitâs formâjâban csapolja a magyarsâg vérét, tizedeli an-
nak életerejét. Tôrténelmi tâvlatban ez utôbbi a végzetesebb,
formâjâban a borzalmasabb. A "tizedelés" szô tulajdonképpen
gyenge kifejezés, mert ezt a fokozatot az otthoni abortusz-kor-
szak mâr régen tûlhaladta. Az âllami segédlettel kiirtott ma
gyar magzatok szâma ugyanis hovatovâbb két és félmilliô felé
kôzeleg. Az otthon 1963-ig kiadott statisztikâkat, valamint az
azôta kialakult évi 200,000-es âtlagot szâmitva 1969 végéig Ma-
gyarorszâgon 1956 ôta mintegy 2,360.000 mûvi vetélést végeztek.
— Ezt a szâmot hangsûlyozni kell, mert a sajtôban egymâstôl
eltérô szâmadatok lâtnak gyakran napvilâgot.

Mint a fentiekbôl kivilâglik — vagy inkâbb elôsôtétlik —,
ami otthon végbemegy, az tehât mâr nem tizedelésnek, hanem
az orszâg mintegy 10milliôs lakossâgâhoz arânyitva ùgyszôlvân
a magyar népi erô megnegyedelésének bélyegezhetô.

Morbid "ônrendelkezés"

Az orszâgcsonkitô Trianont a népek ùn. "ônrendelkezése"
cégére alatt kényszeritették Magyarorszâgra. A nemzetcson-
kitô belsô Trianont is valamiféle "ônrendelkezés"-re hivatkoz-
va szabaditottâk râ a szerencsétlen magyar népre. Az abor-
tuszrendelet — ùgymond — minden nônek biztosi'tja a jogot,
hogy ônmaga rendelkezzék magzata sorsa felett. Mint az évek
folyamân kideriilt, ez a morbid "ônrendelkezés" a gyakorlat-
ban szinte végrendelkezéssé fajult nemzetiink sorsa felett a
Kârpâtok medencéjében.



Ennek a katasztrôfânak okait, méreteit és fenyegetését
felismerendô, râ kell vetîtenunk a vizsgâlat fényszorôjât a
rendszer âltal sotétben tartott egyes részletekre.

Mindenekelôtt megâllapitandô, hogy a nôk ônrendelkezé-
se csak ûriigy volt az abortusz-rendelet bevezetésére. Valôjâ-
ban idegen érdekek szolgdlatdban folyik otthon nemzetûnk
rombolâsa, melyhez az âllam segédkezet nyûjt.

1956 elôtt minden magyar kormâny elitélte és bûntette
az abortuszt, mint szuletésszabâiyozâsi eszkôzt. Még 1953 feb-
ruâr 8-ân is pl. minisztertanâcsi hatârozat âllapltotta meg,
hogy az abortusz "sùlyosan veszélyezteti az anyâk és az egész
nép egészségét, rombolôan bat az erkblcsre és a csalâdi életre."

1956 tâjân azonban furcsa fordulat tôrtént. A Szovjetuniô
urai elhatâroztâk, hogy a csatlôsâllamok termelését fokozni
kell, mégpedig a nôk nagyardnyû munkdbadlHtdsa révén. Kî-
vânsâguk parancs volt és a kelet-eurôpai orszâgokban egymâs-
utàn jelentek meg nagyjâbôl azonos abortuszrendeletek a nôk
ônrendelkezésére hivatkozva, de valôjâban azzal a kl nem
mondott céllal, hogy a nôk milliôit bôlcsôk helyett a moszkvai
molochot tâplâlô gyârak mtmkapadjai mellé âlh'tsâk. A vârt
szûletéscsôkkenés révén egyben a lakâs-, iskola, ôvoda és bôl-
csôde-sziikségletet is leredukâlni remélték, hogy igy a termelés
nagyobb szektorât lehessen a Szovjetuniô gazdasâgi terveinek
szolgâlatâba âllitani.

Magyarorszdg az igazi dldozat .

A Kremlin âltal sugalmazott intézkedések eredményekép-
pen a csatlôsâllamokban az abortuszok szâma minden képze-
letet felulmûlô môdon nôvekedett, a sziiletések szâma pedig
ezzel arânyosan zuhant. De nem mindeniitt egyenlô mértékben
és ma el lehet mondani, hogy Moszkva céljât csupân Magyar-
orszâgon érte el, ahol a rendszer idegen érdekek szolgâlatâ-
ban rekord-mértékben teljesiti tûl a râszabott normât.

A legszembetûnôbb kivéteit Lengyelorszdg jelentette, ahol
a fôldjében arânylag bântatlanul meghagyott parasztsâg a ge-
rincét el nem vesztett katolikus egyhâz vezetése alatt egészsé-
ges ôsztônnel elutasitotta az abortuszrendelet kisértését és ez-



zel tulajdonképpen az ellenâllâs legszebb formâjât vâlasztot-
ta. A tôbbi csatlôsorszâgokénâl is sùlyosabb lakâshiâny ellené-
re a lengyel szaporodâs szinte tôretlenûl felfelé l'vel. Ma mâr
az orszâg lakossâga 32 milliô fôlôtt van és 1980-ra, becslések
szerint eléri a 38 milliôt.

Csehszlovâkiâban 1957-ben vezették be az abortusz-rende-

letet, mely a 20 ezrelék kbriili szuletési arânyszâmot néhâny
éven beliil 16 ezrelék alâ nyomta. Ez tôbbszâzezer szûletés ki-
esésével jârt. A csehek azonban arânylag hamar észbekaptak: a
csehszlovâk kormâny 1962-ben olyan szigoritâsokat léptetett
életbe, melyek a szaporodâst csaknem a normâlis mértékre
emelték. Csehszlovâkiâban tavalyelôtt kb. 80.000 mûvi vetélést
végeztek, megszaki'tva a terhességek kb. harmadât. Szakkôrok
még ezt is soknak tartjâk és emiatt a csehszlovâk kormânyt
erôs tâmadâsok érték az abortusz-tôrvény bevezetésének 10.
évforduléjân. (Mint tudjuk, Magyarorszâgon az évi 200.000
abortusz soktizezerrel meghaladja a sziiletések szâmât!)

Jugoszlâviàban, mely nem csatlôsâllam, szintén létezik egy
sok megkotôttséget tartalmazô, hatâsaiban sokkal enyhébb
abortusz-torvény, mely a lakossâg szaporodâsât a jelek szerint
nem befolyâsolja. A jugoszlâv népszaporodâs a legegyenlete-
sebb volt az elmûlt évtizedben a Duna-medencében élô népek
kôzôtt.

România iskolapéldâjàt szolgâltatta annak, mit jelent az
abortuszpolitika bevezetése, majd annak megszuntetése egy
orszâg népszaporodâsdban. Az ottani abortusz-rendelet megje-
lenése nyomân a sziiletések szâma 24 ezrelékrôl fokozatosan le-
siillyedt kb. 14 ezrelékre, de még mindig felette maradt az en-
nél is alacsonyabb magyar szuletési arânynak. 1966-ban 273.678
gyermek szûletett a mai România teriiletén. Ugyanebben az év-
ben azonban jôtt a dontô fordulat; România Ceaucescu veze-
tése alatt ôntudatos nemzeti politikâba kezdett, melynek egyik
legelsô intézkedése az abortuszrendelet megszuntetése volt.
Egyidejûleg szigorû tôrvényt hoztak a magzatelhajtâs ellen.

Az eredmény egy éven belûl drâmai vâltozâsban mutatko-
zott. A sziiletések szâma 1967-ben csaknem megkétszerezôdôtt.
522.937 gyermek sziiletett, amibôl a halâlozâsokat leszâmitva



343.962 volt a român természetes szaporodâs. Ugyanez Magyar-
orszâgon csupân 39.355 volt, kb. egy tizede România szaporo-
dâsânak.

A helyzet Magyarorszdgon a kôvetkezô években sem ja-
vult, meghazudtolva az otthoni rendszer porhintô propagan-
dâjât, mely a mûlt évben is még azt akarta elhitetni, hogy a
csalâdvédelmi intézkedések kôvetkeztében a népszaporodâsi
gôrbe felmenôben van. Ezt a notât fûjta nemcsak a kiilfôldi
magyarokhoz kikiildôtt Magyar Hirek, hanem a rendszer hiva-
talos lapja, a Népszabadsâg is, mely mûlt karâcsonykor igy îrt:

"Ha négy-ot éve egyesek félreverték a harangot a magyar

nemzet kihalâsâért érzett aggodalmukban — akkor ma ûnnepi ha-

ranghûzâssal hirdetjiik: 1968-ban csaknem elérjiik a 16 ezrelékes
sziiletési arânyt ... A népeaedés grafikonja tehât ma mâr hatârozot-

tan felfelé teuddl... megcdfolva a bûsmagyar hangulatû baljôsokat,

akik az abortusz-rendelet eltbrlését siirgették."

Jobb lett volna, ha a Népszabadsâg az ûnnepi harangszô
helyett a vészharangot hùzta volna meg. Alig szâradt meg
ugyanis a vezércikken a nyomdafesték, mikor a Magyar Sta-
tisztikai Hivatal évvégi statisztikâja kimutatta, hogy a magyar-
orszâgi népszaporodâs nemcsak hogy nem javult, hanem vala-
inelyest még csôkkent is és ezrelékben ugyanaz maradt, mint
az elôzô évben: 3.9. (A fogalomzavart elkerûlendo, râ kell mu-
tatni arra, hogy a sziiletési arânyszâm nem ugyanaz, mint a
szaporodâsi arânyszâm. Ez utôbbi a szûletések és halâlozâsok
kozôtti kûlônbozetbôl adôdik, tûkrozvén egy nép szaporodâ-
sât.)

Sajnos, az 1969-es esztendô tovdbbi romldst tgér: a Statisz-
tikai Hivatal kozleraényei szerint az év elsô 8 hônapjâban a ter
mészetes szaporodâs odahaza csak 26.721 volt, kozel 3 ezerrel
kevesebb, mint az elmûlt év hasonlô idôszakâban.

Az abortuszt a rendszer sajât szakértôi is elttélik

Fentiekbôl kitûnik, hogy az odahaza meghozott, onmaguk-
ban dicséretes szociâlis intézkedések (gyermekpotlék, szûlési
szabadsâg), mellyel a kormâny a vilâg szemét kitorôlni ig>'ek-



szik, vajmi kevés eredménnyel jârtak. Imraâr a napnâl vilâ-
gosabb, hogy a magyar népszaporodâs alakulâsa elsôsorban az
abortusz-rendelet eltôrlésén âll, vagy bukik, bârmennyire is
szeretné elhitetni a propaganda, hogy az abortusz-rendelet nem
oka, hanem csak eszkôze a sziiletések korlâtozâsânak.

A nôvekvôen riasztô jelenségek azonban mâig sem kész-
tették a kormânyt nemzetpusztîtô politikâjânak megsziinteté-
sére. Jelenleg Magyarorszàg az egyetlen és utolsô âllam Moszk-
va csatlôsai kôzott, melynek kormânyzata gôrcsôsen és ért-
hetetleniil (?) ragaszkodik az abortusz-rendszer legpusztitôbb
formâjdhoz, melynek katasztrôfâlis kôvetkezményeit a szom-
széd âllamokban régôta belâttâk és jôrészt kikûszbbolték.

Pedig ma mâr a terhesség-megszaki'tâsoknak az egészség-
re kâros hatâsât a rendszer sajât szakértôi sem tagadjâk. A
Népszabadsdg emiitctt karâcsonyi cikke az abortuszt primitîv-
nek és kârosnak itéli éppûgy, mint a Magyar Hîrek orvosszak-
értôje, aki a lap egyik mûltévi szâmâban is kijelentette, hogy
az abortusz "életveszéllyel is jâr, megviseli a nô szervezetét. A
mûvi abortusz minden lehetôség koziil a legrosszabb." mon-
dotta. Mûlt év szeptemberében a Magyar Nemzet pedig arra
figyelmeztetett, hogy az "ûjszulôttek kôzt egyre tbbb az éretlen,
gyenge koraszulott", ami nyilvân korâbbi abortuszok kôvet-
kezménye.

Mindennek ellenére a magyarsâg kivéreztetése tovàbb fo-
lyik s ismét feltessziik a kérdést: kinek érdekében? Tudjuk
jél, hogy semmiesetre sem a magyarsâg érdekében. Ami Ma-
gyarorszâgon jô a Szovjetuniônak, az ûgylâtszik Moszkvâban
nem jô az orosz népnek. Erre utalt a szovjet kozegészségiigyi
miniszter, dr. Boris Petrovsky-nak a New York Times mûlt év
dec. 12-i szâmâban ismertetett nyilatkozata, mely szerint mind
lélektani, mind pedig egészségiigyi okokbôl az abortusz elve-
tendô. Sot, ezen tûlmenôen, dr. Petrovsky ôvott a fogamzâs-
gâtlô vegyszerektôl is, melyeket pedig Magyarorszâgon most lâ-
zas ûtemben gyartanak az abortusz esetleges pôtlâsâra vagy
kiegészitésére. A Szovjetuniô egészségiigyi fônôke râmutatott
e szerek kâros ki'sérôhatâsâra, abbôl eredô komplikâciôkra,
visszhangozva a nyugati orvosok erôsodô véleményét, misze-
rint a pirulâk sûlyos vérkeringési zavarokat, idegbântalmakat



és sok esetben râkot is okozhatnak. Ezt a mérget ajânlgatja
most a kormâny Magyarorszàgon a kés helyett, mellyel 1956
ôta tôbb mint két és negyedmilliô magyar életét oltottâk ki. —
Mi mâs ez, ha nem intézményesitett nemzetpusztitâs?

Szuper Trianon fenyeget

A magyar népi erô szinte mechanizâlt pusztitâsa onma-
gâban is tragikus jelenség, félelmetes mértéke azonban igazân
csak a szomszéd âllamokhoz viszonyitva bontakozik ki. A mâr
idézett roman példa kozel tizszeres român fôlényt mutatott ki
a szaporcdâs terén. Ez csak egy része a magyarsâg jovôjére
nehezedô lidércnyomâsnak a Duna-medencében, melyet az ott-
honi kormâny elhallgatni, elleplezni igyekszik — mutatott râ
az Amerikai Magyar Szovetség ez év elején kiadott ropirata is,
mel}mek példânyait elsôsorban magyarorszâgi cfmekre kiildot-
ték el.

A kormânyzatnak van is mit ellepleznie. A legûjabban nyil-
vânossâgra hozott statisztikai adatok szerint 1968 végén Cseh-
szlovâkia, România és Jugosziâvia osszlakossâga 54,348.000 volt.
Ôsszehasonlîtva az egy év elôtti, 1967-es ossziakossâggal
(53,483.000) szomszédaink tehât egj' év alatt 865 ezer lélekkel
szaporodtak. A magyarorszâgi szaporodâs ugyanakkor csak
39.000-et tett ki, ami a szomszédaink szaporodâsânak 1/22 ré
sze. Egy év alatt huszonkétszeres szaporodâsi folény a volt
kisântânt âllamok javâra!

Ha igy âllunk, most, akkor mit érlel a jôvô Magyarorszâg
szâmâra? — sajog fel a kérdés.

A felelet talân sokakat megddbbent, de az imént idézett
adatok alapjân mâr nem lephet meg: az 1920-as orszâgcsonki-
tâsnâl is sùlyosabb Szuper Trianon ârnyéka tomyosul a ma
gyar jôvô felett a Kârpâtok medencéjében.

Erre a kôvetkeztetésre jut az ember akkor is, ha az Egye-
siilt Âllamok Népszâmiâlâsi Hivatalânak 1965-ben a Univac
komputer segitségével kiszâmitott, Kelet-Eurôpâra vonatkozô
népességi prognôzisât tanulmânyozza. A komputer âltal kiôn-
tôtt szâmadatok kôziil mintha a magyarsâg jôvôjébe beépitett
biolôgiai "time-bomb" ketyegése hallatszana ki. Olyan idôbom-
bâé, amelynek robbanâsâra még ez évszâzadban szâmithatunk



a kômyezô népek biolôgiai feszitôereje hatâsâra a novekvô
magyarorszâgi népességi vâkuum irânyâban.

A komputer adatait az Egyesiilt Nemzetek, sot a Magyar
Statisztikai Hivatal azôta végzett szâmitâsaival egybevetve Ma-
gyarorszàg vârhatô lakossâga 1980-ra 10,700.000 kôrûl lesz: az
USA hivatalânak adatai szeiint viszont még 1985-ben sem sok-
kal tobb, mint: mindossze 10,718.000. Ugyanakkorra Csehszlo-
vâkiânak 16,755.000, Jugoszlâviânak 24,625.000, Româniânak pe-
dig 25 milliôs lélekszâmot vêtît elô a komputer. Ez a volt kis-
ântânt orszâgok oldalân 66,380.000 ôsszlakossâgot jelent és
tôbb mint 12 milliôs szaporulatot a mai lélekszâmhoz képest.
Magyarorszâg népességének szaporodâsa ugyanez idô alatt csu-
pân 462 ezerre vârhatô, ami alig H26 része- a kôrnyezô âllamok
szaporodàsànak! Ez a 26-szoros szaporodâsi fôlény teljesen el-
hihetô, sot igen konzervatîv szâmîtâs, ha figyelembe vessziik a
mûlt évben mâr kialakult s vitathatatlan ténynek szâmîtô 22-
szeres szaporodâsi fôlényt. (Szomorû kuriozumként emlîthe-
tô, hogy a jelenleg 2 milliôs tôrpeâllam, Albânia szaporodâsa is
tôbbszôrôse lesz a vârhatô magyarorszâgi szaporodâsnak az
elkôvetkezô 15 évben.)

Az ôsszehasonlîtâsokat ezekutân szinte ônkînzâs folytatni.
De hogy a kép teljes legyen, râ kell mutatni sziilôhazânk la-
kossâgânak fokozatos kiôregedésére. 1985-ben Magyarorszâg
lakossâga mintegy hatodrészét teszi majd ki a volt kisântânt
âllamokénak, elemi iskolâs és ôvodâs gyermekek tekinteté-
ben azonban a lélekszâm a szomszédokénâl mâr csak egy tize-
de lesz. Az eltartâsra szorulô ôregek szâma sohasem lâtott
mértéket ér el, s vârhatô a termelés és életszînvonal kataszt-
rôfâlis zuhanâsa. A Munka c. pârtfolyôirat 1968. nov. 15-i szâ
ma mâr bevallotta a kôzelgô krizist, javasolvân, hogy a nyug-
dîjhatârt fel kell emelni, hogy betômjék a sziiletések kiesésé-
vel a termelésben keletkezô réseket. — A magyar dolgozôk te-
hât szâmîthatnak arra, hogy elôbb-utôbb életfogytiglan kell
majd robotolniok megérdemelt ôregkori pihenés helyett.

A népszaporodâsi tragédia kôvetkezményei pedig csak
1985-ben kezdenek kibontakozni. Az elvetélt nemzedékek âr-
nyéka Szuper Trianon fenyegetéseként fog a Csonkaorszâg jô-
vôjén feltomyosulni. — Ennek lehetôségére mâr 5 éwel ez-



elôtt a Quo Vadis Hungaria? c. ropirat is râmutatott, s a so-
tétenlâtâst az elmûlt évek csak igazoltâk. — A kozôttûnk élô
magyar âllamférfi (dr. Eckhardt Tibor) a sajtônak tett egyik
nyilatkozatâban szintén kongatta a vészharangot râmutatvân
arra, hogy

"... A parasztsàg felszâmolâsa és az abortuszrendelet
Trianon véglegesitését jelenti. Sot... Egy-két évtized mûlva,
mikor a kôrnyezô âllamok az eloregedett és megritkult ma-
gyarsâg lélekszâmât hat-kilencszeres tûlerôvel mûljâk majd
felûl, sajnos a trianoni hatdrok fenyegetésével îs szâmolnunk
kell...

Az oroszok mâr a Nagy-Alfôld peremén âllnak, a româ-
noknak a Tiszâig valô terjeszkedési vâgya kozismert, csak-
ûgy, mint a kôrnyezô sziâv népek Duna-medencét betôlteni
vâgyô tôrekvései. A tôrténelem erôi kônyôrtelenek és kiilô-
nôsen âll ez a tétel az elârvult, rckontalan magyarsâgra, me-
lyet ugrâsra és terjeszkedésre kész szomszédok vesznek
kôrtil..."

Tobzôdik a kontraerkôlcs

A Szuper Trianon sôtét lâtomâsâval âlmatlanul viaskodô
magyar ônkénteleniil is reménysugâr utân kutat: van-e kiût,
menekvés ebbôl a magyarsâgra bocsâjtott ûj kataklizmâbôl?
Erre nem kônnyû felelni. Egy bizonyos: a népességi kataszt-
rôfa mâr bekôvetkezett és Magyarorszâg egy ûjkeleti'i, bio-
lôgiai Trianon âldozatâvâ vâlt. A katasztrôfa mértékét viszont
enyhîtené, ha a magyarorszâgi szaporodâs — român mintâra
— ugrâsszerûen felemelkedne.

Ennek "conditio sine qua non"-ja az abortusz-rendelet
eltôrlése egybekôtve a lakàsépitések eîsô szâmû nemzeti fel-
adattâ tételével.

A meghasonlâsba kergetett ôngyilkosjelôlt kezébôl a fegy-
vert kell mindenekelôtt kiùtni, ami utân kôvetkezhet a szinte

lâzâlomban szenvedô népiink lelkének meggyôgyitâsa. Valami
szôrnyûen természetellenes van abban, hogy ma Magyaror
szâg tartja a vilâgrekordot az ôngyilkossâgok és magzatgyil-
kossâgok terén. Mi nem ônveszejtô halâlos tavaszok, kôkadt
hangulatû szomorû vasâmapok, hanem a szilaj kiizdelmek, vi-



lâgraszôlô sportteljesitmények és a szînpompâtôl kavargô
Gyôngyosbokréta népe vagyunk. Fajtânk, ha egy talpalatnyi
foldet adnak neki, amin megvetheti lâbât s tisztes fôdelet a
feje fdlé, életrevalôsâgâval, tehetségével, szorgalmâval virâgzô
élet csodâjât teremti meg maga koriil.

Ami most odahaza torténik, azért egy vékony, a magyar
nemzettôl elidegenult, vagy azzal sorskozôsséget nem vâllalô
réteg felelôs, mely miutân a magyar falut szétverte, vallâsa
ellen irtôhadjâratot folytatott, most ifjûsàgunkat is egy kontra-
erkolcsbôl fakadô nihilizmus prédâjâul veti oda.

Mig a magyar jovôt felszâmoljâk, ifjaink szinte ezrével
dobjâk el maguktôl az életet. Mi'g szerte az orszâgban példâtlan
lakâsnyomor dûhong — addig Budapestet legûjabban a ziillés
és dekadencia Vasfiiggony mogôtti fôvârosâvâ, egy Duna-menti
Las Vegas-sâ épitik ki. Egyre nôvekvô mértékben itt adnak
talâlkozôt egymâsnak a "dolce vitâ"-t hajszolô keleti tovarisok,
nyugati playboyok és az otthoni "ûj osztâly" kegyeltjei — mi-
ként erre a New York Times is nemrégiben râmutatott. Ké-
nyelmûkre egymâsutân épitik a luxus-hoteleket, s szôrakoz-
tatâsukra gombamôdra szaporitjâk a sztriptiz-reviiket, mula-
tôkat.

A neonfényes Potemkin-szinfalak môgott pedig ott sôtét-
lik a fekete valôsâg: szerte az orszâgban csondesen deszkâznak
be egyre tôbb iskolaablakot, mert nincsen gyerek. Vannak he-
lyek, ahol nem jon egy se, tâskâval a hâtân az elsô osztâlyba ...
A jovô elotti kapuzârâsnak ez az irgalmatlan, szivbemarkolô
aktusa szinte égbe kiâlt, s kôltôt kivân, aki meg tudnâ balladâ-
ban énekelni a meg nem sziiletett magyar gyermekek légiôjâ-
nak dalât...

Ez Magyarorszâg a trianoni békeszerzôdés 50. évfordulôjâ-
nak és Szent Istvân szuletésének 1000 éves jubileuma kii-
szôbén.

Van-e reménysugâr?

A kérdés megint felmeriil: van-e a magyar jelen és jôvô ég-
boltjân valami reménysugâr? Van-e fajtânk szâmâra kiût? —
Csonka-Magyarorszâg felôl ilyen nem sugârzik; Budapest neon-
fényei csak vakltanak, a sôtétséget leplezve.



De a mai Magyarorszâg még nem a magyar nemzet. Milliôk
élnek a hatârokon tûl: a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben
és szétszôrôdva a szabad vilâgban. Az utôdâllamokban 3 mil-
liô testvériink él — és hâl Istennek szaporodik. Mig az anya-
orszâg lakossâgât abortusz-rendelet vérezteti, az utôdâllamok
ban élô magyarokat nem sûjtja biolôgiai megtizedelés, jobban
mondva negyedelés. Ellenkezôleg: elôâllott az a paradox hely-
zet, hogy a kisebbségi magyarsâg kétszer-hdromszor magasabb
arânyban szaporodik, mint Magyarorszâg lakossâga. Legerô-
sebb ez az irânyzat a Székelyfôld szmmagyar megyéiben, ahol
a természetes szaporodâs pl. 1967-ben tôbb mint 15 ezrelék
volt, ami az anyaorszâgi szaporodâsnak (3.9) majdnem négy-
szerese! Ha a helyzet igy folytatôdik, kilâtâs van arra, hogy
kisebbségeink szaporodâsa 1985-ig szâmbelileg is feliilmûlja
a Csonkaorszâg szaporodâsât.

A reménysugâr tehât egész vâratlan irânybôl jôn és bizo-
nyâra még vâratlanabb, ha — logikus kôvetkeztetésként — fel-
tessziik a kényes kérdést: Vajon a magyarsâg biolôgiai érdekét
szolgâlnâ-e az, ha kisebbségeinket valami csoda folytân mâ-
rôl-holnapra visszacsatolnâk a jelenlegi Magyarorszâghoz —
mintegy prédâul dobvân ôket is az abortusz-rendszer tombo-
lâsânak?

A kérdésben benne van a felelet — amely egyûttal szômyu
vâdirat a magyarorszâgi kormânyzat ellen.

Azt persze mindnyâjan tudjuk, hogy amit a magyar kisebb-
ségek biolôgiai réven nyernek, azt az erôszakos asszimi-
lâciô és kultûrâlis elnyomâs kôvetkeztében helyenként majd
nem hogy elvesztik a vâmon. De ha két rossz kôzôtt kell vâ-
lasztani, asszimilâlt félmagyarok szâzezreit még mindig szîve-
sebben lâtjuk, mint sziiletésûk elôtt szemétre vetett magyar
gyermekek hetakombâit.

Ha jôn kedvezô tôrténelmi fordulat, az asszimilâltakat
vissza lehet magyarosîtani, elvesztett teriileteket vissza lehet
csatolni. A zsarnoksâgot, idegen megszâllâst is tûl lehet élni.
A magyar fajtât csak egyûton lehet megolni, kipusztitani, ûgy,
ahogy az ma Magyarorszdgon tôrténik.

A mâsik reménysugâr mi lennénk, a szabad vilâgba sza-
kadt magyarok. Tôliink fugg, hogy ennek vilâgât olyan erôsre



gerjesztjûk, hog>' abbôl az egész magyar nemzet szâmàra re-
mény fakadjon. Trianon kiiszôbbn âllô évfordulôja s a rânk-
szakadt tragédia ùj alkalmat ad arra, hogy magunkba szâllva
jôl meggondoljuk, mit lehet és mit kell tenniink.

Ha ez a nemzetcsonkitâs tovâbb folyik, akkor nem-
csak Trianon véglegesîtôdik, hanem Szuper Trianon fenyeget.
Legfôbb és legsûrgôsebb feladatunk ezért a legnagyobb hang-
erôvel kôvetelni az otthoni abortusz-rendelet eltôrlését és a

lakâsépitések nemzeti prioritâssâ tételét. Szôlitsuk fel a ma-
gyarorszâgi kormânyzatot arra is, hogy végre tegyen lépéseket
kisebbségi sorban élô testvéreink jogainak, érdekeinek védel-
mére. Magunk is hassunk oda kiilfôldi kancellâriâkon az el-
szakitott magyarsâg sorsânak ismertetésére, kultûrâlis szabad-
sâguk elômozditâsâra. Ha ôk magyarsâgukat meg tudjâk driz-
ni, ezzel részben kompenzâlhatô lenne az anyaorszâg biolôgiai
vesztesége.

Idekiinn pedig céltudatosan épîtsûk ki a barâtsâg szâlait
a szomszédnépek kbzottiink élô szôrvânyâval, a magunk részé-
rôl is elômozditva egy duna-medencei testvériség kialakulâsât
arra az idôpontra, amikor a keleti âr onnan visszahûzôdik s ma-
gyarok, szlovâkok, csehek, românok, horvâtok végre hozzâlât-
hatnak — mùltjukbôl tanulva — a nagy revi'ziôhoz. Ez a reviziô
nem annyira hatârok ide-oda tologatâsâban, hanem gyakor-
lati ôsszeolvasztâsâban, spiritualizâlâsâban szolgâlnâ legjob-
ban az ott élô népek boldogulâsât. Hogy ennek a hatârokon ât-
nyûlô kôzôs hazânak, âllamalakulatnak mi lesz a neve, az mâr
nem annyira fontos. Szâmunkra leglényegesebb az, hogy bizto-
sitsa fajtânk szabadsâgât, jôlétét, kultûrâjât, szaporodâsât és
tehetségének kibontakozâsât abban a térségben, amelyet a ma
gyar nemzet Szent Istvân ôta hazâjânak tart — még mai tria-
noni feldaraboltsâgâban is.

A magyarorszâgi kormânyzathoz innen, a Magyar Talâlko-
zôrôl pedig van egy kûlôn ûzenetiink: Az 1970-es "jubileumi"
évben, ûgy tudjuk, amnesztia készûl. Ezt csak helyeselhetjûk.
Kivânsâgunk viszont az, hogy legelsôsorban adjanak amnesz-
tiât, kegyelmezzenek meg az évente még szuletésiik elôtt halâl-
raitélt 200.000 magyar gyermeknek.



Nàdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk hâlâs koszônetet mond

Sisa Istvân megdobbentô adatokat feltârô, értékes elôadâ-
sàért és bejelenti, hogy a United Hungarian Fimd vezetôsége
felajânlotta az elôadâs tobbezer 'kuldnlenyomat'-ban torténô
kiadâsânak koltségeit, hogy az amerikai magyar sajtôn keresz-
tiil minél szélesebb korû nyilvânossâg elôtt vâljék lehetôvé az
egyetemes magyar kozvélemény felrâzâsa. A felajânlâst kiilon
is megkoszoni, majd Mattyasovszky Kornél (Tiibingen, Német-
orszâg) neves magyar hirlapkiadôt mutâtja be a hallgatôsâg-
nak s kéri fel a németek és franciâk eurôpai politikâjânak
ismertetésére.

Mattyasovszky Kornél:

A NÉMETEK ES FRANCIÂK EURÔPAI POLITIKÂJA

Torténeti visszapillantâs

Az Eurôpa-politika — a német is, a francia is — a nagy
német tôrténész, Mommsen szerint visszanyùlik a mûlt szâ-
zadba. Szerény véleményem szerint tulajdonképpen a bécsi
kongresszussal kezdôdôtt 1815-ben. A tôrténészek âltalânos
véleménye szerint a mûlt szâzad végén ûj politikai periôdus
kezdôdôtt Eurôpa életében: a szupremâciâk, a nemzeti impe-
rialista politika kora. Es ezt ôsszefiiggésbe hozzâk a porosz
hâborûval (1870/71) és Bismarck lemondâsâval (1890-ben), és
azzal, hogy a németek nem ùjitottâk meg a német—orosz ûn.
biztonsâgi szerzôdést. Ennek a kôvetkezménye lett a katonai
szôvetség megkôtése Francia- és Oroszorszâg kôzôtt. Kiala-
kultak a katonai és politikai blokkok. A két szemben allô
blokk egyike a francia revans-politikât folytatta- A franciâk
akkor még nem tôrôdtek a kôzép-eurôpai kérdéssel. Céljuk
csupân az volt, hogy az évszâzadokon ât gyûlôlt Habsburg-
hâzat megdôntsék. Ebbôl az eurôpai konstellâciôbôl keletke-
zik azutân az elsô vilâghâborû, miutân 1904-ben megalakul
az Entente Cordial. Pedig 1903-ban Miklôs orosz car még Bécs-
ben târgyal a macedon-kérdés megoldâsârôl. Sot 1908-ban



Ferencz Jôzsef Edward angol kirâlyt fogadja, aki megprôbâl-
ja az osztrâk csâszârt és magyar kirâlyt a német szôvetség-
bôl kivonni. Ferencz Jôzsef azonban ekkor mâr azt vâlaszolja:
"Elfelejti Felséged, hogy én német herceg vagyok." Azutân
Amerika és Japân lép be a vilâgpolitikâba. 1902-ben mâr szô-
vetségi szerzôdés késziil Japân és Anglia kôzôtt, nyilvânvalôan
az oroszok ellen. 1912/13-ban kirobban az elsô, majd a mâ-
sodik Balkân-hâborû, aztân ez a rivalités 1914-ben az elsô vi-

lâghâborûhoz vezet.

Békeszerzôdések

Hogy mit jelentettek a békeszerzôdések, azt mindenki
tudja. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a Pârizs-kornyéki
békék az oroszok nélkiil jôttek létre.

A két vilâghâborû kôzôtt (1939-ig) ugyanûgy megalakultak
a politikai és katonai tômbôk, mint ahogy az elsô vilâghâ
borû elôtt. Foch marsall a békeszerzôdések megkôtése utân
kijelentette, hogy azok csak fegyverszunetek hûsz esztendôre.
Igaza volt, mert a gyôztes hatalmak csoportja tovâbbra is az
igazsâgtalan békeszerzôdések fenntartâsât kivânta. A reviziôra
abszolût nem volt hajlandô. A mâsik csoport (amelyik termé-
szetesen alakult meg a vesztes kôzponti hatalmakbôl s azok
barâtaibôl) viszont a békeszerzôdések revi'ziôjât kôvetelte- tJj
eurôpai rendezést, leszerelést akart. Németorszâgot azonban
nem fogadtâk el egyenrangû félnek. Végre 1930-ban a lesze-
relési konferencia ôsszeiilt, de mâr 1932-ben a németek ott-
hagyjâk, mert egyenjogûsâgukat megint nem ismerik el.

Revlziàs mozgalom

A két hâborû kôzé esô idôszak magyar szempontbôl csak
azért érdekes, mert a revtziôs mozgalom a két bécsi dôntés-
hez vezetett. A Revîziôs Liga magâba ôlelte az ôsszes, hâborû
utân alakult teriiletvédô egyesûleteket és kôzôs alapra helyez-
te azok tevékenységét. Mûkôdésében nagy szerepe volt Teleki
Pâlnàk, Bethlen Istvânnak és Eckhardt Tibornak, aki mint
a Revîziôs Lîga iigyvezetô alelnôke, angliai elôadâs-sorozatâ-
val megnyerte az angol képviselôhâz egy csoportjât, amely-



nek tagjai ellâtogattak Magyarorszâgra. Rothermere lord meg-
irta nagy cikkét a Daily Mail-ben. A magyar revîziôs mozga-
lom tehât eredményesnek tekinthetô, mert politikailag, pszi-
cholôgiailag és tôrténelmi dokumentâciôival elôkészitette a
két bécsi dontést. A mâsodik vilâghâborû utân azonban a gyôz-
tesek mégis egyszerûen ûgy tettek, mintha azok nem is létez-
tek volna. Oj békeszerzôdést kôtdttek és Magyarorszâg tôbb
teruletet veszitett, mint az elsô vilâghâborû utân.

tJj helyzet

A hârom nyugati megszâllô hatalom 1948-ban osszehivott
egy alkotmânyozo bizottsâgot, amely megalkotta a Bundge-
setz-et. Ennek alapjân megalapitottâk a német Bundesstaat-
ot, a német parlamentet, federâlis alapon felépitették Német-
orszâgot, amelyhez 9 âllam tartozik (Berlin ma is megszâllt
teriilet). Ekkor keriilt a német politika élére Adenauer is.

Ezzel kapcsolatban râ kell mutatni arra, hogy a népek
ônrendelkezési jogât nemzetkdzi-jogilag sehol sem kodifikâl-
tâk- Ez csak erkôlcsi postulatum. De noha erre, mint jogfor-
râsra, hivatkozni nem lehet, Adenauer és a keresztény de-
mokratâk, sot a velûk ellenzékben lévô szociâldemokratâk és
szabad demokratâk is a népi ônrendelkezési jog érvényesité-
sét kovetelték, tehât titkos vâlasztâsokat és népszavazâst a
német ûjraegyesités érdekében.

Adenauernak elsôsorban az volt a célja, hogy a hâboni
sebeit begyôgyitsa. A belsô felépitésen kiviil azonban mégis-
csak kellett csinâini Eurépa-politikât is. De hogyan lehetett
német Eurôpa-politikât csinâini, amikor minden kornyezô âl
lam gyûlôlte a németeket? Adenauer egyetlen tôrekvése csu-
pân az lehetett, hogy Németorszâgot ûgy âgyazza be az euré-
pai integrâciôba, hogy a volt hâborûs ellenfél bizalmât meg-
nyerje. Igy szûletett meg a briisszeli egyezmény alapjân 1948-
ban alakult NATO-val valô egyesûlés. Németorszâgot 1954-ben
vették fel egy tizhatalmi egyezmény alapjân.

A tizhatalmi egyezmény 1950 mâjus végén jôtt létre Lon-
donban s ennek alapjân alakult meg az eurôpai miniszterta-
nâcs (az eurôpai kûliigyminiszterek kozôs tanâcsa), mint ta-
nâcskozô kozgyûlés. 1954-ben, miutân a briisszeli egyezmény



alapjân a londoni kilenchatalmi konferencia felvette Német-
és Olaszorszagot a NATO-ba, Németorszâg 1955. mâjus 5-én
végre szuverén âllam lett. Tulajdonképpen csak ekkor nyilt
meg a lehetôség Adenauer elôtt arra, hogy aktîv kiilpolitikât
csinâljon, mert addig Németorszâg csak megszâllt orszâg volt.
A megszâllâst ugyan nem ûgy gyakoroltâk a nyugati hatal-
mak, mint az oroszok keleten, de minden fontos kérdésben

a magas komisszâriusokhoz kellett fordulni és azok vélemé-
nyét és hozzâjârulâsât kikémi.

A német ùjraegyesités

Adenauer politikâjânak elsô feladata az eurôpai integrâciô,
mégpedig a nyugat-eurôpai integrâciô, tekintet nélkiil arra,
hogy létrejôn-e és mikor jôn létre a német ûjraegyesiilés. 1952.
mâjus 21-én Németorszâg szerzôdést kôt a nyugati megszâllô
hatalmakkal, Amerikâval, Angliâval és Franciaorszâggal. Ez
kimondja Németorszâg integrâlâsât az eurôpai kôzôsségbe az
egyenjogûsâg alapjân. Ez Adenauer Konrâd elsô nagy gyôzel-
me, mert ezzel elérte azt, hogy megszunt mindenféle bizal-
matlansâg a nyugati âllamok részérôl — kivéve azt, hogy bi-
zonyos csoportok sajtôja és televiziôja (mint pl. Amerikâban
is), még mindig Németorszâg ellen izgat. De ez nem a hiva-
talos politika. Éppen azért, hogy ezeknek az izgatâsoknak vé-
ge legyen, 1952 szeptemberében Németorszâg Izraellel egyez-
ményt kôtôtt, amellyel 14 és 1/2 milliârd mârka, tehât kôzel
4 milliârd $-nyi jôvâtételre kôtelezte magât. Ezt az ôsszeget
Németorszâg mâr kifizette régen magânak Izraelnek és a zsi
dô vilâgszervezeteknek. Ebben az ôsszegben nincsenek benne
az egyéni jôvâtételek ôsszegei, amelyek tovâbbi 20 milliârd
DM-ra tehetôk. Németorszâg tehât kb. 10 milliârd $-t fizetett
csak a vilâg zsidôsâgânak.

1954-ben azonban a bemi és genfi vilâghatalmi konferen-
ciâkon kideriilt, hogy sem a német, sem az algiri kérdés nem
oldhatô meg. A genfi konferenciân az indokinai hâborû végén
ugyan kimondtâk Cambodia, Laos és Vietnâm fiiggetlenségét
és ônâllôsâgât, de ezzel nem oldôdott meg sem a koreai, sem
— mint késôbb kideriilt — a vietnâmi kérdés, mindkettô ket-
téosztottan maradt.



Francia kdzeledés

Az Adenauer-féle torekvéssel pârhuzamosan induit meg a
francia integrâciôs politika. Voltaképpen csak De Gaulle ide-
jében. Az addigi francia kormânyok is ôhajtottak barâtsâgot
Németorszâggal s ennek az elsô nagy mozgatôja Schumann
volt, a keresztény pârt miniszterelnbke- A tovâbbi francia kor
mânyok is szorgalmaztâk ezt a barâtsâgot, de igazân, ôszin-
tén csak akkor keriilt sor a német—francia kôzeledésre, ami-

kor De Gaulle 1958-ban elôbb miniszterelnok, majd âllamel-
nôk lett. Miutân Németorszâg mâr a NATO tagja volt, kony-
nyû volt erre a bâzisra a német—francia barâtsâgot felépi-
teni. Az elsô lépés De Gaulle-t6\ eredt. Meglâtogatta a nâlâ-
nâl tobb mint 14 esztendôvel idôsebb Adenauert. Aztân tôbb-

szôr talâlkoztak. Legtôbbnyire egészen szûk, magânkeretben.
Ezek a bizalmas magântanâcskozâsok — a hivatalos tanâcs-
kozâsokon kiviil — azzal végzôdtek, hogy 1963-ban megsziile-
tett a német—-francia barâti szsrzôdés, amely mind a két or-
szâgot âllandô tanâcskozâsra kôtelezi: minden Eurôpât érdek-
lô kérdésben.

A francia Eurôpa-politika kûlônben 1961-ben ôltôtt komo-
lyabb és konkrétabb formât, amikor Kennedy az atom-onâl-
lôsâg miatt kôvetelte, hogy Angliât vegyék fel az az eurôpai
gazdasâgi kôzôsségbe. De Gaulle viszont ezt elutasi'totta azért,
mert ô maga egyenjogûsâgot kôvetelt a NATO-ban, tôbb bele-
szôlâsi jogot, ha a stratégiai atomfeg5rverek bevetésérôl van
szo. Hivatkozott a Vandenberg-rezolûciôra, amelybôl 1948-han
tôrvény lett, s amely az Egyesiilt Allamok elnokének egyene-
sen megtiltja stratégiai atomfegyverek bevetését a kongresz-
szus s a szenâtus hozzâjârulâsa nélkûl. De Gaulle garanciât
kért arra nézve, hogy egy villâmhâhorû esetén vajon az elnôk
meghallgatja-e a kongresszust, vagy megvârja, amig az elsô
atombomba leesik. Ez volt a francia—amerikai—angol bizal-
matlansâg kezdete, amelyet Kennedy ûgy igyekezett a maga
részérôl eliminâlni, hogy 1962. jùlius 4-én 50 kormânyzô elôtt
mondott beszédében az eurôpai egyesiilést kôvetelte. Eurôpa
egyesûlését ôsszehasonlftotta a 13 angol gyarmat egyesiilésé-
vel az amerikai szabadsâgharc kitôrése elôtt s azt mondta,



hogy ugyanùgy lehetne Eurôpât is egyesîteni. De Gaulle el-
utasi'totta ezt a tervet. Azt mondta, hogy ez ûjabb fiiggôsé-
get jelentene- 1963. januâr 14-én elmondta sajtôkonferenciâ-
jân azt a nagyon hires beszédét, amelyben megindokolta, hogy
Angliât miért nem lehet felvenni az eurôpai gazdasâgi kôzôs-
ségbe. A legfontosabb érve az volt, hogy Angliânak kôtelezett-
ségei vannak a Commonwealth-en belxil. S ha Anglia azokat
nem szunteti meg, akkor belépésérôl szô sem lehet. Ezt az
angolok maguk is belâttâk, ùgyhogy az angol belépés problé-
mâja nyltva maradt.

Német—francia ûniô

A francia kiilpolitika egyébként azon fâradozott, hogy az
eurôpai egyesûlést elôbbre vigye. De Gaullenak erre vonatko-
zôlag volt egy elgondolâsa. A német (nyugati és keleti) orszâ-
gok ùjraegyesitésérôl csak akkor lehet szô, ha ezt a kérdést
eurôpai problémâvâ teszik. Ez pedig ûgy érhetô el, ha meg-
alakul egy német—francia uniô teljesen egyenjogû alapon, a
német—francia uniôhoz csatlakoznak az eurôpai gazdasâgi kô-
zôsség âllamai: Olaszorszâg, Hollandia, Belgium és Luxemburg
és akkor ezek eurôpai konfederâciôt alkotnak, mert federâ-
ciôt nem lehet aikotni olyan âllamokkal, amelyeknek nincs
kôzôs nyelvûk. Hasonlftott volna ez az elgondolâs az Oszt-
râk—Magyar Monarchia konstrukciôjâhoz, mert ebben a kon-
federâciôban minden âllam megtartotta volna kultûrâlis szu-
verénitâsât, ônkormânyzatât, de kôzôs lett volna a pénzûgy,
a hadûgy és a kiilpolitika.

1964 jûliusâban Erhardt kancellâr Bonnban ezt a javas-
latot elutasltotta azzal, hogy ez olyan szupremâciât, olyan
hegemôniâlis tôrekvést jelentene, amelytôl a tôbbi eurôpai
âllam megriadna. De Gaulle ezt nem lâtta ugyan be, de mivel
a németek nem fogadtâk el javaslatât, meg kellett vâltoztat-
nia Eurôpa-politikâjât. Ennek ellenére minden ûtja alkalmâ-
val, akâr Moszkvâban, akâr Warsôban, mindeniitt hangsûlyoz-
ta, hogy Németorszâg ûjraegyesitése nélkiil Eurôpa a hâborû
âllandô veszélyében forog. Ezt mondta Moszkvâban, Bukarest-
ben és Warsôban is Ennek ellenére, hogy ennyire hive ma-



radt, mint francia âllamfô, annak a gondolatnak, hogy a né-
meteknek és franciâknak egyesûlniûk kell, a németek nem
honorâltâk politikâjât. De a franciâknak sem tetszett.

Eurôpai egyesiilés

Az eurôpai egyesiilés problémâi ezzel tulajdonképpen befe-
jezést nyertek. Hiâba alakult meg egy sereg eurôpai szerve-
zet (24), hiâba volt minden tovâbbi tôrekvés mind francia,

mind német részrôl, mert alapvetô felfogâsbeli kûlônbség volt
kôztiik- A németek azt mondjâk, mi arra az alapra helyezke-
diink, hogy nekiink megvan az eurôpai gazdasâgi kôzôsség
ci'mû szervezetiink. Igaz, hogy az angolok csinâltak egy ellen-
szervezetet, egy szabadkereskedelmi zônât, amelyben a Skan-
dinâv-âllamok, Svâjc, Ausztria és Portugâlia vannak benne,
de ez nem mûkôdik. A szabadkereskedelmi zôna még nem
kôzôsség.

Az eurôpai gazdasâgi kôzôsségnek vannak ugyan problé
mâi, a németek mégis azt mondjâk, ebbe a kôzôsségbe be
kell vonni Angliât, a Skandinâv-âllamokat s akkor létrehoz-
zuk az eurôpai federâciôt. Federâlis eurôpai âllamot amerikai
mintâra, amelyikben az egyes âllamoknak csak annyi jelen-
tôséguk van, mint Amerikâban Ohionak, vagy Texasnak. A
franciâk szerint ez nem megy. De Gaulle maga kijelentette s
a mai kormâny is ezt hangsûlyozza: Eurôpa nem bevândor-
lôkbôl szûletett âllam. Itt ezeréves kultûrâk ônâllôan fejlôd-
tek. Nincs kôzôs nyelv, ami ôsszekapcsolhatnâ ôket. Ott még
mindig vannak bizonyos szempontok, amelyeket respektâlni
kell. Persze, hogy egyesiilnûnk kell, de nem federativ, hanem
konfederativ alapon. Tehât minden orszâg megtartja szuve-
rénitâsât, ami annyit jelent, hogy a nemzetek Eurôpâjât alkot-
juk meg. Ez a gondolât Németorszâgban nagy szimpâtiâra
talâlt a keresztény demokratâknâl. Ellenben a szociâldemok-
ratâk mâsban tôrik fejûket. Ok szocialista Eurôpât kivânnak
teremteni német, francia és olasz vezetéssel, hogy ez a szocù
alista Eurôpa majd ideolôgiailag kôzeledhessék a nemzeti kom-
munistâvâ vâlt Oroszorszâghoz. Tehât ott is nemzeti kommu-
nizmust vârnak, mint Jugoszlâviâban, vagy Româniâban- S ak-



kor mâr nem lesz ideolôgiai kûlônbség, hidat lehet épiteni.
A magam részérôl ezt a legveszedelmesebbnek tartom.

Annak a konzekvenciânak a levonâsât, hogy mit jelent egy
szocialista Eurôpa megalakulâsa rânk, magyarokra nézve;
nem kell kiilon hangsûlyozni.
Magyarorszâg jôvôje szorosan ôsszefiigg Eurôpa jôvôjével.
Magyarorszâg sorsârôl az eurôpai nagyhatalmak hozzâjârulâsa
nélkûl dônteni nem lehet. A magyarsâg sorsa Eurôpâban dôl
el és nem Amerikâban. Franciaorszâg és Németorszàg hozzâ
jârulâsa nélkul pedig lényeges eurôpai rendezés nem vârhatô.

-Cr

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi einôk hâlâs kôszônetet mond

Mattyasovszky Kornél elhangzott értékes elôadâsâért, majd
Rigoni Ernôt (Pârizs, Franciaorszâg) kéri fel, hogy ismertesse
az eurôpai magyarsâgnak a befogadô âllamok kormânyaihoz
fuzôdô kapcsolatait.

Rigoni Ernô:

EURÔPAI MAGYARSAGUNK KORMANYKAPCSOLATAI

Ezer év utân a magyar nemzet ùjra a "kalandozâsok" ko-
rât éli. Ezer éwel ezelôtt a Pyreneusokig jutottunk el s lovaink
patâinak diibôrgése és nyîizuhatagaink hfre a mai napig élô
vaiôsâg az eurôpai népek emiékezetében.

A magyarsâg jelenlegi szétszôrôdâsa a vilâgban, kiilônôsen
a 2. vilâghâborû és az 1956-os szabadsâgharc ôta végeredmény-
ben ùj "kalandozâsok" korât nyitotta meg szâmunkra és az a
bizonyos "8. tôrzs" kifejezés, amelyrôl mâr annyi szô esett, tôb-
bek kôzôtt egy élô valôsâgot jelentô szâl, amely benniinket
ôstôrténetiinkkel, keleti tulajdonsâgainkkal és ôsi gyôkereink
felelevenitésével kôt ôssze.

Ûtkeresés

Ha a napi eseményeken feliilemelkedve szemléljiik a ma
gyarsâg politikai viselkedését a nyugati vilâgban, azonnal sze-
mûnkbe tiinnek azok az ôsi tulajdonsâgok, melyek végtelenbe-



tûnô lâtôhatârok felé sebesen lovaglô, a gyôzelemre tôrô és
gyôzelemhez szokott biiszke lovasnépûnket jellemzik. A Szent
Istvân korât megelôzô nyugateurôpai portyâzâsaink ôta min-
den igyekezetiinkkel azon voltunk, hogy Eurôpa életébe méltô-
an beilleszkedjiink, az eurôpai népek szokâsait, vallâsât, né-
zeteit, ideâljait magunkévâ tegyiik, kivirâgoztassuk, kûlsô ellen-
ségeink ellen megvédjiik. Az utolsô vilâghâborû utân, amikor a
8. torzs (amint nevezziik a diaszpôra-magyarsâg tomegeit) nyu-
gati kalandozâsait ti'z évszâzad utân ùjra elkezdte, észrevettiik,
hogy az elsô évezred zsâkutcâba vezetett bennûnket, mert mi,
akik nemzeti létiinket a nyugati civilizâlt vilâgra alapoztuk,
s vele akarjuk torténelmûnket végigimi — és azt hittûk, hogy
Trianon csak véletlen volt, hogy Kossuth és Râkôczi megprô-
bâltatâsai csak a napi politika véletlen jâtékai voltak, — vég-
re râjdttunk arra, hogy nemzetpolitikânk téves utakon haladt,
hogy azok az erôk, amelyeket egy évezreden ât féltve védtiink,
elleniink fordultak és akkor lemérve az ûj erôviszonyokat —
a bolsevizmusnak âtengedett magyarsâg 8. torzse ûj utak kere-
sésére induit.

Mai elmélkedéslink târgya ez a magyar âtkeresés Nyugat-
Eurôpâban, annak egyes âllamaiban, azok kormânyhatôsâgai-
val karôltve. Itt mindjârt két nagy kérdés meriil fel. Érde-
mes-e Nyugat-Eurépâban a magyar jbvô szempontjâbôl vala-
mit is tervezni és ebben az irânyban tevékenykedni? S ha mâr
azt érdemesnek tartjuk, akkor melyek azok a szervek, amelyek
a nyugat-eurôpai orszâgok népeit vezetik s azok Kelet-Eurôpa
felé szôlô politikâjât irânyitjâk?

Az elsô kérdésre vonatkozôan a kôvetkezôt szeretném
mondani: Amikor mind amerikai, mind eurôpai felelôs politi-
kusokkal beszélûnk s feltesszûk a kérdést, hogy Magyarorszâg
jôvôjét kik fogjâk meghatârozni, azt a feleletet kapjuk, hogy
természetesen az eurôpai népek, mivel Magyarorszâg Eurôpa
szerves része. Viszont amikor kicsit ôszintén beszélnek ugyan-
ezek a személyek, akkor egyôntetûen bevalljâk, hogy Eurôpa
a maga erôtlenségében képtelen nemzetkôzi politikai sikon va-
lami pozitivumot alkotni, mivel belsô erôi egymâst semlege-
sîtik és a mai erôviszonyok mellett Eurôpa jôvôjét nem Lon-
donban, Pârisban, Bonnban vagy Rômâban fogjâk meghatâroz-



ni. hanem Washingtonban és Moszkvâban. Ezzel szemben vi-
szont az is tény, hogy Eurôpa jôvôjét az eurôpai népek érdekei-
nek a figyelembevétele nélkiil nem lehet tartôsan megoldani
s egy esetleges rossz eurôpai megoldâs olyan osszeiitkôzések-
hez vezethet, melyek Washington és Moszkva vezetôszerepét
a tovâbbiakban kérdésessé tehetik. Tehât az igazsâg végered-
ményben a két âllitâs kôzôtt van. A mâsodik kérdés a mi szem-
pontunkbôl még fontosabb. Melyek azok a kormânyzati szer-
vek, amelyekkel Nyugat-Eurôpâban nekiink érintkezésben kell
lenniink s melyek azok, amelyekkel érintkezésben vagyunk?

A mi nemzedékiink, mely a két vilâghâborù kozôtt kap-
ta politikai neveltségét, hozzâszokott ahhoz, hogy az egyes, Kô-
zép-Eurôpâra nézve legfontosabb, âllamok élén minden politi
kai hatalommal felruhâzott egyének âllottak, akiknek vélemé-
nyei, meggyôzddései és sokszor szimpâtiâja vagy antipâtiâja ha-
târozta meg hazânk irânyâban tbrténô politikâjukat s egy ve-
lûk valô néhâny ôrâs târgyalâs hosszù évekre meghatârozhatta
orszâgunk politikai jôvôjét. Amikor Nyugat-Eurôpâban megki-
séreltiik hasonlô elgondolâsok alapjân politikai tevékenységiin-
ket, râeszméltiink arra, hogy ezek az elsôvonalbeli nyugati po-
litikusok nem tehetnek hazânk érdekében sokkal tôbbet, mint
mi, egyszerû politikai menekûltek, sot bizonyos szempontok-
bôl mi még sokkal tôbbet tudunk tenni esetleg olyan értelem-
ben, hogy ismerjûk életteriink tôrténelmét, valôdi erôviszo-
nyait; a népek kivânalmait, lehetôségeit. Igy, akarva-akaratlan
honfitârsaink nagy szâmban, minden egyes befogadô âllam-
ban, kôzvetlen ôsszekôttetésbe jutottak a miniszterelnôkségek,
kûliigyminisztériumok, beliigyminisztériumok és hadiigymi-
nisztériumok alâ tartozô, egy bizonyos "âllandô nemzetpoliti-
kai vonalat" képviselô kormânyzati, illetve tanâcsadô szervek-
kel. Ezek a kormânykapcsolatok, melyek a legtôbb esetben az
orszâg mindennapi adminisztrâlâsât végzô személyeken ktviil,
vagy azok tevékenységével pârhuzamosan éreztetik hatâsukat,
rendszerint a homâlyban maradnak, de a mi nemzeti érdekeink
szempontjâbôl ezeken a vonalakon tôrténnek a fontos elhatâ-
rozâsok, igy nekiink elsôsorban ezeket kell figyelembevennûnk
és âpolnunk. Ezek az érintkezések nem jutnak el a legtôbb
esetben a nyilt kormânykapcsolatokig, mert a nyiltan mûkôdô



politikusok, l'gy a miniszterek, csak rendkiviili esetekben, igy
p.o. az 1956-os eseményekkel kapcsolatosan vesznek fel, mond-
juk, hivatalos érintkezést exil-politikusokkal, de egyes fontos
eseményekkel kapcsolatosan ez a mélyengyôkerezô egyiittmû-
kodés lâthatôvâ vâlik.

De mielôtt elmélyitenénk ezt a problémakôrt, tegyiik fel
a kérdést: a modem kor hatalmas erôivel szemben az emig-
râciôk szâmfthatnak-e logikusan eredményekre? Nincsenek-e
a befogadô orszâgok szervei âltal azok napi politikâjâban ki-
hasznâlva s tevékenységiik, energiâjuk sokszor érdekeikkel
ellentétben âllô célokért felhasznâlva, majd félredobva?

Amikor erre a kérdésre vâlaszolunk, ne felejtsûk el, hogy
elôszor is a magyar iigyet minden eszkôzzel ébren kell tartani
s igy tevékenységiinket nem szabad alâbbhagyni, sot azt, ha-
csak lehet. fokoznunk kell. Mâsrészt azt se felejtsûk el, hogy
Marx Kârolytôl és Lenintôl kezdve Benesig, De Gaulle-ig és
Willy Brandtig igen szâmos politikai emigrâciô tudott kézzzel-
foghatô eredményeket elémi s ha mi a vilâgeseményekbe ak-
kor, amikor majd esetleg ùjra szô lesz hazânkrol, bele aka-
runk szôlni, erre elôzetes tevékenység nélkûl még csak vélet-
lenûl sem kaphatunk jogot, vagy lehetôséget.

Igy példâul, amikor tavaly a Varsôi Paktum seregei el-
ôzônlôtték Csehszlovâkiât s a nyugatiak keleteurôpai politi-
kâjuk revideâlâsâval kapcsolatosan szâmot vetettek a szabad
vilâgban jelenlévô keleteurôpai emigrâciôs erôkkel s London-
ban egy 5-napos konferenciât hivtak ôssze legmagasabb nivôjù
politikusok vezetése alatt (p.o. a konferencia elnôke a NATO
legfelsôbb Tanâcsânak a volt elnôke volt) s arra természete-
sen minket, magyarokat is meghivtak, ott nem azt kérdezték
tôliink, hogy mit szeretnénk, hanem azt, hogy eddig mit tet-
tiink. S ott nemcsak arrôl kellett beszélni, amit népeink ott-
hon tettek és tesznek, hanem elsôsorban arrôl, hogy emigrâ-
ciôink mit tettek és tesznek és veluk milyen mértékben és
értelemben lehet adott esetben szâmolni. Az emigrâciôs tevé-
kenységhez kell szâmitanunk a târsemigrâciôkkal valô kapcso-
latainkat is. Ez tôbb szempontbôl fontos. Elôszor is alapprob-
lémâink egyek s igy azok megoldâsa nagyfokû kooperâciôt
igényel. De ettôl fûggetlenûl, mi egyediil nem tudjuk az ôsz-



szes fontos njoigati vonalakon tartani a kezûnket. Viszont a
târsemigrâciôk a maguk rendszerint elég magas szinvonalon
mozgô politikusaikkal olyan ajtôkat is kinyitottak mâr, me-
lyek szâmunkra elérhetetlenek voltak s mi mâr sok esetben
hasznositottunk ilyen kapcsolatokat a magyar iigy javâra. De
hasonlô egyiittmûkôdést biztositottunk mâr szâmos esetben
mi is, és az eredmény rendszerint pozitiv volt mindenki szâ-

Most vessûnk egy pillantâst az Eurôpâban jelenleg lâthatô
erôvonalakra. A 2. vilâghâboru utân Eurôpa politikâjât az a
francia torekvés jellemzi, hogy a francia—orosz klilônbbzô
szerzôdéseken alapulô egyiittmûkôdés értelmében Franciaor-
szâg Eurôpa szellemi és igy nagyrészt politikai vezetését âtve-
gye. Ennek kezdetben volt egy logikus kiindulôpontja: éspe-
dig az, hogy Franciaorszâg volt az egyetlen nyugateurôpai kon-
tinentâlis âllam, mely a gyôztes hatalmak kozt szerepelt. Ez
az orszâg ùgy vélte, hogy ha megfelelô mértékben szakit Ame-
rikâval, Angliâval és sajât gyarmatbirodalmâval, akkor ennek
honorâlâsa fejében az eurôpai nivôt meg nem ûtô Szovjettel
szemben s nagyrészt az azzal valô politikai kooperâciô segit-
ségével, Eurôpa vezetését âtveheti. A Franciaorszâgban jôl be-
épiilt kommunista pârt a francia vezetôséget bizonyos mérték
ben ezen az ûton elôretolta, majd a kritikus pillanatokban
cserbenhagyta.

Németorszâg gazdasâgilag ugyan rendkîviil erôs, de poli-
tikailag — mint volt vesztes fél — csak kevés behatâssal bi'r
a vilâgeseményekre, mig Olaszorsâg, Spanyolorszâg, a Béné
lux- és a Skandinâv-âllamok ûgyszolvân a nagy politikai har-
cokon kiviil maradtak — érthetô okoknâl fogva.

Anglia izolâciôs politikâjâval Eurôpâban még mint csak
"kiiltag" szâmit és amig nem lesz a "Kôzôs Piac" tagja, nem
lesz szâmottevô eurôpai hatalom, jôllehet, miutân ISTémetor-
szâgban csapataival szimbolikusan jelen van s a Kozôs Piac-
ba rôvidesen beléphet, ez a helyzet gyôkeresen megvâltozhatik.

Az eurôpai politikai letargiât megsziintette a tavalyi szov-
jet bevonulâs Prâgâba. Ez elôszôr is a francia—orosz egyiitt-
miikôdés lehetetlenségére vilâgitott râ, valamint arra, hogy a
hatalmas amerikai haderô egyensùlyozô szerepe nélkiil Nyugat-



Eurôpa néhâny nap alatt szovjet megszâllâs alâ keriilne. Ugyan-
akkor végre râeszméltek a nyugateurôpai politikusok arra,
hogy az oroszokkal nem lehet târgyalni, mint egy mâsik nyu
gateurôpai néppel. Az oroszok mâr keletet jelentik, ahol a
njaigati logikât egy a tatâr népeknél tapasztalt, mindent el-
soprô vad hatalomvâgy, az emberi életet semmibevevô lélek-
nélkûli dinamizmus és a târgyalôfélben csak az elsoprendô
ellenfelet lâtô âzsiai diplomâcia jellemzi. Amikor ez a tény
nyilvânvalôvâ vâlt és a prâgai bevonulâs 12 éwel Budapest
utân végre a vakokat is râeszméltette arra, hogy itt egy mâs
vilâggal âllunk szemben, melynek tôrvényei nyugati szokâsa-
inkkal és tapasztalatainkkai szôges ellentétben âllnak, akkor
a nyugati politikai vezetôk kezdtek râdôbbenni arra, hogy az
oroszokkal szemben a nyugat eddigi politikâja nem tôlti be
a kivânt szerepet és mâs eszkôzôkhôz kell majd folyamodnia.

Ilyen elôzmények utân fedte fel a Szovjetuniô legûjabb
taktikâjât, melynek lényege az, hogy a Szovjet Amerikâval târ-
gyalâsba lépett az atomfegyverek limitâciôja ûgyében, szâmit-
va arra, hogy egy esetleges errevonatkozô egyezményt majd
az amerikaiak be is fognak tartani. Ugyanakkor a Szovjet fel-
ajânlotta az eurôpai kormânyoknak egy csak Eurôpâra vonat-
kozô és az amerikaiakat kizârô "Eurôpai Biztonsâgi Egyez-
mény" megkôtését, mely kettôs jâtéknak az eredménye szûk-
ségszerûen egy a Vôrôs Hadsereg erejének kitett, ûgyszolvân
védhetetlen Eurôpa lenne. De emôgôtt a taktika môgôtt az
is ott âll, hogy az eurôpai orszâgokat nem atomfegyverekkel,
még csak nem is konvencionâlis fegyverekkel, hanem egysze-
rûen politikai hâborûval akarjâk térdre kényszeriteni, mely
taktikânak a tavalyi franciaorszâgi események csak kis elô-
prôbâi voltak.

Létkérdéseink

S ez az a stâdium, ahol a magyarsâg a fentebb vâzolt
nyugateurôpai jelenléte alapjân szôt kérhet Eurôpa tovâbbi
sorsânak kialakîtâsa ûgyében, s ugyanakkor sajât létkérdései-
nek a megoldâsât is elôsegitheti.

Itt két dolgot kell leszôgeznûnk. Az orosz lelke mélyén
kettôs életet él, mely egy inga kilengéseivel âbrâzolhatô a leg-



talâlôbban. A nyugodt periôdusokban csendes, misztikus, bé-
kés, sot apatikus, — de néha a legkisebb esemény felébreszti
lelkének mâsik oldalât és a magâba felszîvott tatâr nép ôsi,
szinte az ôriiletig fokozott, mindent elsôprô vadsâga tor ki
belôle robbanâsszerûen. Ez az erô vitte az orosz népet a
Csendes-ôceânig, amikor mindig ûjabb és ûjabb âzsiai népe-
ket olvasztott magâba. A tudôsok szerint ezért âzsiai az orosz
nép viselkedésében, belpolitikâjâban, harcâban, kiilpolitikâjâ-
ban s ezt az életszemléletet talâljuk meg maradéktalanul iro-
dalmâban is, ami nem mâs, mint egy nép lelkének a tiikre.
Ha viszont a modem kor Oroszorszâgât nézzûk, râjôviink
arra, hogy ezt az orszâgot eddig két nép gyôzte le: 1905-ben
Japân és râ 51 évre a kis magyar nép. Ez semmi esetre sem
a véletlen mûve, ez csak annak a bizonyitéka, hogy az oroszt
csak egy vele vérrokon nép tudja legyôzni, mert egy harc ak-
ciô és reakciô sorozatâban végeredményben az szâmit csak,
amit a szembenâllô felek az idôk mélyébôl magukban hordoz-
nak s amely minden esetben pillanatok alatt kialakitja harcu-
kat, stratégiâjukat, taktikâjukat... Kéleti taktikus ellen csak
keleti taktikdval lehet harcolni. ..Keleti taktikât pedig csak
keleti nép tud megszulni és alkalmazni.

De a mi 13 év elôtti gyôzelmiink az oroszok felett nem-
csak egy ideiglenes katonai gyôzelem volt, hanem — s ami
a leglényegesebb — egy hatalmas és orokérvényû ideolôgiai
gyôzelem is volt, amelyben a magyar munkâs, paraszt, értel-
miségi a vilâg elôtt bebizonyitotta, hogy a marxista ideolôgia
nem âllta ki a 20. szâzad vizsgâjât és elbukott. S az a Szovjet-
uniô, mely erre az ideolôgiâra épitette fel imperializmusât, 1956
6ta halâlos veszélyben van. Ennek a ténynek érdekes és igen
jellemzô beismerése volt az, amikor 1969 jûliusâban Kubâ-
ban a szovjet hîrszerzôszolgâlat felfedezett egy kommunista-
ellenes ôsszeeskûvést Fidel Castro ellen. A szovjet kémfônôk,
Rudolf Sljapnikov az egybegyûlt kubai és szovjet tisztek elôtt
nem azzal kezdte mondanivalôjât, hogy az amerikai imperi-
alizmus be akar avatkozni Kuba belûgyeibe, vagy hogy a ka-
lasztrôfâlis gazdasâgi helyzeten igy vagy ûgy segiteni kellene.
Nem... Sljapnikov arra a minden jelenlévôt a velejéig elret-
tentô és vérét fagyasztô orosz tapasztalatra emlékeztetett.



mely a Szovjetuniôt eddig egyediil hozta halâlos veszedelembe.
Sljapnikov a kôvetkezô szavakkal kezdte: — "Elvtârsak! —
Kubâban ûj Magyarorszâg késziil!" Ezzel mindent megmon-
dott. De ezzel kiilonosképpen azt vallottâk be az oroszok,
hogy 1905 ôta csak mi alkalmaztuk veluk szemben azt a tak-
tikât, mely ôket énjiik legtitkosabb részében is marokra fog-
ja és kiszolgâltatottsâgi helyzetbe hozza.

Erre mondta lâtnoki erôvel Hermann Keyserling az "Eu-
rôpa Spektruma" cimû mûvében (francia kiadâs 182. oldal):
"Szerintem a magyarok felsôbbsége nagyrészt azon nyugszik,
hogy fajtâjuk turâni vérkeveredés eredménye. A tdrténelem
folyamân mindig a turâni népek adtâk a legnagyobb vezetô-
ket. Az ârjâk, pedig vérszomjûsâg és pusztitâs szempontjâbôl
semmivel sem maradtak a tdbbi nép môgdtt, sohasem voltak
képesek torténelmûk folyamân magukbôl oly hihetetleniil
nagy vezetôket kitermelni, mint amilyenek Attila, Dzsingisz
Khân és Tamerlân voltak. És akârhânyszor turâni vér vegyiilt
egy magasabb kultûrnép vérébe, annak mindig nagy népek
és egyéniségek lettek az eredményei."

Kihivâs

Korunk tragédiâja és alapproblémâja az a kihivâs a civi-
lizâlt vilâggal szemben, melyet a nyugattal szemben gyakorol
az orosz bolsevizmus.

Egyes nyugati politikai tudomânyos kordkben a Szovjet-
uniôval szembeni taktikât két ûj politikai tudomânyra bizzâk:
a meta-politikâra és a meta-stratégiâra, bevallva igy, hogy ez
a haro immâr metafizikai és egy logikusan gondolkodô nyu
gati ember iskolâzott elméjét meghaladja. Igazuk van...
Âzsiâban âzsiai mércével mémek és Eurôpâban eurôpaival.
A két mérce nem azonos. De a magyar nép mind a kettôt bir-
tokolja és igy, akarva-akaratlan, az elkovetkezô kelet-nyugati
osszeiitkôzésben nagy szerep vâr râ.

Érezve, hogy az idôk ilyen eseményeket érlelnek, az eu-
rôpai magyarsâg elérkezettnek lâtta az idôt sorainak szoro-
sabbra fogâsâra és u.n. csûcsszervezeteit ôsszefogva megala-
kitotta az Eurôpai Szabad Magyar Parlamentet, mely immâr
fel tudja venni az érintkezést és a politikai dialégust a leg-



magasabb szervekkel is. Roviddel ezelôtt a pârizsi Magyar
Nemzeti Felszabaditâsi Bizottsâg "kiâltvânyt" adott ki a Sza-
badsâgharc évfordulôja alkalmâbôl az 1956-ban a Szovjetuniô-
ba hurcolt és a mai napig még ott sinylôdô, legnagyobbrészt
fiatal magyar szabadsâgharcosok iigyében. Ennek folyomâ-
nyaként tôbb helyen komoly megmozdulâs tortént. Igy oktô-
ber 23.-ân este a Magyar Szabadsâgharcra és elhurcolt dépor
taitjainkra a figyelmet felhivô tâblâkat vivo tomeg vonult fel
a koppenhâgai szovjet kôvetség elé — kovetelve deportâlt-
jaik szabadonbocsâjtâsât. Oktôber 26.-ân este a prâgai râdiô
tiltakozott ez ellen az antikommunista tuntetés ellen. Ez is

egy jel arra, hogy utésiink célba talâlt.
De ha mûkodésûnket és céljainkat nem tudjuk a vilâg-

gal kôzolni, munkânk nem ér sokat. Ezért minden eszkozzel
azon voltunk, hogy annak vilâgviszonylatban visszhangot ad-
junk. Végre sikeriilt elémûnk azt, hogy ûgyszôlvân minden
fontos megnyilatkozâsunkat a Portugâliâbôl és relais-âllomâ-
sokon keresztul egész Eurôpât és Afrikât âtfogô "Nyugat
Hangja" angolul, franciâul, németiil, spanyolul és olaszul egy
és ugyanazt a szoveget sugârzô nemzetkozi râdiôleadô be-
mondja. Igy a magyar deportâltak iigye, az Eurôpai Szabad
Magyar Parlament megalakulâsa, a koppenhâgai mellettiink
valô tuntetés, sot a Szabadsâgharc 13. évfordulôja alkalmâ
bôl beadott s az 1956-ban Magyarorszâgon tortént igazi "nor-
malizâciô" lépcsôfokait taglalô hosszû szôvegiink is teljes koz-
lést kapott vezércikk alakjâban 5 nyelven. Ezt immâr hatal-
mas tômegek hallgatjâk szerte a vilâgban, — igy még Dél-
amerikâban is spanyol nyelven, mert a felelôs személyek tud-
jâk, hogy a mi harcunk nyugat harca, ha mi elhallgatunk, ak-
kor kialszik egy olyan lâng, mely talân pôtolhatatlan lesz, de
ha mi gyôziink, akkor 1956 gyôzelme vâlik ûjra valôsâggâ az
egész nyugat szâmâra — egy barbâr ideolôgia felett.

Az eurôpai magyarsâg fohâsza ma a kôvetkezô: "Adj,
Uram, erôt arra, hogy tlirelmûnket megôrizzuk a legyôzhetet-
len akadâlyok elôtt. Adj, Uram erôt, hogy a legyôzhetô aka-
dâlyokat lekiizdhessûk. — s végûl a legfontosabb; — Adj,
Uram, erôt, hogy ezt a kettôt egymâstôl meg tudjuk kûlôn-
bôztetni!



Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok hâlâs koszônetet mond

Rigoni Ernô értékes elôadâsâért, aztân bejelenti, hogy az elô-
adâsokkal kapcsolatos felszôlalâsokra vasârnap délelôtt keriil
sor, mert a délutân folyamân Domonkos Lâszlô dr. (Youngs-
town, Ohio) elndkletével a fiatal magyarsâg rendezi meg a Ma
gyar Talâlkozôn belûl az ifjabb magyar értelmiség ezévi ankét-
jât. Ûjbôl kbszonetet mond az elôadôknak és a jelentkezôk-
nek, majd a tanâcskozâsokat berekeszti.

A KILENCEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
MÂSODIK NAPJA

— 1969. november 29-én délutân —

A fiatal magyarsâg ankétjât Domonkos Lâszlô dr. (Youngs-
town, Ohio) egyetemi tanâr nyitja meg. Udvozii a megjelen-
teket. Koszônetet mond Nâdas Jânos dr.-nak, aki a fiatal ma

gyar értelmiség problémâit szivén viseli és mindig megadja a
lehetôséget és alkalmat, hogy annak tagjai ôsszejôjjenek és ta-
nâcskozzanak.

Elsônek vitéz Kun-Szabô Istvânt kéri fel Pittsburghbôl
(Pa.) elôadâsânak megtartâsâra, aki tôbb eurôpai egyetemen
orvosi tanulmânyokat végzett, most pedig a Duquesne (Pitts-
burgh, Pa.) egyetemen tôrténelmet hallgat.

vitéz Kun-Szabô Istvân:

A MAGYAR IFJÛSÂG HELYZETE
AZ EMIGRÂCIÔBAN

Emigrâciôs magyar ifjûsâgunk

Az elsô kérdés, amelyet tisztâznunk kell, hogy kikre gon-
dolunk és gondolhattunk akkor, amikor magyar ifjûsâgrôl be-
széliink az emigrâciôban, vagy talân sokkal helyesebben: a szét-
szôrtsâgban (diaszpôrâban). Csak olyan magyar sziilôktôl szâr-



mazô ifjakra gondolhatunk, akik mâr kûlfôldôn sziilettek, kul-
•fdldôn nôttek fel, de mégis izig-vérig magyaroknak érzik és
valljâk magukat, sot ennél tovâbbmenôen élénken és rendsze-
resen résztvesznek az emigrâciôs magyar élet tevékenységé-
ben is.

Az emigrâciôs magyar ifjùsâg adott helyzeténél fogva két
nagy csoportba oszthatô. Az egyik csoportot azok alkotjâk,
akik a szô szorosabb értelmében, valôban diaszpôrâban, szét-
szôrtan, szôrvânysâgban élnek. Ezekrôl nagyon nehéz lenne vé-
leményt nyiivânitani, mert egyszerûen hozzâférhetetlenek, elér-
hetetlenek. Szerepiiket és jelentôségiiket a magyar jovô kialaki-
tâsa szempontjâbôl mâr csak azért sem tudjuk értékelni, mert
eiszigeteltségûk kôvetkeztében csoportos magyar megmozdulâ-
sokban vagy egyâltalân nem, vagy csak igen kivételes ritka al-
kalmak esetén tudnak szerepet vâllalni. Ezek a legjobb eset-
ben is csak egyénileg maradhatnak meg magyaroknak és a
magyar ûgyet is csak egészen kivételesen egyéni ûton szolgâl-
hatjâk. Helyzetûk behatôbb vizsgâlata tehât nem sok ered-
ménnyel kecsegtethet benniinket.

Tulajdonképpen tehât az emigrâciôs magyar ifjùsâg mâ-
sik részérôl kell beszélnûnk, nevezetesen arrôl a részrôl, amely-
nek tagjai csoportosan vesznek részt az emigrâciôs magyar
élet megnyilvânulâsaiban. Az ide tartozô magyar ifjak értéke-
lése mâr azok szerint a magyar kôzdsségek szerint tôrténhe-
tik, amelyekbe akâr idôlegesen, akâr tartôsan belekapcsolôd-
nak. Ennek megfelelôen bat csoportba oszthatjuk ôket.

Hârom csoport jelentôsége csak részben figyelemre mél-
tô, mert ennek a hârom csoportnak tevékenysége elsôdlegesen
nem a magyarsâgtudat megtartâsa, fejlesztése és tovâbbadâsa.
Ide kell sorolnunk az egyhâzak ifjûsâgi csoportjait, amelyek-
nek célja inkâbb a hitélet elmélyîtése. Aztân az egyetemi és fô-
iskolai hallgatôk magyar szervezeteit, amelyeknek az a céljuk,
hogy a tanulmânyaikat kùlfôldi egyetemeken és fôiskolâkon
folytatô magyar diâkok érdekeit képviseljék az egyetemi hatô-
sâgokkal szemben. Ide kell sorolnunk végiil az eurôpai diàk-
otthonokat és kollégiumokat is âtmeneti jellegùk miatt.

A visszamaradô hârom csoport szervezetei jelentôséguk-
ben szinte felbecsulhetetlen értékû munkâssâgot fejtenek ki az



ifjùsâg magyarsâgtudalânak megôrzése, âpolâsa, fejlesztése ér-
dekében. Az âltalânos és a hétvégi magyar iskoldk — amennyi-
re az emigrâciôban lehetséges, a legmagasabb fokon adjâk ât
az ùj nemzedéknek a magyar nyelv és kultûra ismereteit, vala-
mint a magyar népi szokâsokat. A cserkész mozgalom ezen a
célon is jôval tovâbb megy. Konkrét, pozitivan hazafias, szol-
gâlatra kész, fegyelemre alapozott életformât hirdet és kovetel
a magyarsâg és a magyar haza érdekében és szolgâlatâban.

Magyarsâgîudat

A magyar ifjùsâg magyarsâgtudata és életképessége nem
ugyanazt a képet mutatja mindeniitt. Ez arânylag a legerô-
sebb és legbntudatosabb Ausztrâliâban. Aztân sorrendben Dél-
Amerikâban, Észak-Amerikâban és legvégiil Eurépâban. En-
iiek a kùlônbségnek hârom oka és magyarâzata van. Az ifjù
sâg magyarsâgtudata 1. a befogadô orszâgok adottsâgaitôl, 2.
a magyarok târsadalmi helyzetétôl és 3. az elôzô magyar be-
vândorlôk hagyomânyaitôl fuggôen alakul ki.

Az ausztrâliai és a dél-amerikai magyarsâg sokkal jobban
és kozvetlenebbùl érzi kisebbségi voltât, mint az eurôpai. Az
elôbbi két helyen a magyarsâg megélhetése és gazdasâgi, kultù-
râlis érvényesulése is jôval nehezebb. Ez a két kôrùlmény az
ottani magyarsâgot erôsebb ôsszetartâsra, fokozottabb ma-
gyarsâgtudatra készteti, ugyanakkor fékezi beolvadâsânak le-
hetôségét is. Észak-Amerikâra és Eurôpâra vonatkozôlag ezt
irem mondhatjuk el.

Ausztrâliâban és Dél-Amerikâban a magyarsâg az alacso-
nyabb kôzéposztâly târsadalmi rétegeiben foglal helyet s a
munkâs-osztâly van legjobban képviselve. Észak-Amerikâban
a kôzép- és magas-kôzéposztâly dominât. Eurôpâban a legfel-
sôbb rétegek, az arisztokrâcia, a legmagasabb rangù katonai
és egyhâzi személyek vannak tobbségben. Érdekes megfigyelni,
hogy az ifjûsâgi élet ott élénkebb, ahol a kispolgârsàg domi
nât és adja a magyar târsadalom vezetôit. Az elsôség ebbôl a
szempontbôl Ausztrâliânak jut. Az utâna kôvetkezô Dél-Ameri-
kân beliil Venezuelâban talâijuk legnagyobb arânyban a kis-
polgârsâgot és a legerôsebb magyar életet. Észak-Amerikâban
Califomia és Montréal a legtudatosabb magyar élet gôcpontja.



Még Eurôpâban is a kispolgârsâg nagyobb arânya biztosit fo-
kozottabb életet Svédorszâgban és Hollandiâban. A magyar
felsô-osztâly és a magas kdzéposztâly tagjai alkalmazkodnak
legkônnyebben az emigrâciôban. Beolvadâsuk is a leggyor-
sabb.

Târsadatmi rétegzôdés

A harmadik tényezô, a korâbbi bevândorlâsi hullâmok ma
gyar hagyomânya, csak Észak-Amerikâban jâtszik szerepet,
mert 1945 elôtt csak itt volt nagyobbarânyû, tomeges bevân-
dorlâs. A korâbbi bevândorlôk majdnem kivétel nélkûl az ala-
csonyabb târsadalmi rétegek soraibôl keriiltek ki. Leszârma-
zottaik nagyrészt elvesztek a magyarsâg szâmâra, mert ma-
gyarsâguk megtartâsa târsadalmi, mûveltségi és gazdasâgi fej-
lôdésiiket nagymértékben lefékezte volna.

Az utôbbi 25 év a korâbbi alapréteghez jelentôs kôzép- és
magas-kôzéposztâlybeli elemet sodort. A jelenlegi helyzet ko-
zelebbi vizsgâlata azonban azt mutatja, hogy a kulonbôzô târ
sadalmi rétegek elvâlasztô vonalai ma mâr elmosôdnak és min-
den jet szerint rôvidesen el is tûnnek. A fiatalabb nemzedékek
kôzott mâris megszûntek. A magyarsâg megmaradô része a be-
fogadô orszâgok târsadalmânak kôzéposztâlyâhoz kapcsolôdik,
mert a felsôbb osztâlyok gyermekei — a régi adottsâgok meg-
szûnése kôvetkeztében — a kôzéposztâlyba csûsznak ât, az ala-
csonyabb târsadalmi osztâlyok ivadékai pedig — magasabb ké-
pesîtésuk, felsôbb iskolâzottsâguk, râtermettségiik és tehetsé-
giik folytân — a kôzéposztâly soraiba emelkednek.

Ma még nem eléggé lâthatô, de a kôvetkezô 15 éven beliil vi-
lâgosan kiderul, hogy az elôbbi helyzet megvàltozik. A mai fia-
tal magyarok târsadalmilag a magasabb és az alacsonyabb kô
zéposztâly keretében elszigetelôdnek egymâstôl. De szâmban,
dôntô szerepben, vezetésben az alacsonyabb kôzéposztâly ma-
rad az élen. Miért lesz ez igy? Egyetlen példa vilâgosan ért-
lietôvé teszi! New Brunswick (N. J.) alacsonyabb kôzéposztâly-
beli magyar târsadalmânak gyermekei — egyetlen egy kivételé-
vel — mind mâsik magyart vâlasztottak hâzastârsul. Ezzel
nemcsak biztosftottâk, de nôvelték is a kôvetkezô nemzedék

magyarsâgât. Ezzel szemben a magasabb kôzéposztâlybeli ma-



gyar ifjak koziil csupân hârom vâlasztott magyar hâzastârsat
magânak, a tobbi mind vegyes-hâzassâgot kbtott. Ha gyerme-
keik esetleg még megmaradnak is — legalâbb részben — ma-
gyaroknak, unokâik biztosan elvesznek a magyarsâg részére, de
ugyanakkor ugyanezzel csôkken szâmban és erôben az a târ-
sadalmi réteg is, amelynek a sziilôk és nagyszûlôk még tagjai
voltak. És ez a statisztikai kép — kisebb-nagyobb eltéréssel —
a vilâg bârmelyik magyarlakta teriiletén, részén kimutathatô.
A kép kristâlytisztân mutatja azt is, hogy az alacsonyabb târ-
sadalmi réteg tagjai sokkai hivebben ragaszkodnak népûkhôz,
kultûrâjukhoz s ôseik hazâjâhoz, mint a magasabb târsadalmi
rétegeké, fuggetlenûl attôl, hogy elôdei melyik târsadalmi ré-
teghez tartoztak vagy tartozhattak volna Magyarorszâgcn.

A kisebb szâmban megmaradt magas-kozéposztâlybeli ma
gyar értékes, de nem ddntô szerepet jâtszik majd a magyar
diaszpôra életében. Befogadô orszâgaik uralkodô kôreiben kép-
viselik a magyarsâgot, de az alacsonyabb kozéposztâlybeli ma-
gyarsâgot nem vezethetik.

Az elmondottakbôl a jovô szâmâra azt a kovetkeztetést
kell levonnunk, hogy az ifjûsâg nevelését bizonyos fokig az
észak-amerikai és az eurôpai magyar ifjûsâgot illetôen radikâ-
lisan meg kell vâltoztatnunk.

Lelki élmény

Az emigrâciôs magyar életbe indulô magyar ifjùsâgnak
olyan lelki élményt kell nyûjtanunk ùtravalôul a magyar nyelv,
kultûra, hagyomâny, szokâs, népi tudat és egyiivétartozâs te-
rén, amely a legidegenebb kôrnyezetben is fegyelmezett, sajâ-
tos és ôntudatos magyar életre képesfti. Kettôt ne feledjiink
el: 1. Amikor a zsidôk tobb mint kétezer éwel ezelôtt kényte-
lenek voltak elindulni hosszû vândorûtjukra, elsôsorban nem
hazâjukat, imahâzaikat s mâs anyagi emlékeiket vitték ma-
gukkal, hanem kultûrâjukat, nyelviiket, szokâsaikat és életfor-
mâjukat, hituket, amely mind benne volt a Talmudban. 2. Ma
gyar nyelv, magyar kultûra, szokâs, hagyomâny, életforma volt
mâr jôval azelôtt, mielôtt elôdeink a Kârpât-medencében lete-
lepedtek. Ezeket a kincseket elôdeink magukkal hoztâk és ne-
kiink is magunkkal kell vinnûnk, bârhova visz és bârmeddig
tart ûjabb vândorlâsunk ûtja.
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Az utolsô 25 év tapasztalata azt mutâtja, hogy az ehhez
sztikséges életformât csakis az emigràns magyar cserkészmoz-
galom tudja ifjùsâgunknak nyûjtani. Ez a mozgalom 24 évvel
ezelôtt induit el a semmibôl egy kôzépeurôpai menekûlt-tâbor-
ban, nagyrészt az akkori fiatalok kezdeményezésére. Es azôta
ez volt az egyetlen szervezet, amely kifejezetten a magyarsâg
ôntudatos ifjûsâgânak utânpôtîdsdval s ennek révén az ôsi ma
gyar hagyomânyok âpolâsâval, tovâbbadâsâval foglaikozott. De
nemcsak ezzel 'foglaikozott', hanem megâllâs nélkùl tovâbb
nôtt és megâllta a helyét, mint fiiggetlen és fegyelemre képes
mozgalom. Ha az egész magyar emigrâciô felmorzsolôdik is, a
cserkész mozgalom — mivel természetébôl eredôen teljes egé-
szében ônéletre és fegyelemre épûl — feltétleniil megmarad.
Ha az emigrâciôban (a diaszpôrâban) szebb és ûjabb magyar
jôvôrôl beszélhetiink, akkor az csak a cserkész mozgalombôl
indulhatott ki. Ez az emigrdciô egyetlen életképes mozgalma.
Ez az elite és ez a mag, amely sajât erejébôl képes életet és jô-
vôt alkotni — természeténél fogva — a jôvendôbeli magyar-
sâg, a most virulôban levô ifjûsâg szâmâra.

☆ ☆ ☆

Domonkos Ldszlô dr. tanâcskozâsi elnôk megkoszôni vitéz
Kun-Szabô Istvdn érdekes elôadâsât, majd Luddnyi Andrds
(Ada, Ohio) fôiskolai tanârt kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.

Luddnyi Andrds:

A SZÉTSZÔRTSAGBAN élo ifjosag
magyarsAgtudata

Két csoport

Par héttel ezelôtt hallottam egy érdekes elôadâst éppen
a clevelandi Magyar Târsasâg keretein beliil. Szathmdry Lajos
tartotta ezt az elôadast a kiilfôldi magyarsdg ônismeretérôl
és cselekvôképességérôl. Elôadâsâban arra utalt, hogy a kûl-
fôldi magyarsâgot két csoportra lehet osztani: "emigràns" és
"diaszpôra" magyarokra. Az emigràns csoportosulâst ûgy jel-



lemezte, hogy az azoknak a magyaroknak az osszessége, akik
gyôkeret vesztve nem tudnak ûj letelepedési otthonukba be-
illeszkedni. Ezért nem képesek a magyar érdekeket megvé-
deni ûj komyezetunkben és mindig is idegeneknek szâmitanak.
Ezzel ellentétben a diaszpôra-magyar — szerinte — a vilâg
minden részén feltalâlja magât, letelepedési hazâjâban ûj
gyôkeret ereszt és a magyar érdekekért, mint bennszûlôtt
kûzd.

Azért tértem itt kl a Szathmâry-féle megfigyelésre, mert
aki ezt érti, az jobban érti vilâgszerte szétszôrt ifjûsâgunk
magyarsâgtudatânak alapjait. Én is ûgy érzem, hogy van két
ilyen magyar tipus. Szeretném kissé kôzelebbrôl megvizsgâlni
ezt a kétfajta magyart. Az elsô megkûlônbôztetô jel a két ma
gyar tipus kôzôtt, hogy élményvilàguk és nevelésûk mâs helyi
és idôponti kdvetelmények eredménye. Az "emigrâns" magyar
âltalâban felnôtt korâban szakadt el Magyarorszâgtôl. Ezzel
ellentétben, a "szétszôrtsâgi" magyar mâr gyermekkorâban
kûlfôldre szakadt, vagy méginkâbb a kûlfôldôn szûletett, igy
mâr a diszpôrâban, a szétszôrtsâgban nevelkedett fel.

Én példâul ôt éves koromban hagytam el Magyarorszâgot
és élményeim zômét amerikai életem adta és adja. Én nem
vagyok emigrâns, én a szétszôrtsâgban élô magyar vagyok.
Hasonlôan fiataljaink nagy része, aki azok kôzûl megmaradt
magyarnak, szintén szétszôrtsâgban élô és nem emigrâns.

Split personàlity

De a sziiletési hely véletlenjén kivûl mi a kiilônbség a
fiatal szétszôrtsâgban élô magyar és emigrâns bajtârsai gon-
dolkodâsa és értékrendszere kôzôtt? Az amerikai talân ûgy
jellemezné az emigrâns magyart, mint egy "split personality"-t.
Vagyis, mint olyan egyént, aki kettôs életet él. Egyet munka-
kôrében és az amerikai gazdasâgi életben, âltalâban prestige-
nélkûli foglalkozâsban. Ez a "miiszàj" élete. Mâsik életét a
munka utân, szabad ôrâiban, vagy hétvégeken éli, amikor az
emigrâns târsadalomban mozog; régi rangok és cimek kôzôtt.
Ez az "igazi" élete.

A szétszôrtsâgban élô fiatal âltalâban nem él ilyen kettôs,
vagy "split" életet. 0 természetesnek és elônyôsnek tartja



népe szétszorôdottsâgât. Ebben fantâziât lât. Ha népe meg-
maradhat a vilâgon szerteszét, akkor csekély szâmânak elle-
nére is vilâgnéppé lehet. Ez minden szempontbôl erôtobbletet
jelenthet. Az "emigrâns" nem tudja ezt a felfogâst elfogadni.
Az emigrâns gondolataiban le van kôtve a Kârpât-medence
szûk falai kôzé és el sem tudja képzelni, hogy ezeken a fala-
kon kivul lehet természetes magyar életet folytatni. Ebbôl
kifolyôlag kûlfoldi létét ideiglenesnek és természetellenesnek
lâtja. Mindig arrôl beszél, hogy jaj, de jô voina hazamenni.
Gyermekeit is prôbâlja arra nevelni, hogy érezzék ennek a
visszaemigrâlâsnak fontossâgât, amikor a kommunistâk meg-
buknak. Ez a nevelés, ha sikeriil, akkor csak mégtobb split-
personality emigrânst nevel, ha nem sikerûl, — ami a leg-
valôszinûbb, — akkor a gyermek beolvad letelepedési hazâ-
jâba és elveszti magyarsâgât.

Orôk magyarsâg

A szétszortsâgban élô egyén tehât a magyarsâgât ûgy lâtja,
mint egy kultûrâlis, nyelvi és érzelmi pluszt, amit orokôlt
szûleitôl és ami amerikai (délamerikai, ausztrâl, stb.) létét
szinesebbé, értelmesebbé és szebbé teszi. Neki nem kell szét-

vâlasztania amerikai és magyar létét. Azért nem talâlja a
megkiilônboztetést fontosnak, mert magyarsâgât nem kôti egy
fôldrajzi tâjhoz, egy volt âllamformâhoz és egy volt târsadalmi
rendhez. A szétszortsâgban élô magyar nincs a mûlt és a jelen
Magyarorszâghoz kôtve: csak az orôk magyarsâghoz- Igy a
szétszortsâgban élô magyarnak, ha kérdezik, mi a nemzeti-
sége, nem kell tétovâznia. Azt mondhatja, hogy amerikai, dél
amerikai, vagy ausztrâl. De ezzel csak annyit mondott, hogy
Amerika (vagy mâs âllam) politikai, gazdasâgi, târsadalmi
rendjéhez tartozik.

De akkor a szétszortsâgban élô magyarnak mibôl âll a
magyarsâga? Hitéletébôl! Higgyék el, a magyarsâgba beleszii-
letni kônnyebb, mint a magyarsâgot tudatosan vâlasztani,
vagy magyarnak maradni. De a szétszortsâgban élô magyar
nak ez az egyik legfontosabb megkûlônbôztetô jellegzetessége
tudatosan vâlasztja magyarsâgât. Minden fiatal kûlfoldi ma-



gyar életében eljôn az az idô, amikor dontenie kell, hogy
magyar marad, vagy minden vonatkozâsban beolvad az ame-
rikai vagy mâs életbe.

A nagy kérdés elôttiink tehât az, hogyan tudjuk fiataljain-
kat ùgy nevelni, hogy amikor vâlasztanak, akkor ûgy dontse-
nek, hogy ôk magyarok és hogy higgyék, hogy érdemes ma-
gyarnak maradni. Szerintem erre a kérdésre részben intéz-
ményeinkben és szervezeteinkben van a vâlasz! De nem jelen
intézményeink és szervezeteink jellegében. Sajnos, legtobb
intézményûnk és szervezetiink emigrâns értékrendszereket
szolgâl. Ezért nem alkalmasak a szétszôrtsâgban élô magyar-
sâg sziikségleteinek kielégitésére. A szétszôrtsâgi intézmények-
nek és szervezeteknek a jelent és a jôvôt kell szolgâlniuk,
nem pedig a multat. Azaz nem szabad akadâlyozniuk népiink
beilleszkedését az amerikai vagy mâs kûlfôldi életbe. Ellen-
kezôleg intézményeinknek és szervezeteinknek serkentôleg
kell hatniuk, hogy magyarjaink minél tobben, minél fonto-
sabb pozfciôkat foglaljanak el a politikai, gazdasâgi és târsa-
dalmi komplexumban, ami'g hitben és szellemben magyarok
maradnak.

Atalakulâs kell

De ezt csak akkor tudjâk sikeresen elémi, ha drasztiku-
san âtalakulnak. Emigrâns jelleguket ât kell vâltaniuk szét
szôrtsâgi jelleggé. Kissé konkrétabban példâkra utalok, hogy
az âtalakulâs mit kôvetel. Vizsgâljunk csak meg létezô intéz
ményeink kôzûl egyet-kettôt, hogy az âtalakulâs sziikséges-
ségét tisztâbban lâssuk. Vegyiik példaként templomainkat,
politikai szervezeteinket és létezô magyar iskolâinkat.

Elôrebocsâjtom, hogy emigrâciôs szervezeteink és intéz
ményeink tragédiâjât abban lâtom, hogy részletekben adnak
vâlaszt problémâinkra. Nem tudnak a magyarsâgért "integrâ-
lisan" kûzdeni. Azaz intézményeink és szervezeteink csak rész
letekben szolgâljâk népiink sziikségleteit. Egyik csak a "po-
litikâra" fekteti a hangsûlyt, a mâsik csak a "vallâsra", a
harmadik pedig csak a "gyermeknevelésre." Ezek a részlet-
megoldâsok azt eredményezik, hogy rengeteg szervezetiink



van, rengeteg szétforgâcsolt erônk és rengeteg alkalmunk a
veszekedésre. De âltalânossâgok helyett térjiink a konkrét pél-
dâkra.

Kezdjûk a vizsgâlatot politikai szervezeteinkkel, mivel
azok munkâjuk tisztâbban kimutatja az emigrâns és szét-
szortsâgi nézetek ellentéteit. Politikai szervezeteink nagy ré-
sze szenved az emigrâns szellemiségtôl. Ezt abban lâtja az
ember, hogy legtdbbjûk olyan problémâkkal foglalkozik, ame-
lyek vagy a multat akarjâk visszaidézni, vagy csak a lelkiis-
meret balzsamozâsâra alkalmasak. Vegyiik példâul politikai
szervezeteink âltalânos célkitûzéseit. Majdnem minden emig-
râciôs szervezetlink a magyar haza felszabadftâsât, a kommu-
nizmus megsemmisitését és a trianoni igazsâgtalansâg meg-
dôntését célozza. Ne értsenek félre, nem azt mondom, hogy
ezek a célok nem fontosak. Csak azt mondom, hogy a célok
egyrészt tûlnagyok, mâsrészt tùlszûkek. Jelen erônkhôz mérve:
tûlnagyok. Szâzadok tâvlatâban: tùlszûkek. Ha az ôriâs Egye-
sûlt Âllamok sem birja kiirtani a kommunizmus bacilusât,
akkor hogy képzeljûk azt, hogy mi, hatalom nélkiâliek, sike-
resek lesziink?

A cselekvés politikâja

Ha az idôsebb generâciô azt kérdi, hogy a fiatalsâgot
miért nem érdekli a politika, akkor — gondolom — a "poli-
tika" szô megfogalmazâsâban rejlik a vâlasz. Ha politika alatt
azt értjûk, ami fôlôtt nincs hatalmunk donteni, akkor tényleg
olyan valamirôl beszélûnk, ami nem érdekli a fiatalokat. Ok
nem elégszenek meg olyan emigrâns "politikâval", ami lelki-
ismeret-balzsamozâson kfvûl nem tud tôbb eredményt felmu-
tatni. Ami érdekelné a magyar fiatalsâgot, az a cselekvés
politikâja. Példâul nem rég zajlott le Clevelandban a polgâr-
mester vâlasztâs. Sok magyar vett részt a vâlasztâsban, nem
mint magyar, hanem mint fehér ember, republikânus, Perk
tâmogatôja, vagy mint demokrata és Stokes tâmogatôja.
Létezô emigrâns "politikai szervezeteink" nem vettek részt a
vâlasztâsokban. Ôket jobban érdekli az, hogy memorandu-
mokkal "elârasszâk" képviselôinket Washingtonban, minthogy



Cleveland vârosâban konkrét tâmogatâst kapjanak egyik vagy
mâsik jelôlttôl egy magyar iskola felâllitâsâra.

Szétszôrtsâgi magyarokat nem érdekel a memorandumok-
ba torkolô politika. Viszont ôket biztosan érdekelné egy "sza-
vazat-szerzô politikai gépezet" felâllitâsa, ami azt tûzné kl
céljâul, hogy azokat a jelolteket tâmogatja (akàrmelyik part-
bol), akik megigérik, hogy megvâlasztâsuk esetén legalâbb egy
magyar âllâst kap a welfare departmentben (hogy idôs ma-
gj'arjaink biztosan megkapjâk a nekik jârô segélyezést) és
hogy legalâbb egyik vârosi iskolâban lesz rendszeres magyar
nyelv-, irodalom-, és tbrténelem-oktatâs. Ez az igazi politika!

Ha mâr iskolâkrôl beszéliink, nézzilk meg, hogy âllunk
ezen a téren. Ogy ahogy politikai szervezeteink, létezô magyar
iskolâink szintén emigrâciôs jellegiiktôl és eredetuktôl szen-
vednek. Bâr a cél az, hogy jobb magyarokat neveljenek, van
nekik egy-két fogyatékossâguk, ami ezt a célt sokszor akadâ-
lyozza. Az elsô az, hogy eddig minden rendszeres és "full-
time" iskola magyar teleptilésektôl tâvol esett és esik. Se
Cleveland, se New York, se Chicago, se Toronto nem rendel-
kezik rendszeres és "full-time" magyar iskolâval. Az iskolâkat
ott alapitottâk, ahol egyhâzi lehetôség volt erre. Ez fiiggôvé
tette létezô iskolâinkat az egyhâzaktôl. Igy példâul a buffaloi
magyar iskola is megszûnt, amikor az egyhâz — nem a ma-
gyarsdg — ùgy itélte, hogy erre mâr nincs sziikség, vagy
tâmogatâs. Helyette koreai ârvâk kaptak otthont egy magyar
pénzzel és izzadtsâggal létesitett intézmény falai kôzôtt. Ha-
sonlô, bâr sikeresebb példa Burg Kastl. Ottani kôzépiskolânk
csak azért létezik, mert azt a nyugat-német kormâny tâmo
gatja. ïgy ez is fûggô iskola.

Azon kell iparkodnunk, hogy az iskolâkat kôzvetlenekké
tegyiik. A magyarsâg mindennapi életébe kell bekapcsolnunk
ôket és létezésûket meg kell szabadftanunk minden fliggéstôl.
Csak igy lehetnek igazân életképes és igazân magyar intéz-
mények.

Iskola és egyhâz

Az iskolaalapitâs terén nem vagyok jâratos, ezért én egy
magyar iskolaalapitâs lehetôségét csak ùgy lâtom, ha elôre



kiépîtettuk erre a politikai tâmogatâst. Miutân ez megvan,
tobb lehetôség nyilik. Valôszinû, kezdetben az lenne a leg-
célszerubb, ha egy vârosi iskola keretein belûl tudnânk fel-
âllitani magyar nyelv-, irodalom- és torténelem-oktatâst. Egy
ilyen programmot Clevelandben mâr most is konnyûszerrel
tudnânk életben tartani. Meg van râ a nyers anyagunk: tôbb
képesîtett tanârunk és tanârnônk és egy vâros, amelyikben
vannak olyan iskolai kbrzetek (districts), amelyek erôs ma
gyar lakossâggal rendeikeznek. Lakewood vârosâban is ha-
sonlé lehetôség mutatkozik.

De magyar iskolâink megvalôsftâsât teljesen megoldani
csak akkor tudjuk, ha egyhâzaink szintén feiszâmoljâk emig-
râns jelleguket. Lehetne felekezetiieg két csoportra osztani
ôket, de erre, ûgy érzem, nincs sziikség. A bukâsok és emig-
râns jellegek mind a katolikus, mind a protestâns egyhâzak-
ban egyformân kimutathatôk. Az âltalânos kép a kôvetkezô;
a nagy magyar egyhâzak, amelyek magyar pénzen és magyar
veritékkel épiiltek fel még hatvan éwel ezelôtt, most mâr
gyakran mâs népcsoportok lelkisziikségleteit szolgâljâk. Chi-
cagoban négy magyar katolikus templom volt, most mâr csak
egy van. A hârom mâsikat elnyelte a Southside fekete lakos-
sâga. Mert a magyar vagyont nem lehetett kikôltôztetni a ma
gyar hivekkel egyiitt. Az egyhâzat nem a magyar megmaradâs
érdekli, hanem a hîvek, akâr feketék, akâr magyarok!

Az elmult nyâron talâlkoztam egy cisztercitâval, aki el-
mondta nekem, hogy rendjével egyiitt csoportosan hagyta el
Magyarorszâgot. Amint Amerikâba értek, mindjârt utâna néz-
tek hol tudnak elhelyezkedni egyiitt, mint tanâri rend. Ez
a kutatâs elvezette ôket az orszâg minden zûgâba, New York-
ba, Wisconsinba, Kalifomiâba és kl tudja még melyik âllamba.
Végre tlzévi kutatâs utân a dallasi (Texas) piispok adott ne-
kik lehetôséget hogy kôzépiskolât alapftsanak. Ez sikeriilt is
nekik még a hatvanas évek elején. Az iskola kb. kétszâzôtven-
hâromszâz diâkkal foglalkozik. Egy-két civil tanâr kivételével
teljesen a "magyar" cisztercitâk kezében van az oktatâs. Sôt,
az iskola anyagi alapjât is a rend tartja fenn. Gyônyôrû ered-
mény! De kit szolgâl? Megkérdeztem a cisztercita tanârt,
hogy tizenôt—hûsz képzett târsâval miért nem prôbâltak ma-



gyar iskolât alapltani. Erre azt vâlaszolta, nem akartâk a
kenyeret kivenni a vilâgi papok szâjâbôl!

Persze nemcsak katolikus részrôl talâlkozunk ilyesmivel.
A protestânsoknâl ugyanilyen tûneteket lehetne felsorolni.
Pl. a magyar nyelvû konfirmâlâsok szisztematikus leépitését és
ehhez hasonlô jelenségeket. De talân elég a példâkbôl. Ebbôl
mind csak azt akarom kihozni, hogy létezô egyhâzaink nem
szolgâljâk a magyar megmaradâst. Nem is tudjâk rendesen
szolgâlni a magyarsâgot, mert emigrâciôs vagy beolvadt ame-
rikai intézmények lettek, csak ideiglenes alapon magyarok,
vagy voltak magyarok. Papjainknak csak kis szâzaléka éli
bele magât a megvâltozott koriilményekbe. Zome nem lâtja,
hogy kûlfôldbn a szerepének elsôsorban nemzetinek kell len-
nie, és csak mâsodsorban lehet egj'hâzi. Magyarorszâgon le-
hetett a pap vagy lelkész csak egyhâzi téren lekbtelezett. Itt
azonban az ô feladata népiinket ôsszetartani és vezetni. Erre
szervezeti, tekintélyi és anyagi helyzete ôt teszi elsôsorban
hivatottâ.

A szétszôrtsâgban élô és gondolkodô magyar ifjûsâg lâtja,
hogy ezt a feladatot a papok nem vâllaltâk magukra. Ilyen-
irânyû lelki tâplâlékért ezért mâsfelé fordulnak. Fiataljaink-
nak mâr elég volt a nemzetkôziséget élô, ha nem is prédikâlô,
papokbôl, akik eszkôzei a beolvasztâsnak.

Magyar hitkôzosség

Rôvid kitérésemet erre a hârom emigrâciôs intézményre
(politikai szervezeteink, iskolâink, templomaink) azért tet-
tem, hogy râmutassak az âtalakulâs fontossâgâra és siirgôs-
ségére. Fel kell szâmolnunk az emigrâciôt, hogy az életképes
magyarsâg megmaradhasson, fejlôdhessék és erôsôdhessék a
szétszôrtsâgban. Hât jô, felszâmoljuk az emigrâciôt ... Ha
mi nem csinâljuk, az idô pergése ùgyis megteszi. De mi jôn
a helyébe? Erre a kérdésre az iskolâkkai és a politikai szer-
vezetekkel kapcsolatban részben mâr vâlaszt adtam. Utoljâra
hagytam a templomokat, mert ezeknek az âtalakitâsa a leg-
kényesebb kérdés. Minden esetre vitathatatlan, hogy az egy-
hdzak nélkûl, vagy egy egyhdz nélkul, nem tud megmaradni a



kûlfôldi magyarsâg, mint cselekvôképes és életképes népcso-
port. îgy az egyhâzakra nézve vâlaszom a kovetkezô: a létezô
egyhâzak vagy âttérnek a magyar érdekek szolgâlatâra, vagy
a magyarsâg otthagyja ôket és onmagâbôl termel ki egy nem-
zeti vallâst. Mert valamilyen egyhâz kell, hogy képviselje a
magyar hitkôzosség lelki és kôzosségi érdekeit.

Fiatal barâtaink kôzôtt ilyen irânyban nagy az érdeklôdés.
Sot, sok idôsebb bajtârsunk is egy nemzeti vallâsban lâtja
a szétszôrtsâgban élô magyarsâg megmaradâsât. Csak âltalâ-
ban ôvatosak, és a nagyobb publikum elôtt nem fejtegetik az
ilyesmit. Hât eljôtt az idô, hogy felrâzzuk a magyarsâgot: nem
hagyhatjuk, hogy az emigrâns ideiglenességet szolgâlô egyhâ
zak beolvasszanak bennûnket az amerikai és vilâgnépek ol-
vasztôkemencéjébe.

Magyar egyhâz kell! Olyan egyhâz, amelyik magyar ige-
hirdetôkre van alapozva, nem pedig idegen népek prôfétaira.
Hitkôzôsségiink irânyadoja a magyar tôrténelem és a magyar
irodalom. Kincseiben felér akârmilyen mâs nép "bibliâival",
vagy szent konyveivel.

Nem akarok tôbb idôt igénybe venni. Felvetettem
a problémâkat: ahogyan én lâtom. Mind a vallâsi, mind az
iskolai és a politikai szervezeti kérdés tanulmânyozâst igé-
nyel. Ennek elsô kovetelménye a vita, az eszmecsere. Gondo-
lom, erre serkentôleg hat, amit mondtam.

☆ ☆ ☆

Domonkos Lâszlô dr. tanâcskozâsi einôk megkoszoni Lti-
dânyi Andrâs érdekes elôadâsât, majd Frecska Mârta (Chicago
III.) tanârt kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.

Frecska Mârta:

MAGYARSÂGTUDATUNK TOVABBADASA
A KOVETKEZÔ NEMZEDÉKNEK

Végeredményben ez a téma nem mâs, mint a magyar gyer-
mek nevelése a szétszôrtsâgban. Ahhoz, hogy a nevelés ered-
ményes legyen, elsôsorban meg kell ismernûnk, hogy milyen



kôrnyezetben fog a gyermek nevelkedni. Az egyszerûség ked-
véért ezt a kornyezetet két részre fogom felosztani — az ame-
rikai és a magyar hatâskôrre. Vizsgâljuk meg elôszdr az
amerikai târsadalom âltal formâlt kornyezetet.

Alkalmazkodâs

A gyermeknek nagyon fontes, hogy elfogadott tagja le-
gyen a maga korabeli gyermekcsoportnak. A gyermek azonban
hamar észreveszi, hogy ô és sziilei kiilônbôznek a befogadô
târsadalom tagjairôl. Ezért igyekszik minél elôbb kivetkôzni
azokbôl a szokâsokbôl, melyek ôt idegenné teszik, és igyek
szik mellôzni sziilei kultùrâjât. Ez az alkalmazkodâs a tôbbi
gyermekhez kiterjed az oltbzetre, viselkedésre, izlésre és az
idôsebbeknél az életszemléletre is.

Az alkalmazkodâsi vâgyat elôsegiti a televîziô âltal kreâlt
tomegizlés, ami felâllitja, hogy mit kedveljiink és hogyan
viselkedjiink. Ez kûlbnosen hatâsos a fiataloknâl, ahol nincs
erôs tâmaszpont és kiforrott itelôképesség.

Az egyetemi fiatalsâg kozôtt kulônosen erôs az alkalmaz
kodâsi kôvetelmény, amely itt mâr kiterjed a gondolkozâs-
médra és életszemléletre is. Ha a tanulô az elfogadott, ûgyne-
vezett haladô csoporthoz akar tartozni, magâévâ kell tennie
a vietnami hâborû, a béke-mozgalom, a faji kérdés, a târsa-
dalmi vâltozâs problémâit. Annak a tanulônak, aki nem akar-
ja, hogy "kizârt" legyen, liberâlisnak kell lennie. Nem tâmo-
gatja Nixont, nevetségesnek tartja Agnewt, hatârozottan Viet-
nam-ellenes, és a târsadalmi mozgalmakban akti'van részt vesz.
Ez az ideâl, amivel az egyetemeken âltalâban talâlkozunk.

A Loyola egyetem hittudomânyi karân az egyik tantârgy
cime: Theology of Change, Rébellion and Hope. A vâltozâs,
lâzadâs és remény theolôgiâja. A mult héten olvastuk a pâpa
egyik kijelentését, melyben kôveteli, hogy a gazdagok osszâk
meg a vagyonukat a harmadik vilâg nyomorgôival. A harma-
dik vilâg a szines népek vilâga. Ezzel szemben szô sincs a
kommunizmusrôl. Hiszen a kommunistâk mâr ûgyis liberali-
zâlôdtak, a kommunizmus mâr ûgysem veszélyes, — tanitjâk
egyetemeinken.



Ezzel a pâr sorral akartam illusztrâlni az amerikai lég-
kôrt, amelyben egy fiatal nevelkedik.

A magyar oldalon

Most pedig szeretném rôviden âttekinteni, hogy mit lât
a gyermek a magyar oldalon.

A magyarok, tisztelet a kivételnek, szeretik a mùlt dicsô-
ségeit hangoztatni. Altalâban jobboldali, konzervativ politikât
folytatnak. Sokan egyoldalû, részlet-megoldâsokkal felelnek
a jelen problémâira. Nem lâtjâk a nagy osszefiiggéseket, az
egésznek a jelentését, a végzetesen meghatârozô erôket. Ahe-
lyett, hogy maguk dolgoznânak, a vilâg kozvéleményétôl vâr-
jâk, hogy âllitsa vissza a régi jusst. Sokan az amerikai po-
litikai rendszert nem is ismerik, de azért hozzâértés nélkûl
elitélik.

Szintén problémât okoz az, hogy erôs a széthùzâs a ma
gyar târsadalmi életben. Bar a szûlô altalâban biztatja gyer-
mekét, hogy jârjon magyarok kozé, mégis târsasâgât inkâbb
diplomâk, rangok, vallâsi nézetek és nem magyarsâg szerint
vâlogatja. Ennek eredménye az, hogy sokszor nincs életképes
csoport, Eunelyhez tartozhatna a gyermek és amely ellensû-
lyoznâ az amerikai alkalmazkodâsi folyamatot. Tobbszor elô-
fordul, hogy kényszerrel vagy megszégyenîtéssel prôbâljâk a
gyermeket magyarsâgra tanitani. Megtorténik, hogy szidjâk
a "romlott" Amerikât pont aznap, mikor a gyermek azt ta-
nulja az iskolâban, hogy milyen hôsôk, igazsâgszeretôk voltak
Amerika alapi'tôi. Azok a szûlôk, akik nem ismerik a befogadô
orszâgot, nem tudnak gyermekeik tanâcsadôi lenni akâr âllâs-
sal, vagy iskolâval kapcsolatban és ezâltak csak tâgitjâk a
szakadékot ônmaguk és gyermekeik kozott.

Rovid âttekintésûnkbôl is lâthatni, hogy sokszor ellentétbe
keriil a gyermek magyar és amerikai kômyezete. Ez kûlon-
bozô problémâkat okozhat fôleg akkor, ha a gyermek, vagj'
a fiatal ûgy érzi, hogy a kettô kozott vâlasztania kell. Vizsgâl
juk meg, miképp prôbâlkozik az emigrâciô ezeket a problé
mâkat megoldani, a fiatalok elszakadâsât megakadâlyozni.



Êrzelmi alapon

A nevelés az emigrâciôban a magyarsâgot érzelmi alapon
akarja a gyerekekkel ismertetni. Mindez magâbafoglalja az
énekes, jâtékos, tudatalatti nevelést, amely megszeretteti a
magyarsâgot a gyermekkel. Ez a môdszer sokszor sikeres: van
akiben élete végéig megmarad az érzelnû kapocs a magyar-
sâghoz. Azonban két kifogâsom van ez ellen a nevelés eilen.
Elsôsorban, csak akkor sikeres, ha van hozzâértô, dinamikus
tanitô, ki ezt az érzelmet âtadni és tâpiâini tudja.

Mâsodsorban kifogâsolom ezt a môdszert, mert az érzel-
mek fokozhatôk és vâltoztathatôk. Ha jon egy erôsebb, tetsze-
tôsebb érzelem, vagy idea, nem lesz nehéz a fiatainak a ma-
gyarsâgât elhagyni.

Ha a gyermeket érzelmileg sikeriil megnyemi, a kovetkezô
lépés a nevelésben a fiatalsâg elôkeszîtése a harcra a szabad
Magyarorszâgért. A logika e mogott az, hogy mi Magyarorszâg-
hoz tartozunk és oda kell visszatérniink. Innen ered ez a foga-
lom hogy emigrâciôban éliink, tehât idegenben.

Ez a nevelési môdszer inkâbb fokozza, mint csôkkenti az
ellentétet, amit a magyar és amerikai kôrnyezetek okoznak.
Mi fiatalok itthon és nem emigrâciôban éliink. Lehetséges,
hogy a sors megkîvânja, hogy a jôvôben ùjra otthont vâltoz-
tassunk, de nem reâlis olyan nevelési môdszert alkalmazni,
ami magyarorszâgi visszatérésre épiti a jôvôt.

Lâthatjuk, hogy. a jelenlegi nevelési môdszerek csak rész-
letekben prôbâljak megoldani a magyar nevelést.

Osszekôîô kapocs kell

Mi hiânyzik? Mi az, ami megkônnyitené a
mâjât? A kérdés nyitja abban âll, hogy mit
gyarsâgtudatnak, vagyis mit akarunk tovâbb
gondolok, hogy idôszerû értelmezést kell adni
lomnak, hogy magyar. Arra, hogy mi legyen
részben megfelelhetûnk, ha megvizsgâljuk, mit
nevelésûnk âltal, mik a céljaink?

Legfontosabb célunk népiink fenntartdsa
Mâsodsorban célunk egyesiteni a magyarokat.

nevelés problé-
neveziink ma-

adni. Itt arra

annak a foga-
ez a fogalom,
akarunk elémi

és gyarapitâsa.
Egyesftés alatt



arra gondolok, hogy kell egy ôsszekotô kapocs, mely târsa-
dalmi kulônbség, politikai és vallâsi nézetek fdlôtt âll, ami
lehetôvé teszi, hogy bârmely fôldrészen élûnk, magyarok ma-
radjunk. Tovâbbâ célunk, sot kôtelességûnk basznossâ tenni
magunkat a vilâgban, emberi szolidaritâsunkat kifejezni az-
âltal, bogy jobb jovôért dolgozunk.

Csak diôbéjban elemeztem a magyarsâg, illetve magyar
nevelésiink céjait. Mégis, azt biszem, ennyi elég abboz, bogy
megértsûk, milyen irânyba kell baladnia magyarsâgunk ûj
értelmezésének. Céljainkat legjobban al tudjuk érni, ba ma-
gyarsâgunkra nem csak mint kultûrâra, nyelvre vagy îôrté-
nelemre gondolunk, banem egy mindezt ôsszefoglalô kôzponti
idedra. Legyen ez a kôzponti idea olyan erôforrâs, amely any-
nyira mâgneses, bogy mindannyiunkat magâval ragad, amelyet
alâtâmaszt kôzôs kultûrânk, kôzôs nyelvûnk, és kôzôs tôr-
ténelmiink. Legyen ez az idea dinamikus, vâltozâst magàba-
foglalô, hogy magyarsâgunk idôszerûsége biztositva legyen a
jôvôben is.

Egyetlen ôrokségilnk

Ha igy batârozzuk meg magyarsâgunkat, sokkal kôny-
nyebb lesz magyarsâgunk tovâbb adâsa. A megbatârozâs
magâval bozza a môdszert. Ilyen magyarsâgot nem lebet
csak iskolâban, csak cserkészetben, csak érzelmileg tovâbb
adni. Ilyen magyarsâgot csak magyar életmôdon keresztill
tudunk tovâbb adni! Ez azt jelenti, bogy tulajdonképpen a
sziilônek kell elôszôr megvâltoznia, bogy életmôdja példâjân
keresztûl âtadja magyarsâgât a kôvetkezô nemzedéknek. Ha
a magyar gyermek szemszôgébôl foglalnâm ôssze a szûlô vi-
selkedését, akkor azt mondanâm: cselekedeteid oly hangosan
beszéljenek, bogy ne balljuk, amit mondasz.

Az utolsô pâr szôt kûlônôsen a fiatalok figyelmébe ajân-
lom. A magyarsâg az egyetlen, igazi orokségunk. Semmi mâs
nem teljesen a miénk. A mûlt esetleges hibâi miatt nem dob-
batjuk el ezt az ôrôkséget. Tôliink fiigg a magyarsâg jôvôje,
mert ba mi nem cseleksziink, ki cselekszik belj'ettiink? Mâs
népek vagy idegen bôlcsek fogalmazzâk meg magyarsâgun
kat? Vagy bagyjuk a véletlenre?



Ha eljôn az az idô, hogy Eurôpa egyesiil, ha leomlik a
vasfiiggôny, ki képviseli a mi népiinket? Ha elveszik a ma
gyar nép, ha szolganéppé vâlik, ha beolvad a tomegbe, ki
lesz ezért felelôs? Ha mi nem cseleksziink sajât érdekiink-
ben, ki cselekszik helyettiink?

Meggyôzôdésem: a jbvô azoké, akiknek megvan a lelkiere-
juk és lelkesedésuk, hogy ûjraépitsék a vilâgot.

☆ ☆ ☆

Domonkos Làszlô dr. tanâcskozâsi elnok megkoszôni
Frecska Mârta érdekes hozzâszôlâsât, majd a hozzâszôlâsokra
jelentkezôknek adja meg a szôt az alâbbi sorrendben.

HOZZÂSZÔLÂSOK

Dr. Domokos Sàndor (Winnipeg, Can.) szerint ôrdkké gyo-
kértelen emberek nem maradhattunk, de viszont a magyarsâg-
tudat nem ellenkezik a sziilô- és befogadô haza szeretetével.
Szabadsâgât hosszû bebortonzés utân befogadô hazâjâban
nyerte vissza. Ezért szereti és becsiili ûj hazâjât, mint gyermek
édesatyjât. Ez a szeretet azonban éppûgy nem csôkkenti ben
ne sziilôhazâjânak szeretetét, mint ahogy a gyermek édesatyja
irânt érzett szeretete sem csôkkenti annak édesanyja irânt ér-
zett szeretetét. Frecska Mârta elôadâsâval kapcsolatban arra
kéri az ifjakat, hogy ne engedjenek kôrnyezetûk nyomâsânak.
Maradjanak meg ônâllô, szabad magyar individumoknak.

Ndvori Kornél dr. (Détroit, Mich.) az elhangzott elôadâ-
sokbôl ôrômmel lâtja, hogy az a szakadék, amely az idôsebb
és az ifjabb nemzedékek kôzt âllitôlag tâtong, nem szakadék,
legfeljebb csak repedés, amelyen nem kell âtugrani. At is tu-
dunk rajta lépni, ha megfogjuk egymâs kezét. Aki nem mere-
vedik meg, az nem marad emigrâns, nem keriil diaszpôrâba
sem, hanem megmarad "eleven élô emberi egyéniség"-nek,
aki — ha magyar — értékeli azt, hogy egy csodâlatos talentum-
mal megâldott nép egyéni képviselôje.



Fischer Viktor (Flushing, N. Y.) helyesli Ludânyi Andrâs
megkiilônboztetését az emigrâciô és a diaszpôra kozt. A ma
gyar cserkész mozgalorrmak manapsâg 95%-a 16 éven aluli és
mâr Magyarorszâgon kivûl sziiletett. Ezek a fiatalok jogilag
mâr nem tartozhatnak Magyarorszâghoz. De kultûrâlis alapon
tagjai maradhatnak a magyarsâgnak. A cserkészet csupân a 16
éves korig nevel, mert azutân az if jû mâr elég érett alihoz, hogy
kultûrâlis téren ônmagât képezze tovâbb. Sajnos, nagyon sok
fiatalunk van, aki kiilsô nyomâs kovetkeztében éppen ebben
a korban kultûrâlis beolvadâsra készûl. Az iskolâkkal kapcso-
latban azok felmérhetetlen fontossâgât és azok legmesszebme-
nô tâmogatâsânak feltétele szûkségességét hangsûlyozza. Végul
a hâzassâgkôtés nagy jelentôségére mutât râ. Mert a magyar-
sâg jôvôjét csak magyarok egymàs kôzt kôtôtt hâzassâgâbôl
sziiletett, magyar otthonban nevelkedô gyermekekkel lehet biz-
tositani.

vitéz Vasvâri Zoltân (New Jersey, N. J.) azt kérdezi, hogy
miért lâzadozik az ifjûsâg. Mert megfosztottâk a szépségtôl és
a jôsâgtôl! Nem szeretettel, hanem érdekbôl nevelik. Az ifjû
sâg a kommunizmus és a kapitalizmus érdek-vilâga ellen lâza
dozik. Az idôsebbeknek segitségére kell sietniûk. Ojbôl vâllal-
niuk kell a nevelést szeretetbôl fanatikus szeretettel a magyar-
sâg még fanatikusabb szeretetére.

Vudy Jôzsef (Cleveland, Ohio) 1956 szellemét idézi. Akkor
nem volt vezér. Helyesebben: mindenki vezér volt és egymâs
kezét fogtuk. A fiatalokkal egyiitt a fiatalok utân indultunk. A
mostani fiataloknak sincs szukségiik vezérre, ûj egyesiilet, ûj
egyhâz alapitâsâra. Csak induljanak el egyénenkint a cselek-
vés ùtjân s akkor eredményt émek el. Senkit sem szabad âl-
talânositâssal elitélni. A papok is emberek, tehât koztiik is
akadhat a kivântnâl gyarlôbb. De nagy tôbbségiikben — példâk
sora bizonyitja — magyar papjaink hivatâsuk magaslatân âll-
nak, mint a younstowni ferencesek, akiknek kertjében ott âll
Szent Istvân szobra. Azé a Szent Istvâné, akinek most iinne-
peljûk eredeti szûletési évfordulôjât és ott âll mâr a vasfiig-
gony-keresztût is, amelyrôl az itt lévô kôzônség javarésze sem
tud.



St. Clair Jôzsef dr. (Pacifie Grove, Calif.) arrôl a nyelvtu-
domânyi intézetrôl nyùjt felvilâgositâst, amelyben évtizedek
ôta magyar nyelvet tanit, ahol Gâbor Aron, Tollas Tibor, Wass
Albert magyarul adhat elô olyan hallgatôsâgnak, amelynek tag-
jai még csak nem is magyar eredetûek. Magyarsâgtudatunk
megtartâsât, magyar ismereteink gyarapitâsât nemcsak lehetsé-
gesnek, hanem szûkségesnek is tartja.

Pallôs Lôrânt (Huntsville, Ala.) igazat ad Ludânyi Andrâs-
nak abban a kovetelésében, hogy papjaink legyenek jô magya-
rok. Ezzel szemben azonban azt kell bebizonyitanunk, hogy
mi viszont mindnyâjan jô magyar katolikusok, jô magyar re-
formâtusok, jô magyar evangélikusok vagyunk. Nem ûj ma
gyar vallâsra van tehât szûkség, hanem jô magyar hivekre,
akiknek jô magyar papjaik is lesznek.

ni. Ludwigh Artûr dr. (East Chicago, III.) a kiilfôldôn élô
emberek hârom csoportjât kûlônbôzteti meg: az emigrânsokat,
az ônkéntes szâmkivetésben élô népcsoportok tagjait és a mim-
kakeresôket. Bârmelyik kategôriâba tartozik valaki, meg kell
tanulnia a kûlfôldôn valô élet technikai foimâit. Erre jô pél-
dât adnak a zsidôk és az ôrmények, de mâs népek is. A magyar
élet eszményképe évszâzadok ôta: meghalni a hazâért. Ezért
vannak bizonyos nehézségeink, amikor élnunk kell magyarsâ-
gunkért a magyar haza védelme nélkiil: nemzeti fennmaradâ-
sunk és fejlôdésûnk érdekében. Bécsben pl. 1919-ben 200,000
cseh élt. 2 kôzép-, 13 elemi és 4 polgâri iskolâjuk volt. Vala-
mennyi cseh tannyelvû. Ugyanakkor az ott élô 100,000 magyar
egyetlen tanintézettel sem rendelkezett. A cseh iskolâkat per-
sze a csehek maguk tartottâk fenn. A magyarok ennek lehe-
tôségére nem is gondoltak. Legelsô feladatunk tehât, hogy meg-
tanuljuk a kûlfôldôn valô nemzeti, népi fennmaradâs môdsze-
rét. Minôségi eredményt csak akkor tudunk elémi, ha az âlta-
lânos magyar értékeket, akâr az anthropocentrikus, akâr a
theocentrikus szempontù humânumunkat vetjûk latba. Mun-
kânk gyûmôlcsének kell hitûnket igazolnia. Mert az a hit, ame-
lyiknek gyûmôlcse nincs, nem igazi hit. A kereszténység alapja
az igaz hit. Gyûmôlcse pedig az a meggyôzôdés, hogy az ember
Isten irânt érzett hâlâbôl teszi mindazt, amit tesz. És ez ad ne-
ki lelki kielégûlést, amit Isten vâr tôle.



Dômôtôrffy Zsolt (Cleveland, Ohio) elfogadja az elôadôk
érvelését, de azért annyiban emigrânsnak érzi magât, ameny-
nyiben Mikes Kelemen, — aki ûgy megszerette mâr Rodostôt,
hogy soha nem felejtheti el Zâgont.

Kish Jôzsef (Shaker Heights, Ohio) azt szeretné, ha Ludâ-
nyi Andrâs mielôbb elinditanâ azt a politikai mozgalrr.at,
amelyrôl emlitést tett; csak azt szeretné, hogy erôteljesebb
és magasabb szinvonalû lenne, mint egyes mis hasonlô ter-
mészetû mozgalmak.

Ludânyi Andrâs (Ada, Ohio) kijelenti, hogy nem gondol
semmiféle politikai mozgalom elinditâsâra. Amit mondott, csak
példaként hozta fel. Szeretné hangsûlyozni, hogy megitélése
szerint politikai magatartâsunkat Amerikâban a magyar ér-
dekek szolgâlatâba kell âllitanunk, nem pedig ideolôgiai szem-
pontokhoz igazitanunk.

Orley Richard (Cleveland, Ohio), a clevelandi rômai kato-
likus egyhâzmegye papnôvendéke, harmadik és negyedik gene-
râciôs szûlôk gyermeke, Szent Istvân sziiletésének ezredik év-
fordulôjâval kapcsolatban szeretné kortârsai figyelmét felhiv-
ni arra a tervre, amely mâjus 15-tôl szeptember végéig kivân-
ja — fôként kultûrâlis vonalon, kôrmenetek, diszfelvonulâsok,
lovas menetek, aratâsi ûnnepségek rendezésével — megiinne-
pelni a magyarsâg szâmâra fontos és nagyjelentôségu millen-
niumot. A rendezvények végsô célja, hogy a magyarokat meg-
tartsuk magyaroknak magyar kôrnyezetiikben (a clevelandi
Buckeyeon). A megemlékezések kozéppontjâban a szentist-
vânnapi kormenet lenne. Reméli, hogy a magyarok Amerika-
szerte bekapcsolôdnak a Szent Istvân tiszteletére rendezett
ûnnepségek sorozatâba. Szent Istvân a mi szentûnk. Nemcsak
az nagyon fontos, hogy mi magunk el ne mulasszuk a rôla
valô megemlékezést, hanem az is, hogy mâsok figyelmét is
felhivjuk râ.

Palasics Jdnos dr. (Cleveland, Ohio) elismeréssel nyilat
kozik az elhangzott elôadâsokrol. O is itt sziiletett. Olyan kôr
nyezetben, ahol nem kapott tâjékoztatâst a magyar nyelvrôl,
magyar kultùrârôl s âltalâban a magyar ugyrôl. De azért ma
gyar maradt. Reméli, hogy azok, akik sokkal kedvezôbb kôriil-



mények kozott most indulnak az amerikai magyar életbe, tôbb
eredményt tudnak elérni, mint ô és kortârsai. 0 a praktikus
oldalât veszi a magyar ugynek. A cselekvésekben hisz. Ezzel
kapcsolatban el kell mondania, hogy ti'z éwel ezelôtt gerilla-
harc môdjân elkezdték az egj'hâzi és âllami iskolâk, egyete-
mek ostromlâsât, hogy tegyék lehetôvé a magyar nyelv és kul-
tûra oktatâsât. Az egyetemen azt mondtâk: tanitsunk magyar
nyelven, magyar szellemben, amit akarunk. És mi mâr kis
Magyarorszâgrôl âlmodoztunk a Western Reserve Univct-
sity-n. Minden megvolt, csak a megki'vânt létszâmù hallgatô-
sâg hiânyzott. A magyarok nem jdttek. Az egyetemen Somogyi
Ferenc dr. professzor hôsként âllta meg helyét ot éven ât.
Hallgatôit maga toborozta. Részben ônként is jelentkeztek.
Teljes fizetését ôsztôndîjak létesitésére fordi'totta. A szépen
megindulo, eredményes munkât végiil is novendékek hiânya
miatt abba kellett hagyni. Két évi sziinetelés utân ûjra meg-
indul a magyar tanfolyam. az egyetemen, de most mâr angol
nyelven a nem magyarok részére is, Harangi Lâszlô dr. pro
fesszor vezetésével.

☆ ☆ ☆

Domonkos Lâszlô dr. tanâcskozâsi elndk megkoszoni az
elhangzott elôadâsokat és a sok értékes hozzâszôlâst, aztân a
fX. Magyar Talâlkozô ifjûsâgi ankétjât bezârja.

A KILENCEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

HARMADIK NAPJA

— 1969. november 30. —

A Kilencedik Magyar Talâlkozô harmadik napjân, 1969. no
vember 30-ân, vasâmap délelôtt 9 ôrakor, a folytatôlagos ta-
nâcskozâsokat ûjbôl Nddas Jànos dr., az Allandô Titkârsâg ve-
zetôje nyitja meg. tîdvozli a megjelenteket, majd felkéri Nt.
Ludwigh Artûr dr. réf. lelkészt, mondjon imât, emelje fel
sziveinket az Egek Urâhoz.

Nt. Ludwigh Artûr dr. (East Chicago, 111.) lélekemelô sza-
vakkal mond imât, amellyel nemcsak vasârnapi âhitatot kelt,



hanem âdventi hangulatot és végiil karâcsonyi gondolatokat
is. Befejezésûl arra kéri a jelenlévôket, énekeljék el a "Mermy-
bôl az angyal..kezdetû templomi éneket.

A vasâmapi âhitat utân Nàdas Jânos dr. tanâcskozâsi el-
nôk megkoszôni Nt. Ludwigh Artûr dr. szolgâlatât, bemutatja
a sorra kôvetkezô elôadôkat s elsônek felkéri Szâz Zoltân dr.-t
(Washington, D. C.), elôadâsânak megtartâsâra.

Szâz Zoltân dr.:

MAGYARORSZÂG SZOVJET MEGSZALLASANAK
25. ÉVFORDULÔJAN

Torténelmiink bôvelkedik nemzeti szerencsétlenségekben,
akâr a belsô széthûzâs, akâr az âltalânos eurôpai hatalmi egyen-
sûly gyôkeres fordulatai idézték is ôket elô. Aligha volt azon-
ban olyan fâzisa tôrténelmûnknek, amikor az évezredes ma
gyar nyugati orientâciô akâr ideiglenesen is megszûnt volna
politikânk vezérfonalânak lenni.

Egyediil a XVII. szâzadban, a tôrôk uralom megszilârdu-
lâsa évtizedeiben lâtjuk, hogy egyes erdélyi fejedelmek, majd
késôbb Thdkdly Imre, a magyar hivatâst a keleti tôrôk orien
tâciô jegyében kivântâk megvalôsitani a Habsburg-csâszârsâg
katonai gyengesége és nemzetietlen politikâja miatt. Bethlen,
Apaffy és Thdkdly idejében is megmaradtak azonban kirâly-
sâgi részek és Pâzmâny Péter biboros és Zrlnyi Miklôs grdf, a
kôltô és hadvezér éppen ûgy kifejezték a magyar gondolât
szellemtôrténeti és politikai tartalmât a Nyugat védelmében,
mint azok, akik az "ahogy lehet" jelszavâval a tôrôk—^német
hatalmi egyensûly tôrôk serpenyôjében kivântâk magyarsâ-
gunk létét biztosîtani.

Atdllitds

De még a XVII. szâzad fâjô tôrténete sem fejezi ki azt az
alapvetô politikai és stratégia, és sajnos, kultûrâlis âtâllitdst,
amelyet Magyarorszâg huszonôt éves szovjet megszâllâsa, s



népgazdasâgunk, katonasâgunk és szellemi életiink integrâlâsa
a szovjet blokkon beliil nemzetiink szâmâra jelentett és ma is
jelent. Magyarorszâgot a vôrôs hadsereg a gyengûlô német had-
osztâlyokat ûldôzve 1944/45-ben megszâllta. A magyar nemze-
ti katasztrôfa, amely az orszâg politikai ôsszeomlâsât, gazda-
sâgi kifosztâsât, asszonyaink megbecstelenftését, polgâraink
szâzezreinek elhurcolâsât eredményezte, a nagyhatalmi egyen-
sûly teljes megvâltozâsâban rejlett, amelynek sûlyos kbvetkez-
ményeit az Eurôpa iitkôzôzônâjâban élô magyar nemzet el nem
kerulhette.

Jogtiprâs

Meg kell azonban âllapitanunk, bârmennyire iinnepron-
tôan hangozzék is az 1956-os magyar szabadsâgharc lélekemelô
nemzeti egységének tûkrében, hogy a magyar szellemi és târ-
sadalmi élit nagyrésze ellen elkôvetett otromba atrocitâsokat,
igazsâgtalan birôi itéleteket, amelyek sokszor a politikai fog-
lyok kivégzésével végzôdtek, nem lehet csak a Szovjetuniô és
a magyar kommunista part terhére imi. Magyarorszâgon az
ûn. demokrata pârtoknak a kommunistâkkai valô koaliciôs
kcrmânyzâsa alatt legalâbb annyi jogtiprâs tôrtént, mint a
kommunista egyeduralom mérsékeltebb éveiben, akâr Nagy
Imre idején, akâr 1963 ôta. Ez pedig a magyarsâg belsô poli
tikai megoszlâsânak egyenes kovetkezménye volt, amelyre nem
lehetiink biiszkék. Csak az iildozés és elnyomâs forrasztotta
a magyar sziveket ismét eggyé, s tette lehetôvé az egyôntetû,
bâr végeredményben sikertelen forradalmat 1956-ban, amely
nek legelsô kôvetelését a nép fogalmazta meg nagyszerû egy-
szeruséggel: "Ruszkik kl!"

Ezutân, azt hiszem, kôzhelyet mondok, ha azt âllitom,
hogy a magyarsâg tûlnyomô tôbbsége szive minden indulatâ-
val kôveteli a Magyarorszâgon âllomâsozô szovjet csapatok ki-
vonulâsât. Beveszem ebbe a tobbségbe a Magyar Szocialista
Munkâspârt szâmos tagjât is, akiknek nemzeti onérzetét még
nem homâlyositotta el a marxista-Ieninista tévhit szajkôzâsa
sem. A kûlfôldôn élô magyarsâg egyôntetûen lépett fel szâmos
alkalommal kormânyainâl és az Egyesiilt Nemzeteknél a szov
jet csapatok kivonulâsât kôvetelô ENSz-hatârozatok érvénye-



sitését kérve. 1967-ben az Amerikai Magyar Szovetség pl. egy
nemzetkozi jogilag messzemenôen alâtâmasztott emiékiratot
juttatott el nemcsak az amerikai kiilûgyminisztériumnak, ame-
lyet nagyszâmû kongresszusi képviselô és szenâtor tâmasztott
alâ felszôlalâsaival, hanem az Egyesult Nemzetek tagâllamai
missziôjainak is New Yorkban. Amerikai kormânykôrôk akkor
értésiinkre adtâk, hogy a Szovjetuniô nem hajlandô csapateii-
nak Magyarorszâgrôl valô kivonâsârôl még târgyalni sem.

Ûjabb tiltakozâs

Miért lâtjuk mégis sziikségességét — hazânk szovjet meg-
szâllâsânak immâr huszonôtôdik esztendejében — az ùjabb
tiltakozâsnak? Nem a hivatalok papirkosarainak készitjiik-e
szellemi energiânk, sziviink mélyébôl fakadô, népûnk sorsâért
érzett aggodalmunk l'rott panaszait? Ogy lâtjuk, hogy ez még
sincs igy. A csehszlovâkiai orosz agressziô ellenére is a Szov
jetuniô kényszeriilve van az eurôpai âllamokhoz valô viszonyât
a kôzeljôvôben tisztâzni a tovâbbra is fennâllô orosz—kinai
konfliktus miatt. Ennek érdekében kénytelen lesz némi âldoza-
tot hozni. Tudjuk, hogy kezdeményezése sokszor tùlsâgosan
is készséges viszonzâsra és megértésre talâl a nyugat-eurôpai âl-
lamokban. Ennek kôvetkeztében valôszinû, hogy a kôvetkezô
két év folyamân valamilyen formâban sor keriil majd egy eurô
pai biztonsâgi konferenciâra, amelynek célja a blokkok hadse-
regeinek a hatârzônâkban valô csôkkentése lesz. Egy ilyen
konstellâciôban a vilâgstratégiailag egyre kevésbé fontos ma
gyar tâmaszpont direkt megszâllâsa diplomâciai cseretârgyat
képezhet a târgyalâsok folyamân.

Erre azonban csak akkor keriil sor, ha a nyugati hatalmak
a kôvetelést magukévâ teszik, s ha a Kâdâr-kormâny nem ellen-
zi tùlsâgosan belpolitikai biztonsâgérzetének hiânya miatt. Ogy-
szintén egy ilyen kivonulâs csak nyugati ellenszolgâltatâsok el-
lenében vâlik majd lehetségessé, de ezeket, sajnos, egyes nyu
gati kôrôk mâr ellenszolgâltatâs nélkûl is emlegetik. A kérdés
inkâbb az, hogy sikeriil-e a nyugati hatalmaknak még egy mi-
nimum-programot is elfogadtatni a Szovjetuniôval Kelet-Kôzép-
Eurôpâban.



Tudnunk kell, hogy még ha el is éménk a kôvetkezô ôt év
alatt a szovjet csapatok kivonulâsât Magyarorszâgrôl, ez nem
hozna teljes megoldâst. Csapnâl valô jelenlétiik és Magyaror-
szâg gazdasâgi kiszolgâltatottsâga a Szovjetuniôval szemben
(amint ismeretes, Szovjetoroszorszâg hârom hônapon beliil
meg tudnâ bénitani a magyar nehézipar 80 szâzalékât nyers-
anyagkivitelének besziintetése âltal) akkor is nagyon ôvatos po-
litikâra kényszeritene bârminô magyar kormânyt. Ugyanakkor
arra sincs kilâtâs, hogy a Magyar Szocialista Munkâspârt ural-
mât harc nélkûl âtadnâ, avagy demokratikus vâlasztâsokat
tartana. Ne higgyûk, hogy a Kâdârok, Fockok, Komocsinok és
haszonélvezô elvtârsaik nemzethûsége és a demokrâciâba ve-
tett hite olyan nagy, hogy ezért sajât érdekeiket felâldoznâk.

Lassû evolûciô

A szovjet kivonulâs utân is csak lassû evolûciô kôvetkez-
nék, amelynek tempôjât sorozatosan lassitanâ 1956 véres em-
léke és a prâgai orosz bevonulâs ténye.

Ezért nem szabad csak az orosz csapatok kivonulâsâra szo-
rftkoznunk, hiszen a magyar kérdést ûgy sem fogjâk egyediil
târgyalni. Parallel kôvetelésûnknek kell lennie a kôzép-eurôpai
térség nemzetkôzi semlegesitése, amelyik nemcsak egy finn de-
mokrâcia felé valô fejlôdést biztositana, hanem megadnâ a le-
hetôségét egy tekintélyes gazdasâgi egység megteremtésére.
amely nem lenne olyan mértékben kiszolgâltatva a Szovjetuniô
nyersanyagkivitelének.

Lehet, hogy ez az eszmefuttatâs gyakorlatilag nem valôsit-
hatô meg, s Magyarorszâg a kôvetkezô tfz év folyamân is szov
jet megszâllâs és kommunista egyeduralom alatt szenved. Re-
ményre. azonban mégis van okunk. Az egyik, hogy a magyar
nemzet egysége nem bomlott meg az 1956-os szabadsâgharc
véres leverése âltal sem. Lehet, hogy az elhagyatottsâg érzete
ma nagyobb, mint 1955-ben, de ugyanakkor erôsebb az az érzés,
hogy a magyarsâg csak egységes fellépéssel tud a râkényszerî-
tett szovjet zsarnoksâg keretein vâltoztatni. Az igazsâg ked-
véért meg kell âllapitanunk, hogy a passziv rezisztencia otthon
lényeges eredményeket ért el az elmûlt hat esztendô folyamân.



Nincs kételyiink, hogy amint a szovjet csapatok kivonulnak,
bârmilyen ideologiât is valljon a meglévô rendszer, kénytelen
lesz hungarocentrikusabban kezelni bel- és kiiliigyeit.

A mâsik reménysugâr az eurôpai egyensûly lassù vâltozâsa
és a kozép-eurôpai népek kozôs érdekének belâtâsa a Duna-me-
dencei népek kôrében. Ebben a tekintetben a kiilfôldon élô
magyarsâgnak is szerepe van. Meg kell nekiink is talâlnunk a
môdot arra, hogy a szovjet megszâllâs megszuntetését ne csak
mi, amerikai, avagy nyugat-eurôpai magyarok kôveteljiik, de
kovetelje veliink a cseh, szlovâk, român, horvât és szerb szâr-
mazâsû amerikai és nyugat-eurôpai âllampolgârok tômege is,
hiszen tragédiânk ugyanaz, s megoldâsânak is ugyanannak kell
leimie.

Legyen szabad felszôlalâsomat azzal a gondolattal befejez-
nem, hogy minden amerikai magyar egyeslilet, szervezet és egy-
hâz tegye magâévâ azt az eszmét, hogy az âprilis 4. kôriil meg-
tartandô tiltakozâsokon hivja meg a dunavôlgyi népek helyi
képviselôit és tagjait s legyen a magyar kivânsâg nemcsak az
amerikai magyarsâg âllâsfoglalâsa, hanem minden dunavôlgyi
népé, akâr ezeréves, akâr négyszâzéves sorskôzôsségben éltek
veliink, s akiknek szâmâra nincs mas megoldâs, mint az orosz
uralomtôl mentes, egymâssal szoros kôtelékben élô Kôzép-
Eurôpa: a mellé- és nem az alârendeltség alapjân.

☆ ☆ ☆

Nddas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk hâlâs kôszônetet mond

Szâz Zoltân dr. értékes elôadâsâért és felkéri St. Clair Jâzsef
dr-t (Pacifie Grove, Calif.) elôadâsânak megtartâsâra.

St. Clair Jôzséf dr.:

A MAGYAR NYELV

ÉS A MAGYAR KULTORALIS ISMERETEK TANITASA
AZ EGYEStJLT ALLAMOKBAN

Az amerikai magyarsâg tisztâban van a magyar nyelv
tanitâsânak fontossâgâval. Kiilôn tanulmâny târgyât képez-
hetné az az âldozatos és hôsies munka, amit az amerikai



magyarsâg egy része kifejt a fiatalabb nemzedék magyar nyelv-
tudâsânak megôrzése, illetve fejlesztése érdekében. Fel kellene
vâzolni a nem magyar szârmazâsûak magyar nyelvi tanulmâ-
nyainak képét is. Ez utôbbi mâr csak azért is fontos volna,
mert a fiatalabb magyar nemzedékre serkentôleg hatna az,
ha tudnâk, hogy nem magyarok arânylag milyen nagy szâm-
ban tanultak és tanulnak magyarul az Egyesult Allamokban.
A mâsodik és tovâbbi magyar generâciôk magyar nyelvtudâsâ-
nak egyik kulcsa éppen a motivâciô kérdése. Râ kell tudni
mutatni azokra az okokra, amelyek kivânatossâ teszik a fiata
labb kiilfôldi magyar nemzedékek szemében a magyar nyelv
tudâsât.

Nem szeretném elôadâsnak tekinteni azt, amit mondok.
Inkâbb csak fel szeretnék vetni egypâr kérdést és szeretném
kémi azokat, akiket ezek a kérdések kôzelebbrôl érdekelnek,
forduljanak hozzâm.

Az elsô kérdés: Hogyan lehetne, illetve kivânatos volna-e,
gondoskodni arrôl, hogy azokrôl, akik a magyar nyelv tanîtâ-
sâval foglalkoznak — akâr amerikaiak, mâs idegenajkuak,
akâr pedig un. mâsod- és harmad-generâciôsok — tudjunk,
azok tudâsât szisztematikusan fel tudjuk hasznâlni, bârmi-
lyen magyeu: intézmény ilyen irânyû céljainak megvalôsitâsâ-
hoz? Ez a kérdés. A vâlaszt nem tudom. Kivânatos volna-e

olyan tômôrulés, amely valamilyen formâban a magyar nyelv-
tanitâs terén elért tudomânyos eredményeket és gyakorlati
tapasztalatokat eljuttatnâ azokra a helyekre, ahol azt az elsô
vonalban harcolô katonâink a legjobban tudnâk felhasznâlni?

Ma a nyelvészet és kiilônôsen az alkalmazô nyelvészet,
amit régebben mi ûgy neveztunk, hogy nyelvtanitâs, rendki-
viil kifejlett, elôrehaladott tudomânyâg, aminek még a ma
gyar nyelv tanftâsa terén is igen nagy eredményei vannak.
Még nagyobb szâmban élnek azok az emberek, akik izolâltan,
esetleg tisztân angolszâsz teriileten, angol nyelven mûkôdnek
és imak, de akiknek eredményeit igen kis fâradsâggal érté-
kesiteni tudnâk azok, akik a magyar nyelv, a magyar civili-
zâciô és kultûra tanftâsâval foglalkoznak.

Kôvetkezô kérdésem: a tanâroknak és a magyar nyelvé-
szettel foglalkozôknak valamilyen munkakôzôsségben valô tô-



môritésén kiviil hogyan lehetne egy olyan informâciôs szolgâ-
latot létrehozni, amely egysz&rû eszkdzokkel, de ennek kôvet-
keztében olcsôn, anyagilag kônnyen megoldhatô môdon eljut-
tatnâ a nyelvtanftâsra vonatkozô informâciôkat a megfelelô he-
lyekre? Én osszegyûjtottem a magyar nyelvtamtàs tâjékoztatô
anyagât.

Milyen tipusû anyagot foglal ez a gyûjtemény magâban?
Pl. az elsô egy 4 oldalas kis fuzet Magyarorszâgrôl. Olyan, ami-
lyet minden orszâgrôl kiadnak. Ezeket minden 3 évben revi-
deâljâk.

A kôvetkezô anyag egy kis diapozitiv-elôadâsnak a kisé-
rôszôvege, amelyik 1969-ben készûlt egy hadseregnapi bemu-
taté alkalmâval.

A kôvetkezô egy cikk mâsolata, amelyik 1960 novemberé-
ben jelent meg "A hangosfilm a gyakorlati nyelvoktatâs szol-
gâlattâban" cimmel.

Bârczi Géza "THE HUNGARIAN LANGUAGE" cimû cikke
a The New Hungarian Quarterly IV. évfolyamâban, 1963-ban
jelent meg angol nyelven, a magyar nyelvrôl tudomânyos, de
mégis népszerû formâban. Akârmelyik amerikai ismerôsûnk-
nek, vagy magyarul nem beszélô mâsodgenerâciôs honfitâr-
sunknak a kezébe lehet adni, ha meg akarja tudni, mi a ma
gyar nyelv, miben kûlônbôzik a tôbbi nyelvtôl, miben hason-
li't a tôbbi nyelvhez és milyen nehézségekkel âll szemben az
idegen nyelvû a magyar nyelv megtanulâsâval kapcsolatban.

A NOTES ON HUNGARIAN PRONOUNCEATION a ma
gyar nyelv kiejtési szabâlyainak népszerû, rôvid ôsszefogla-
lâsa.

A FINNO—UGRIAN FAMILY OF LANGUAGE beâllîtja
a magyar nyelvet egy nagyobb perspektîvâba. Nagyon sokszor
érdekli az amerikaiakat, hogy igazân olyan târstalan a ma
gyar? Milyen mâs nyelvekkel szoktâk a magyart egyiitt emle-
getni? Mi a jelentôsége ennek a finn-ugor nyelvcsalâdnak?

A kôvetkezô "A Création of Area Studies Center. A Case
Study' U. S. Fédéral Aid to Center for Uralic-Altaic Studies."
Orlan Lee kanadai professzomak ez a cikke kanadai folyô-
iratban jelent meg s azt mutatja ki, hogy az ural-altâji nyel-
veken belûl a magyar nyelvnek van a legnagyobb jelentôsége.



A kôvetkezô kérdést az informâciôs szoîgâlattal kapcso-
latban dr. Bakô Elemér vetette fel annak idején: Fel kellene
leltârozni és térképezni a legnagyobb amerikai konyvtârak ma-
gj'ar anyagât. Beszélek pl. a Hoover-kônyvtârrôl (Kalifomiâ-
ban), amelynek pl. a legnagyobb anyaga van Magyarorszâgon
kîviil a magyar forradalomrôl. Sokan nem tudjâk, hogy Hoo-
ver volt elnok az elsô vilâghâboru utân Magyarorszâgon jârt
a segélymozgalommal kapcsolatban. Lâdaszâmra vitte a gyôgy-
szereket, ennivalôt, ruhanemûket és az tires lâdâkba becso-

magolta azokat az okmânyokat, iratokat, amiket a ktilonbozô
kormânyok a hâborù zûrzavarai utân és a kommunizmus viha-
râban kidobtak. A Hoover-kônyvtârban vannak eredeti par-
lamenti naplôk és kézi'râsos feljegyzések annak a komak a
politikusaitôl stb. felhasznâlatlanul. A magyar kormânyok
1920 és 1945 kôzôtt annyi pénzt sem tudtak a Hoover-kônyv-
tâmak juttatni, hogy a mâr elkészitett biblicgrâfiât kiadjâk.
Vetter Klâra évtizedekig tartô mimkâjâval ôsszeâllitotta ezt
az anyagot kéziratban és a Hoover-kônyvtâr hajlandô lett
volna ezt az anyagot a sajât neve alatt kiadni, ha vâllaljâk
a kiadâs kôltségét.

Mâsodgenerâcios magyar fiatalok, akik master degreet és
doktorâtust akamak szerezni, miért nem mennek el oda és
miért nem Irnak disszertâciôt ebbôl? Erre is felhivhatnânk

a figyelmet. Hz az informâciôs szolgâlatnak megint egy har-
inadik szâla lehetne.

A kôvetkezô anyag a monterey-i kônyvtâr anyaga, amely
az Inter-Library Loan Service keretében bârmelyik kônyvtâr
ùtjân hozzâférhetô. Itt emlitem meg, mert sokan talân nem
is tudjâk, hogy a Cleveland Public Library az egész vilâgon
a leggyônyôrûbb magyar etnogrâfiai anyaggal rendelkezik.

A kôvetkezô anyag a "Language Camp". Egy Washington-
âllambeli egyetemi tanâr felveti a kérdést, hogyan lehetne az
U.S.A-ban élô ktilônbôzô nyelvi kisebbségek fiataljai kôzt meg-
lartani azok nyelvét ûgy, hogy amerikai nyelvtudâsukat is to-
vâbb fejlesszék. A nyelv-tâborok, nyâri tâborok, amelyeknek
a nyelve kisebbségi (francia, spanyol stb.) nyelv. Ezeket âl-
lamkôltségen szervezik a federâlis âllam kôltségén feifoga-
dott tanâri karral, kidolgozott programmai, kinyomtatott



kônyvekkel, kibérelt filmekkel 4000—8000 személy szâmâra.
Miért nem lehet magyar vonalon is ugyanezt megcsinâlni?

Ma az idegen nyelvek tanulâsânak és tanîtâsânak konjunk-
tiïrâja van az Egyesûlt Allamokban. A kongresszus és minden
politikai part hivatalos politikâja tâmogat bennunket. Joshua
Fishman professzor munkâjânak egyik fejezete a 'Maintenance
of Hungarian Language in the United States'. A kôzremûkodô
magyar bizottsâg elnôke Palasics Jânos dr. volt. Ebben is ren-
geteg gondolatnak a magva van elvetve, csak ki kell âsni
belôle.

A Language Camppel kapcsolatban tisztâzni kell: ki, hol
csinâlja meg. Bizonyos szintig teljesen mindegy, hogy fran-
ciat tanitunk-e, vagy spanyolt. vagy mâs nyelvet. A môdszer-
tana mindnek ugyanaz. A szakteriileten persze meg kell kér-
Jezniink a szakembert. De ilyen vagy 100 van!

Itt vannak az ismertetôk azokrôl a filmekrôl is, aimelyek
az Egyesûlt Allamokban rendelkezésre âllnak. Nem tudom,
hânyan ismerik pl. a 'Hvmgary and Communism' cimû filmet,
amit az Encyclopedia Britannica filmsorozatâban készitettek
Gyôrgy Andrds elôbb bostoni, mosl mâr washingtoni egyetemi
tanâr irânyitâsâval. Mâs filmek 'Hungary dépends on Agricul
ture', 'The People of Hungary' és 'Budapest today', 'Hungary
has a Héritage' (csendes film zenével). A teljes estéket, be-
lôltô filmek kôzôtt szerepel Fâbry Zoltân 'Merry go roxmd'
és 'Professer Haribald' cimû 90 perces, 2 ôrâs filmje is.

Itt van aztân kônyvtârunk magyar nyelvészeti anyaga is.
iJjbôl hangsûlyozom, nekem csak az az igényem van mind-

ezzel, hogy szeretném tudni, kik azok, akik ezekkel a kérdé-
sekkel foglalkoznak. Egyszerûen azért, mert szûkségunk van
arra, hogy a sôtét szobâban, ahol dolgozunk idônkint egy-egy
hang visszavâlaszoljon. Ez ti. ûj feltôltôdést jelent.

Nem beszélek én a pusztâba kiâltô szôrôl. Itt nincs puszta.
C:sak az a baj, hogy nem tudunk egymâsrôl. Ezért jôttem ide,
ezért mondtam el, amit elmondtam.

Nagy vonâsokban tehât a kôvetkezôkben vâzolhatom fel
a magyar nyelv tanitâsâval kapcsolatos szûkséges tudnivalôkat
és feladatokat:



1. Kik, hol és milyen célkitûzéssel tanîtjâk a magyar nyel-
vet és kultûrâlis ismereteket az Egyesûlt Allamokban?

A jelenlegi helyzet felmérése.
A jôvô feladatai és célkitûzései.

2. Kik részesiilhetnek ilyen oktatâsban (életkor, magyar
nyelv és kultûrâlis ismeretek tudâsânak mértéke, szârmazâs
(amerikai, magyar).

A jelenlegi helyzet felmérése.
A jôvô feladatai és célkitûzései.

3. A magyar nyelv és kultûrâlis ismeretek tanitâsânak
(tanulâsânak) môdszertana.

A jelenlegi helyzet felmérése.
A jôvô feladatai és célkitûzései.

4. A fentiekkel kapcsolatos és azokbôl kôvetkezô konkrét
feladatok feltârâsa példâul a kôvetkezôk szerint:

a) egy kisérleti minta-program felvâzolâsa a magyar nyelv
és kultûrâlis ismeretek tanitâsâra kezdô, haladô és felsô fokon;

b) egy olyan "teszt" megszerkesztése, mellyel kônnyen
és gyorsan le lehet mérni a tanulô tudâsât, hogy ezen az alapon
besorolhatô legyen a neki legjobban megfelelô csoportba (osz-
tâlyba);

c) egy olyan "teszt" megszerkesztése, mellyel objektiven
meg lehet âllapitani, hogy a tanulô tudâsa milyen mértékben
gyarapodott a neki nyûjtott program kôvetkeztében;

d) a tanszemélyzet problematikâja (képzettség, tovâbb-
képzés);

e) a tanfolyamok helyének és idôtartamânak problemati
kâja (nyâri iskola, nyâri tâbor, hétvégi iskola, intenzlv tan
folyamok, stb.);

f) a magyar nyelv és (vagy) kultûrâlis ismeretek tanulâ-
sâra valô motivâlâs kérdése. Egy olyan kiadvâny szerkesztése,
amely alkalmas arra, hogy a magyarul még tudô fiatalokat
motivâlja tudâsuk megtartâsâra és tovâbbfejlesztésére, és a
magyarul még vagy mâr nem tudôkat annak megtanulâsâra.
Ez a kiadvâny vagy egy ettôl kûlônâllô kiadvâny âllandô figye-



lemmel kîsémé a magyar nyelv és kultûrâlis ismeretek târgy-
kôrrel foglalkozô egyetemi és mâs tanfolyamokat és tansze-
mélyzetet, ôsztôndij lehetôségeket, stb., hogy az ilyen informâ-
ciô kônnyen és gyorsan rendelkezésére âlljon azoknak a fiata-
loknak, akik e târgyaknak egyetemi fokon tôrténô tanulâsa
irânt érdeklôdnek.

g) a magyar nyelv és kultiirâlis ismeretek tanitâsa irânt
érdeklôdô személyek kataszterének elkészitése és âllandô ki-
egészltése (nyelvészek, nyelvtanârok, pedagôgusok âltalâban,
pâlyavâlasztâsi tanâcsadôk, pszicholôgusok, stb.)-

A meglévô magyar iskolâk, tanfolyamok munkâjânak elô-
segîtése és a magyar nyelvnek, mint idegen nyelvnek a tani
tâsa irânt érdeklddôk ôsszefogâsa és tâjékoztatâsa érdekében
kivânatos volna egy dokumentâciôs kbzpont létesitése, amely-
nek feladata volna az adatgyûjtés és tâjékoztatâs. Ez a kôz-
pont pl. kôrlevélben kôzôlné azoknak a kbziileteknek és magâ-
nosoknak a cimét, akik e kérdéssel foglalkoznak és hajlandék
résztvenni a tapasztalat — és esetleg — kiadvâny cserében.
Fejlettebb fokon a kbzpont felâllitana egy dokumentâciôs
gyûjteményt, annak anyagârôl folyamatosan tâjékoztatôt adna
ki, sot esetleg gondoskodna arrôl, hogy az anyag sokszorositott
formâban (Xerox) bnkôltségi âron hozzâférhetô legyen az
érdeklôdôknek.

Ha sikeriilt néhâny olyan gondolatot felvetni, amelyeket
pâran érdemesnek talâlnak a tovâbbi megbeszélésre — akâr
velem, akâr egymâs kbzbtt, — hogy tovâbb gbrgessûk ezeket
a gondolatokat, azt hiszem, érdemes volt ezt a nagy tâvolsâgot
megtennem.

☆ ☆ ☆

Nàdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnbk hâlâs kbszbnetet mond
St. Clair Jôzsef dr-nak az értékes és kiilbnbsképpen jelentôs
elôadâsért, — majd felkéri Gyimesy Kdsds Ernô (New York,
N.Y.) festômûvészt, a "Kiilfbldi Magyar Képzômûvészek Vilâg-
szôvetségé"-nek és az Arpâd Akadémia képzômûvészeti osztâ-
lyânak elnôkét, hogy mutassa be a kiilfbldbn élô magyar mû-
vészeket.



Gyimesy Kâsâs Ernô:

A MAGYAR MOVÉSZ KULFOLDON

Az elmûlt napban elhangzott elôadâsok megrâzôan vilâgî-
tottak râ a magyar sors problémâira, az orszâg nehéz helyze-
tére. A haza fôldje ma olyan, mint az iskola épiilete nyaranta.
Élettelen. Mert az "iskola" a nôvendékek és a tanâri kar egytit-
tese. A haza fôldje ma olyan, mint amikor valami nagyobb
eseménynél nôvendékek és tanârok kivonulnak, csak a fizetett
'személyzet', a lâbbadozôk s a teremôrôk maradnak az épû-
letben.

A fôldrajzkônyvek ugyanùgy nem tudjâk meghatârozni, hol
van a haza, miként a hâzszâmtâbla sem az iskolât. A hazât ki-

ki szivében hordja. S a sziv — ezt mi tudjuk legjobban — mesz-
sze idegenben kitâgul. Érzékenyebb és harcosabb lesz.

A haza ott van, ahol ezek a szivek ôsszedobbannak.

Ezzel meghatâroztuk a Magyar Talâlkozô lényegét és fel-
adatât is.

Nekem jutott az elôadâsok sorân a zârôszô, ismertetés a
magyar mûvész munkâjârôl a kiilfôldôn. S ezzel vigasztalâst,
fényt akarok hozni. A magyar szellem szerte a vilâgban lobogô
fâklyâit prôbâlom megemelni. A magyar mûvészek tetteit, si-
kereit akarom bemutatni azon a teriileten, amelyiken nem kor-
lâtoz az idegen nyelv, mert hiszen a festmény, a rajz, a szobor
a vilâg minden nyelvén érthetô.

Kritikusok

Nem tudnâm megmondani, irhat-e zenekritikât az, akinek
nincs hallâsa. S nem tudom, irhat-e târgyilagos kritikât, cikket
rajzrôl, festményrôl olyan valaki, aki nem tud rajzolni, feste-
ni. Tudom azonban, hogy az éhség megkettôzheti az étel izessé-
gét s a kultûrszomj és csodâlat szép, vagy jô ismertetést ered-
ményezhet.

Dijazâs elôtt âllt Pârizsban egy nagyméretû csatakép. Kor-
hû fegyverzettel, ember és 16 kifejezô mozgâsâval, anatômiai
ismeretével, a helyszîn, a tâj tôkéletes megoldâsâval. Egy szel-



lemeskedô francia ûjsâgîrô azt jegyezte meg rôla, hogy a képen
minden pâncélkeménységû, kivéve a vérteket. S a kép meg-
bukott. Meggyôzôdésem, hogy az ûjsâgîrô még vonalzôval sem
tudott egyenes vonalat hûzni. Se tuskihûzôval, se ceruzâval.

A fôlényeskedés messze âll a szakszerû bîrâlattôl.
Otthon, a két hâborû kôzt, Kézdi Kovâcs Lâszlô kitûnô tâj-

festônk komoly szaklrô is volt. Egyszerûen, szemléltetôen tu
dott îmi. Mint a Pesti Hîrlap képrovatvezetôje, egy kiâllltâsoin-
rôl a "napi hîrek" rovatâban hozott tudôsîtâst. Leirâsa alapjân
megelevenedtek a képek. Egy héten belûl làtatlanban eladtam
a képet — Sopronba.

Ki a mûvész?

Az emigrâciôban megùjhodott magyar festészet, szobrâ-
szat — szétszôrôdottsâga miatt — csak akkor volna reâlisan
âttekinthetô, ha az ûjsâgcikkek, fotôk sokasâgât egy hang,
vagy képszalagon végig tudnânk sorakoztatni, aztân valaki ma-
gyarra fordîtcinâ hollandbôl, svédbôl, afrikai vagy japân nyelv-
bôl a megjelent kônyveket, cikkeket. Csak Igy tudnânk meg-
âllapîtani, vajon miként olvadt be a magyar ûj befogadô ha-
zâjâba s milyen eredményt mutât a mûvész.

Arra nézve, hogy vajon hâny magyar él kûlfôldôn, hatâro-
kon tûl; minden kîsérlet csupân talâlgatâsokon épiil fel. Senki
sem tudja, ki tartozik a nemzettesthez, ki érzi magât magyar-
nak. Mert ezt okmânyszeruen eldonteni nehéz. Néha egy kônny-
csepp ezt jobban meghatârozza, mint bârmilyen hiteles, pecsé-
tes îrâs.

Ha magyarsâgunk meghatârozâsa kôrûl ilyen nehézségek
mutatkoznak, még ôvatosabban kell eljârnunk annak eldônté-
sével, ki a mûvész. Apolôt az orvostôl, tanîtôt a tanârtôl, had-
nagyot az ezredestôl kônnjm elhatârolni. A mûvészeket azon-
ban rangsorolni nem lehet. A Louvre — mûvészeti vonalon —
tudtimk szerint ûgy oldotta meg ezt a kérdést, hogy nagyra-
értékelt mûveket az ôrôkbecsû alkotâsok sorâba csak a mû
vész halâla utân szàz éwel fogad be. Addigra ugyanis elhalnak
a protekciôt jelentô sôgorok és pârtfogôk. Miniszter, polgâr-
mester, barât letûnik s beszél a mû ônmagâért.



Bizonyos, hogy amikor a magyar mûvész rangsorât keres-
sûk: a siker, az eredmény, a kitartâs és az idô mellett a mes-
terségbeli felkésziiltség, az alkotô tehetség az a szûrô, amely a
helyes feleletet megadja.

Ki a magyar?

Sokunkat meglepte, hogy az egyik kifejezetten magyar ki-
âllitâsunkrôl a vilâg egyik legnagyobb lapjâban, a New York
Times-ban — tudomâsunk nélkûl — egy csoport olyan kozle-
ményt jelentetett meg, amely nemzetkôzi (international) jelleg-
gel nyomta odâbb tôrekvéseinket. A jelenség — ûgy kell hin-
nûnk — egyéni érvényesûlgetést szolgâlt, amit megerôsitett egy
j6 magyarhangzâsù névalâirâssal kôzôlt levél is: international
yes, Hungarian no!

Szabad fôldon, szabad orszâgban élûnk. Igy hovâtartozâsât
mindenki sajâtmaga dônti el. Ezt a felfogâst, mint mindenki
magâniigyét, természetesen tiszteletben kell tartanunk. Ez, azt
hiszem, vilâgos, bâr pâncélkeménységû meghatârozâs. De ami
kor majd a kûlfoldi magyarsâg eredményeit kozlô osszegezés
ideje elérkezik, ezt a szempontot nem hanyagolhatjuk el. Annâl
inkâbb sem, mert az elôbbi gondolkozâssal szemben sok szivet-
melegitô bâtoritâssal talâlkozunk.

A demonstrâciô

A demonstrâciô, ûgy hisszûk, szintén amerikai kiilônleges-
ség. Nem divatos tâblâkkal sétâlô tiintetés ez, inkâbb — mint
a divatbemutatô — ismertetés, szakmai biiszkélkedés, bemutat-

kozâs. Mégpedik szmpadon. A porondon. A festô, mint mutat-
vânyos.

Ezzel is meg kellett ismerkednûnk itt.
Akik egy jô évtizeddel ezelôtt New England-be, Boston tâ-

jâra keriiltûnk, hamar râjôttûnk, hogy a szabadsâgharcosok fo-
galma a "minuteman" fogalmâhoz âll legkôzelebb. Ezek a pol-
gârôrôk — percek alatt fegyverkezett harcosok — 1775. âprilis
19-én a Concord folyô hidjânâl nyerték meg a brittekkel szem
ben az elsô csatât. Illett ilyesmit neklink, ùjonnan jôtteknek
megtanulni. Az ôtlet is megsziiletett. A témât — szépen és jôl
— meg kell festeni s kész a siker. De ûgy kell megfesteni, hogy



hozzâadjimk valamit a feladat megoldâsâhoz. Valamit, amit
mâs nem csinâlt. Ez mâr magyar mentalités. Mâr is megvolt az
ùj ôtlet. Tavasszal a kômyezet szintelen. A fâk lombtalanok. A
Concord sziirkevi'zû, nem "festoi". Igy hât senki sem festette
meg a csatât pont a csata napjân, âprilis 19-én. Ez voit az elsô
képem itt. Az otiet bevâlt. Nemsokâra demonstrâciôra kértek,
mégpedig a festôk elôtt. Ez mâr nehéz feladat.

Mi, magyarok akkor (de még ma is) nagy becsben âlltunk,
a vârakozâsnak tehât eleget kellett tenni. Tfz vâsznat vâsârol-
tam. Mikor mâr tisztâban voltam "mûemlék"-témâmmal, gon-
dosan megfestettem. Aztân egy naprôl félnapra szorftottam le
a félasztal nagysâgû kép elkészitésének idejét. Mire elfogytak
a vâsznak, mâr csak 50 perc lett belôle.

A szinpadon mâr-mâr nekigyûrkôztem a munkânak, ami-
kor a szmfalak mogott egy zongorât pillantottam meg. Hârom
urat kértem a szinpadra. Meglepôdtek, de mosolyogva fel-
jdttek.

— Kérem, én még sohasem demonstrâltam — mondtam,
— ha âtmenetnek egy kis muzsikât megengednének, jobban
menne a munka is. De sajnos, csak magyar nôtâkat tudok jât-

Kigôrdûlt a zongora. Sajât bâtoritâsomra jô bâtran bele-
vâgtam és jâtszottam a zongorân, mig egy pattogô csârdâssal
befejeztem. Mire a taps elhangzott, mâr fol is vâzoltam a képet.
Egy-egy fordulônâl még szôveget is tettem a festékek hasznâ-
latânak sorrendiségérôl. Talân ide kellene egy figura, amoda
egy âmyék. S a kép kész is volt. Senki se tudta, hogy — a ti-
zenegyedik.

S ekkor vâratlanul felâllt valaki. Elôrelépett s félig felém,
félig a kôzônség felé megszôlalt:

— Arra kérnénk, jâtszanâ el a magyar himnuszt.
Lassan mindenki fôlemelkedett székérôl, magam pedig biz-

tonsâgom veszi'tve iiltem a székre. A kezem remegett. De azért
jâtszottam. A magyar himnuszt. Demonstrâltam. Én Boston-
ban, a mâsik Los Angelesben, a tôbbiek Melboumeben, Johan-
nesburgban. Demonstrâltunk 1946-ban, 1956-ban, 1966-ban. Az
otodik, a tizedik, a huszadik, a huszonôtôdik évfordulôn ... És
amikor ezeket a sorokat l'rjuk, szedik, nyomjâk ...



Szervezkedés

Veszedelem idején, bajban, nehézségben a magyar mindig
feltalâlja magât. Ilyenkor szervezkedik is. Az îrôk szervezked-
tek legelébb. Zenészeink a Philharmonia Hungarica-ban tômô-
rultek. Hoztâk az elsô sikert. Aztân olimpikonjaink, mémo-
keink. Fokozatosan kônyvtârosaink, tanâraink foglaltâk el bâ-
mulatraméltô biztonsâggal és gyorsasâggal helyeiket. Csupân
a mûvészek hovatartozandôsâga maradt megoldatlan. A mûvé-
szi tehetség nem mérhetô inch-csel, hômérôvel, diplomâval.
Nem is nosztrifikâlhatô s bar minden nyelven érthetô, huza-
mos idôbe keriil, mi'g a mûvész nevet szerez, megvetheti lâbât.
Mert nem elég csupân festeni tudni, ha a tehetség meglapui a
négy fal kozôtt. Ki kell sétâlni vele a porondra. Meg kell szô-
laltatni, iinneplôbe kell oltoztetni.

Esztendôk utân kellene lemémi a sikert, eredményt, rang-
sorolâst, ha azt mérni lehetne ùjsâgcikkel, kocsival, bundâval,
tagsâgi kârtyâval, polgârlevéllel. Éppencsak szerénységgel, ma-
gunkbazârkôzâssal nem lehet mérni. A Jôreménység Fokânâl,
Capetownban mondta egy szobrâsz, amikor felkerestem:

— A mûvész az a kirâly, akit halâla utân koronâznak.

Az elmûlt évtizedek azonban nagyszeru példâkkal bizonyf-
tottâk be, hogy a magyar mûvész megâllta a helyét s az elért
eredmények oly mértékben emelték a tobbi nemzet fiai élére,
hogy eredményeiket elhallgatni nem szabad. Osszegyûjtésûkre
alakult és fokozatosan fejlôdott, kapcsolodott a kûlfoldi ma
gyar târsadalom kereteibe a Mûvészszôvetség (World Fédéra
tion of Hungarian Artists) s az alâbbiakban adunk szâmot
azokrôl, akik velûnk adataikat kozolték, akik jelentkeztek, ki-
âllitâsainkon résztvettek és — nem utolsô sorban — magukat
magyar mûvészeknek valljâk.

Felsorolâsunkban képzômûvészeti âgakat nem jelôlûnk. A
fontossâgi és megélhetési sorrendet a gj'akorlati élet amùgy is
megszabja, talân a rangsort is, ami miatt annak, aki egy ilyen
lista ôsszeâllftâsâra vâllalkozik, az érdekeltek elégedetlenségé-
vel is szâmolnia kell. Talân kônnyît valamelyest a helyzeten,
ha betûrendben emhtjûk mûvészeinket.



Betûrendben

Aba Novâk Vilmos egyik munkâja kôzvetleniil a hâborû
elôtt âtkenilt a new-yorki vilâgkiâlHtâsra. És itt maradt. A hâ-
romméteres "Vâsâr" cîmû alkotâs a nemrég megnyilt new-
yorki Magyar Hâz disztermének egyik legszebb darabja. (El
kell itt mondanom, hogy Aba Novâk Vilmos még fôiskolâs
volt, amikor feltûnt kivételes râtermettségével. — Kûlônboz-
tessiik meg nevét a tôbbiektôl, a sok-sok Novâktôl — mond-
ta valaki s ott melegében szôtâr, vagy lexikon kertilt elo, mely-
ben a legelsô szô, s a legelsô név Aba volt. Igy szuletnek nevek,
ha — van môgôttiik valami, valaki.)

Acsay Lâszlô dr. mûépitész nevét is ide kell iktatnunk,
mert a Magyar Hâzat az ô tervei alapjân tették alkalmassâ,
széppé, hogy a vilâgvâros magyarsâga, a Tôrténelmi Târsasâg, a
kôn3rvtâr, a Mûvész Szôvetség adattâra, katalôgusgyûjteménye
otthonra, gyiilekezô- és gyûjtôhelyre talâljon.

Asbôth Jenô festômûvész készitette el Asbôth Gyula tâbor-
nok életnagysâgu portréjât, melyet a mûvész bécsi munkâi ko-
zott lâtunk. De a Magyar Hâz kôzel van a Central Parkhoz,
amelyet az âbrâzolt, mint a vâros egykori fômémôke tervezett
a sakktâblaszerû utca-szâmrendszerrel egyùtt.

A^ghâzy Ldszlônak Calgaryba (Kanadâba),
Basch Editnék Rômâba kûldtûnk tâjékoztatôt
Batur-Madr Miklôs katalôgusât lapozzuk: Nacio en Buda

pest ... Argentina, Buenos Aires ... a pintar realizando varias
expoziciones. Nem sok tudomâny kell megfejtéséhez.

Balog Arpâd Glatz-novendék volt. Mûkereskedô, mûtôrté-
nész Pârizsban.

Bényey Zoltân illusztrâtor. Lovakat fest fôként New York
âllamban.

Blrô Béla dr. professzor Csôk tanârsegéde volt. 1956-ban
keriilt Califomiâba, ahol kozel egy évtizedig a Long Beach Col
lège professzoraként mûkôdôtt. Angolnyelvû, gazdagon illuszt-
râît mûvészettorténeti konyve az elsô, amely méltôképpen épi-
ti bele neves magyar mûvészeinket itt is az ôket megilletô
rangsorba: Fadrusz Jânos Mâtyâs-szobra egész oldalt foglal el
s alatta helyének megjelôlése: Kolozsvâr.



Birô Jôzsef a régi nemzedék tagja. Luganôban él.
Boszin Endre 1956-ban kerult Skôciâba. Edinburghben,

Glasgowban âllitott kl, majd Londonban, ahol angol âllampol-
gârsâgot vett fol. Sikerének tovâbbi âllomâsa: Stockholm, Mo
naco, Toronto.

Bodnâr Bertalan kûlfôldi karrierje azzal kezdôdôtt, hogy
Pârizsban âtutô sikerrel megrendezte az elsô éjfélkor nyi'lô kép-
kiâllitâst. Portoricôi, mexikôi târlatai utân New Yorkban nyi-

tott mûtermet. Itt mutatja be széles skâlâjû mûvészetét. Talâ-
lékonysâgât melegen ismerteti barâtaival és a mûértôkkel. Nép-
szerûsége eredményeit is biztositja. Tobbszôr meglâtogatta Soi-
vadore Dali és Einsteinnél is levelezett.

Bokor Istvân a Székelyfoldrôl kerult a magyaroktôl sûriin
lakott Chicagôba, ahol mint szobrâsz szerzett nevet magânak.

Borbereki Kovâcs Zoltân ma az afrikai kontinens legismer-
tebb és legelismertebb szobrâsza. Amikor néhâny éwel ezelôtt
vittûk az amerikai szobrâszok, festôk bâtoritô ûzenetét, a ma-

gyarsâg ûdvôzletét: bûszke meglepetéssel sétâltunk végig fél-
holdas, pâlmâkkal ovezett parkjân, virâgoskertjében. Szokô-
kût, stilizâlt alabâstrom oltârdisz, figurâlis kompoziciô bronz-
bôl, iivegbôl, kristâlybôl, mûanyagbôl. Csodâlattal lapozzuk
végig a bennsziilott négerek mâsfélszeres nagysâgû fejtanul-
mânyait, amelyekbe vakmerôen vési bele a fekete préselt sze-
net a rajzpapirra. Felesége,

Borbereki Erzsébet iparmûvész. Két mûtermûk van, egy
festô és egy szobrâsz stûdiô. Sajât terveik szerint épiilt. Mond-
jâk, hogy a kezdet ott a vilâg végén, Fokvârosnâl nagyon nehéz
volt. Johannesburgban Erzsébet asszony vezetésével és "Mona
Lisa" elnevezéssel galériâjuk is van.

Bossdnyi Ervin egyik mûvét a hires Tate Gallery londoni
mûzeum ôrzi.

Brunner Erzsébet Nagykanizsârôl keriilt New Delhibe.
Stûdiôja, galériâja van.

Brôdy Lili a Guggenheim Mûzeum felé rendeikezik kap-
csolatokkal. 0 adta meg két ausztrâliai mûvészûnk cîmét.
Ezek:

Candel Viktor és

Casab Judit.



Csaplâr Andrâs dr. és
Csaplâr Vilmos Califomiâban dolgozik.
Csery Lajosné (Apàczay) iparmûvész Johannesburgban él.

Férjével és a csalâd tbbbi tagjâval egyiitt a délafrikai magyar-
sâg legtevékenyebb vezetôje.

Csery Lajos (ifj.) iparmûvész Rhodésiâban.

Csébi Gaâl Jôzsef Clevelandban dolgozott Gyûjteményes
kiâllitâsânak rendezése utân csak nemrég hunyt el.

Csôka Istvân professzor a Metropolltan Muséum akadé-
miâjân tanit. Alkotâsait a londoni British Muséum, a wash-
ingtoni Library of Congress, a Metropolltan Muséum, a jeru-
zsâlemi Bezazel Nemzeti Mùzeum ôrzik. A pasztelfestésrôl or-
szâgosan ismert angolnyelvû kônyvet irt. Alig van mûvészeink
kozt olyan, aki a kûlônféle technikâkat, stilusokat az olajtôl
a temperâig, a linôtôl a rézmetszetig gazdagabb skâlâban kép-
viselné, mint ô. Nemcsak fia, de unokâja is kiâllitôink kôzé
tartozik.

Czimbalmos Szabô Kâlmdn és felesége, Magdalena Paàl
Czimbalmos a New Yorkhoz tartozô Staten Island-on hôditot-
ta meg a târsadalmat. Esztergomiak. Mindketten festôk. Hâ-
zukban kulôn-kûlon mûteremben dolgoznak, tanîtanak. A mû-
vész a helyi mùzeum mûvészeti osztâlyânak igazgatôja, Szovet-
ségiink tanâcsânak einbke. Feleségének festôkéssel felrakott
portréi, figurai egyéni feikészûltségrôl tunûskodnak.

Dohanos Istvân mâsodnemzedékes magyar. Csalâdja Zemp-
lén megyébôl vândorolt ki Lorainba (Ohio), ahol a mûvész
szûletett. Angolul beszél folyékonyabban, mint magyarul, de
târsadalmi életûnkben példamutatô môdon vesz részt. A kbzép-
iskola elvégzése utân egy virâgoshoz keriilt. Teherautôvezetô,
vasmunkâs, majd asztalos-inas, mint Munkâcsy. Tehetsége
azonban korân kibontakozik. Mûvészeti szakiskolâkat végez.
Kitiintetéseket nyer. Néhâny kollégâjânak bevonâsâval megir-
ja a kontinens legnagyobb mûvészet-pedagôgiai szakmunkâjât
4 kôtetben. A sokmilliùs Saturday Evening Post fedôlapjai je-
lentôs jbvedelmet biztositanak szâmâra. (Az amerikai posta
egymâs utân rendeli meg nâla a bélyegeket. Eddig tîz jelent
meg tôle szâzmilliôs példânyszâmokban.). A "Society of Illus-



trators" elnôke New Yorkban és szâmtalan mâs egyesiilet tiszt-
ségviselôje. Felesége, Margit is magyar. Két fia koziil

Dohanos Péter a TV-nél szinpadi tervezô,

Dohanos Pâl pedig grafikus és festô.

Domjân Jôzsef a magyar motivumgazdagsâg egyediilâllô
képviselôje. Neva mûvészettôrténelmi értelemben a vilâg leg-
elsô fametszôi sorâba keriilt. Napjaink felfogâsânak tiikrozé-
sében — vita nélkûl — ô âll az élan. Ezt namcsak magyar, né-
mat, angol nyalvan magjalentatatt kônyvai igazoljâk, hanam
az is, hogy szakiapok az illusztrâciô mallatt 6—8 oldalon szâ-
molnak ba munkâirôl. Famatszatai a vilâg minden tâjân mint-
egy 130 mûzaumban, kônyvtârban vannak lajstromozva, ki-
âllitva.

Fâbry Ralph professzor Csôka Istvân profasszor-târsa a
Metropolitan Muséum akadémiâjân. Hiras padagôgus és kivâlô

Fogassy Kâroly a kalifomiai oldalon a hiras Smithsonian
Instituta munkatârsa.

Fried Pâl munkâi bahâlôzzâk a vilâgot. Navét ma is vâl-
tozatlan sorrandban signâlja az â batû falatt ékazattal. Akik mû-
terméban megtakintik gyûjteményét, afrikai tanulmânyait, ti-
pusrajzait, a taxasi lovasképakat, bikâkat, tâjakat: igen nagy
tudâsû, sokoldalû mûvészt ismarnak mag azok tûkréban.

Gâch Gyôrgy mialôtt Amerikâba talepadett, Libanonban
volt pilota. Kadvanc teriileta a lô-szobrâszat, festészet. Hihe-
tetleniil tarmékany és sokoldalû. Fâbol, bronzbôl, ûjabban mo
dem komnk sajâtos fémotvôzetaibôl kovâcsol, farag, forraszt,
taremt a galériâk igényeinek megfelelô szobrokat, ha kell, a
kômyazethaz simulé agyhâzi munkât, portrét. Lânya,

Gâch Zsuzsa, fiataljaink sorâban szokott magyar csoport-
kiâllitâsainkon résztvenni. Ezek sorâban itt emlitjûk meg Czim-
balmos Julika, Kovdcs Tibor, Makay Arpâd, Tallas Zsuzsa és
Varga Ferenc (Détroit) navét.

Gdll Ferenc a Société des Artistes Indépendants (kôznyel-
ven: a pârizsi tavaszi szalon) vezetô tisztviselôje, târselnôke,
akinek nevét Pârizson kiviil New Yorkban randezett âllandô



kiâllitâsai is emelik az ismert mûvészek sorâba. Sok mûvész-

târsânak volt segîtôje, pârtfogôja.
Gara Imre Kanadâban,

Gerô Gyula Argentmiâban dolgozik. Legutôbb Washington-
ban volt igen sikeres gyûjteményes szoborkiâllitâsa kovetsé-
gi rendezéshez. Aradon sziiletett.

Gebefugi Aczél Mâria kivâlô modem szobrâszunk és grafi-
kusimk Miinchenben ùj mûtermében aikot.

Gyarmathy Mihâly 3 évet végzett Képzômûvészeti Fôisko-
lânkon. Tovâbbtanulâsât anyagiak gâtoltâk. Kiilfôldre megy.
Diszlettervezô lesz, de érdeklôdése a kosztiimtemek felé for-
dul. Darvdl, a hires Follies Bergeres tulajdonosa azonban nem
hajiandô fogadni. Erre a balassagyarmati mûvésznôvendék a
bejârat elôtt az aszfaltra rajzol egy szcenâriumot. A bâmész-
kodô jârôkelôk soraiban az Igazgatô is végignézi. Behivja és 3
évtizeddel ezelôtt elindftja a vilâghir felé. Las Vegasban, Pâ-
rizsban a hires reviik rajzai szerint hôditanak. Legutôbb Szi-
nyei 'Majâlis' cimû festménye alapjân népesitett be egy ragyo-
gô élôképet. Ma mâr ô az igazgatô, résztulajdonos.

Gyirdszi Mihâly kiilfôldi munkâlkodâsât 1956 utân Stock-
holmban kezdte. Késôbb New Jerseybe tette ât annak szinterét.

Gyimesy Kâsds Emô, e sorok irôjânak neve, rangban-rend-
ben, betûsorban kôzépre keriilt. Gyârfâs Jenô és Réthy volt a
mesterem. Glatznak egy ideig — fôiskolânkon, ahol tiz félévet
végeztem — tanârsegéde voltam. Tanulmânyaimat Pârizs utân
a Chicago Art Institute-ban fejeztem be 1928-ban. 1934-ben a
chicagôi vilâgkiâllitâson egy 12 méteres freskôval vettem részt,
amely a vârosi kônyvtârba keriilt. Mâsodik âllami rendelése-
met az indianapolisi Art Institute-ba kaptam, amely — "Jus-
titia" cimmel allegorikus kompoziciô — késôbb a tôrvényszék-
re keriilt. Afrikai tanulmânjmtamon egy fehértôrzsû eucalyp-
tust tettem vâszonra. A fehér szikrâzô ragyogâsât azonban nem
fogta az ecset. Rânyomtam hât egyenest a legnagyobb tubus-
bôl. Azôta fejlôdôtt ki egy sajâtos, hâromdimenziôs — tubus-
sal rajzolt — festésmôd, amely, ùgy kell mondanom, a sikert is
magâval hozta. Még egy arany medâliât is kaptam érte.

Hajdû Erzsébet grafikus Linzbôl jelentkezett.
Hamza D. Akos festô, ismert filmrendezô, Braziliâban él.



Harsânyi Kâroly — a nagy irô rokona — Stephentonbôl
jelentkezett. A Life Magazin irt mûvészetérôl.

Hartay Lâszlô iparmûvész Nyugat-Németorszâgban.
Hellenbranth Berta és Ilona jôsâgârôl és tehetségérol is-

mert. Hivatalosan: Bertha and Elena de Hellenbranth fellow

of the Royal Society of Arts.

Horvdth Bêla professzor Kossuthrôl késziilt mârvâny mell-
szobra Dayton (Ohio) vâroshâzân Washington azonos nagysâgû
szobrâval szemben lâthatô.

Horvâth Sonja — egy orvos felesége — Portugâlia virâg-
csodâi koziil a mimôza festésének vâlt speciâhs mesterévé.

Hubay Andor, ismert zeneszerzônk fia, Spanyolorszâgban
a porcelânfestés kivâlô mestere.

Hunt Dôra (Peterdy) szobrai Amerika északi teriiletein
ismertek.

lonescu Gina (Segesvâri) Argentînâbôl kûldi képeit és mû-
vészeink adatait Washingtonba, New Yorkba, ahovâ idônkint
személyesen is ellâtogat.

Irinyi Gâbor és felesége, Kôszeghy Violetta télen svâjci,
nyâron new-yorki otthonâban dolgozik. Mindkét kontinensen
sok onâllô kiâllitâst rendeznek.

Jdnosa Lajos Glatz-nôvendék volt. Chilébe keriilt. Sikeres
mûvész. Az ottani lapok szines mellékletei gyakran kôzlik al-
kotâsait.

Jeney Viktor professzor Montanâban tanit. Zdgoni ezredes-
rôl festett életnagysâgu portréja lowa âllam Kossuth County-
jâba keriilt. A sors szeszélye, hogy ebben a megyében ma
egyetlen magyar csalâd sem Iakik.

Juharos Istvdn egyhâz-mûvészimk Arizonâban egy transz-
kontinentâlis orszâgût mellett épîttetett stûdiôt és galériât.
Tâjképein és portréin kfviil két éwel ezelôtt ô készitette el az
orszâg legnagyobb mennyezetképét egy pittsburghi templom-
ban. 24 tekercs vâsznat, 400 dollar értékû aranylapot hasznâlt
fel. A mennyezetkép a kereszténység tôrténetét mutatja be.

Kasa Jdnosnak (Sebeskôrôsy) New Jerseyben van mûter-
me. Hadifogsâgban is volt, ahol vérrel festett.



Kelemen Emit, a régi talajbôl âtiiltetett fa mûvésztârsa-
dalmunkban. Ideérkezése utân par éwel az amerikai furcsasâ-
gokat rajzban, sorozatban dolgozta fel. Konyv lett belôle. Sok
munkâjât hozta magâval, de itt ûj stîlust teremtve abbôl ren-
dezett kollektiv kiâllitâst.

Kemény Lâszlô oreg diâktârsunk. Most prôbâl helyet nyer-
ni magâval hozott szép képeinek. Felesége Mikes Margit irô.

Kemény Zoltân sok kivâlô képét ismerteti a hires Chris
tian Science Monitor.

Kepes Gydrgy dr. Professzor Boston hires egyetemén ta-
nit. Nagynevû mûépitész s egyben absztrakt festô is. Munkâi-
nak a Life magazin is helyet adott kiâllitô termében. Tôbb je-
lentôs épitészeti szakkônyv szerzôje.

Kézdi Kovàcs Elemér a lebontott Nemzeti Szalon volt fô-
titkâra. Elhagyta mâr a nyugdijazâsi korhatârt, vâsznai azon-
ban beszédesebbek, mint valaha. Kedves, egyéni humorât épp-
ùgy tûkrôzik, mint régen. Szép mûtermében gyakran verôdûnk
ôssze. Londoni tartôzkodâsa idején Lombosi Lâszlô FUlôpôt,
kûlfôldi mûvészeink ûttôrôjét, személyesen kereste fel s a vele
folytatott beszélgetést vilâghirû portréfestônk festési môdjârôl
s eljârâsârél hangszalagra vettuk. Bizonyâra érdekes dokumen-
tumként ôrlzhetjiik meg az utokor szâmâra.

Kirâly Dezsô (Koenig) festômûvész 1942-ben a lybiai siva-
tagi harcok sorân mint hadifestô szerepelt. Munkâinak jelleg-
zetesebb darabjai igy keriiltek az afrikai "Warmuseum" gyûj-
teményébe. Az angol hadviseltek kozé tartozik.

Klaudinyi Lâszlô grafikus és festô Chicagôban arat sike-
reket. 1968-ban kitûnô grafikai munkâjât a Magyar Talâlkozô
Arpâd-pâlyâzatân arany Arpâd-éremmel tûntették ki.

Krasznay Antal egy illusztrativ grafikai munkâkat sokszo-
rositô vâllalat mûvészi tervezôje és osztâlyvezetôje. Emellett
7 év ôta vezetôje, szerkesztôje és elôadôja a clevelandi WZAK
râdiô mindennapos magyar adâsânak.

Kolos-Vâry Zsigmond 1926 ôta Pârizsban él és dolgozik.
Koszorus F. Gabriella Washingtonban él. Portré, tâjkép,

akt, grafikai mû, bélyeg, szentkép egyarânt talâlhatô mûtermé
ben. Egyik remek alkotâsâval éppen most nyert arany Arpâd-



érmet. Tehetségét édesatyjâtôl, Felsôôrsi Fiilôp Elemértôl orô-
kôlte.

Kozô Margit népmûvész. Egyszerû, mint a mezôk virâga.
Elefântcsont sétabotot bontogat, amelyen 24 bélyegnagysâgù
kompoziciô, Jânos vitéz meséje elevenedik meg soha sehol nem
lâtott eredetiségében. A piros huszâmadrâgon nagyitôval vizs-
gâlgatjuk a tisztân kivehetô kettôs-nyolcas vitézkotést. Pûder-
doboz keriil elénk. Valamelyik gùlya egyik okre szarvânak le-
fûrészelt hengerszelvényébôl készûlt egyik ausztriai tâbor zû-
gâban, csendjében vagy félesztendeig. A szépen csiszolt szarû
féloldalân hét férfit lâtunk egy tônk mellett. Odâbb vitézek
sorakoznak. A 'vérszerzôdés". Nem az, amit az iskolâban lât-
tunk. Teljesen ônâllô megjelenités. Margitka ott tanult, ahol a
himestojâsokat festik, bokâlyokat zomâncoznak, cifraszûrt
szabnak, diszitenek. A Kozà-csalâdnak nem ô a;ç egyeduli tagja,
aki megfiirkészte a sok titkot s râszânt életébôl vagy 20—25
esztendôt. Ô csak kihozta ide a botot, tudâsât, életét és fajtâ-
jânak szolgâlatât. Valahol a kinai—mongol—nepâli tâjakon
festhetnek ilyen mesteri môdon, titokzatos anyagokkai, haj-
szâllal, tûvel, lânggal. A tégely mâsik oldalân ûj kompoziciô.
Akadémiât végzett mûvésznek is diszére vâina. "Arpâd meg-
iinnepli az elsô bûzaaratâst az Alfoldôn." Néhâny magyar asz-
szony a kirgizek fôidjén, Sinkiang tâjékân sajâtitott el valami
ehhez hasonlô, nâlunk még alig ismert technikât a miniatûr-
festés teriiletén. Kozô Margitkânak azonban a fonôasszonyok,
csipkeverôk iizenetét kôszônhetjuk.

Kônya Fulôp Jânos festômûvész az afrikai Pretoriâban al-
kot. Felesége a fôvâros angolnyelvû lapjânak képzômûvészeti
rovatvezetôje.

Kûr Csaba grafikus-mémôk. Metszetei, fekete-fehér rajzai,
szobor kompozîciôi egyre sikeresebbek.

Lehel Maria iparmûvész, Hamza D. Akos felesége, Brazi-
liâban él.

Lehocky Gyôrgy a Saar-vidéken fejti ki munkâssâgât.
Liedl Kâroly Haranghy tanitvânya volt. Nem is tud nâlâ-

nâl jobban, hûségesebben âllatot rajzolni, mintâzni senki. Az
âllatfestésrôl szôlô, gazdagon illusztrâlt kônyvei kozismertek.



Loôsz Jôzsef katalôgusa nagy felkészûltséget, szakmai tu-
dâst mutât. Svâjcban aratja sikereit.

Makay Ârpàd képzômûvészeti filmrendezô.
Makay Arpâdné okl. rajztanâr, kônyvtârigazgatô.
Markos Lajos portréfestésének kâprâzatos gyorsasâgât,

kônnyedségét, technikai felkésziiltségét és karakterérzékét Ma
kay Ârpàd demonstrâcios filmje mutatja be.

Magori Varga Béla Sao Pauloban fest.
Magnani Jolân Florida kedvence. Férje galériât tart fenn.
Makk Imre és felesége, Holusa Êva Hawaii szigetére kôl-

tôzbtt.

Marosân Gyula nyomatai, metszetei a mai idôkhôz igazod-
nak. Kedvelt kiâllitôink kôzé tartozik. Kanadâban élô magyar
festôkrôl szâmos szakcikke jelent meg.

Mâtay Jenô figurativ expresszionizmus szellemében (semi-
abstract) môdon fejezi ki magât. Otthon nyert rajztanâri ok-
levelet.

Môr Jôzsef nemrégiben telepiilt ât. Most egyenget utat sok-
oldalù mûvészetének.

Ôgyallai Morell Egon Ontariôban, Moskovits Lâszlô New
Jerseyben, Nemesszeghy Jenô Adelaide-ben fejt ki tevékeny-
séget.

Orbân Dezsô egyhâzmûvészetének teriilete Ausztrâlia kele-
ti oldala. 84 éves. Szâmtalan kitiintetése, dija koziil a legutol-
sôt, 1000 dollârt "Hozsanna" cimû munkâja nyerte.

Orbân Bélagrafikus, betûtervezô, filmes. O a magyar Walt
Disney. Két év ôta sajât filmvâllalata van. Marylandban él.

Olgyay Viktor, mint neves épitész, Princetonban és kôr-
nyékén mûkôdik.

Orczy Istvân bârô régen keriilt mâr Angliâba. Lovakat âb-
râzolô pasztelljeivel tûnik ki. Azelôtt huszârtiszt volt.

Os Nagy Istvân Svâjc északkeleti kôrzetében az egyhâzi s
mâs hivatalos személyiségek megorôkîtését végzi. Kitûnô arc-
képfestô.

Osze Andrâs 1937 ôta âllit ki. Kûlfôldi sikere Rômâbôl in
duit. Templomokban, kôztereken, mûzeumokban mintegy 50
mimkâja hirdeti mûvészetét. A Christian Science Monitor ku-



Ion kiemeli "Szegénység" cimû alkotâsât, amely tiszta fiiggô-
leges vonalaival megerôsiti az élmény mély âtélését. Bartôk-
szobra elhelyezésre vâr. Moholy Nagy nevét Osze nevével egy-
vonalban emliti a Christian Science Monitor (Grosz, Klee és
Klandinszky neve — a Monitor megâllapitâsa szerint — ugyan-
azt az értéket jelenti, mint Osze és Nagy neve.)

Németh Dezsô itt, Zàlai Németh Dezsô viszont Bécsben
dolgozik.

Nyilas Tibor 1964-ben Ontariôban végzett. Grafikus és
aquarellista. Dorogrôl jôtt ki 1956 utân.

Perényi Tibor dr. a Natural History Muséum mimkatârsa
Chicagôban.

Péchi Horvâth Gyula Pârizsbôl telepiilt ât. Itt most kezd.
Péntek Andrds az egyhâziak mûvésze.
Pethô Béla professzor az lowa State Collège tanâra. Egyik

mûve: "Lithographie Transfer Methods."
Pilényi Oszkâr arcképet fest.
Pintér Rômuald Svâjcbôl kiildi kiâllftâsra mimkâit.
Polôny Elemér mozaikjai new-yorki kôzépiiletek falait di-

szitik.

Pokornyi Lâszlô okl. rajztanâr pasztelljeivel aratott sikert.
Radnay Rudolf a clevelandi Szépmûvészeti Mûzeum ny.

alkalmazottja, kutatôja valt. Ballô Ede novendék. Szakcikkei a
clevelandi Szabad Egyetemen tartott elôadâsai egyediilâllék.

Sadri Éva nemcsak sajât munkâival arat sikert, hanem
mâs mûvésztârsai érdekében is fâradhatatlanul tevékenykedik.
Sokoldalû, érzô mûvész.

Salgô Endre mexikôi sikerei utân 10 nagyméretû képét
âllitotta ki par hétig a new-yorki vilâgkiâllitâs pâpai pavilon-
jâban. Spanyol nyelven irt kritikâi ûgyszôlvân irânyitjâk a me
xikôi képzômûvészetet.

Kepenyes Pdl szobrai a vilâgkiâllitâs mexikôi pavilonjâ-
ban voltak lâthatôk. tJjabban fémbôl és aranybôl készit kis-
méretû szobrokat.

Ostffy Salkovits Zoltdn Cincinnatiban él, plakâtjaival arat
orszâgos sikereket.

Sdndor Mdtyds New Englandben festette meg Dodd szenâ-
tor portréjât. Az arckép leleplezésén a magyar kûldôttség is



megjelent. Amûvésznek Johnson késôbbi elnôk is melegen gra-
tulâlt.

Sédy Mâria Lindenfeldsben nyitott kerâmiai ûzemet. Tex-
til-képei, fiiggônyei Luganoban keriiltek elôszor kiâllitâsra. Két
év ôta él Németorszâgban, ahol Szovetségiinket képviseli.

Sopronyi Lâszlôné festômûvész Niirabergben. Fia mûvész-
nôvendék, férje a Szépmûvészeti Akadémiât végezte. Egyiitt
festettuk meg a burg-kastli magyar gimnâzium épûletét.

Magyar cimer a dân szélmalomban

Szabad Kâroly festômûvész, szobrâsz a Balti-tengert Cat-
tegattal ôsszekôtô viz-szoros fôvonalân mûemlékké nyilvâni-
tott dân szélmalom tulajdonosa s egyben gondnoka. Kiviil az
épûleten vâltoztatni nem szabad. Belûl: iparmûvészeti szôvô-
de, az emeleten galéria, a kôvetkezô emeleten festôiskola, aztân
modem magânlakâs, végiil meghitt dolgozoszoba. Akkora ma
gyar cimer benne a Szent Koronâval, mint egy ajtô... A hâz
ûmôje dân. A magyar szô litka a "malomban". Mit is suttog
egy ilyen cimer az északi szélben, Hamlet hires vâra, Helsing-
borg felé?

Szalay Gyula arcképrajzai magyar nagyjainkat ôrôkitik
meg. A kalifomiai oldalon él. Okl. rajztanâr. Melegen érdeklô-
dik a mâsodnemzedékes fiatalsâg magyarsâgunk szâmâra val6
megtartâsa irânt.

Szalay Lajos vérbeli grafikus. Legûjabb munkâjât "Gene-
zis" cimmel ujjnyi vastagsâgû fûzetben mûnyomô papiron ad-
tâk ki. Mondanivalôival telitett 10—12 rajzât a New York
Times vasâmapi képes kônyv-melléklete kôzolte tôbboldalas
ismertetéssel. Dél-Amerikâbôl telepûlt ât.

Szemerédi Miklôs a burg-kastli magyar gimnâzium mû-
vész-rajztanâra.

Szendy Arisztid képei mindig szinvonalasak. Oszinte mû-
véçzet kônnyedsége szôvi ât ôket. Felesége,

Szendy Kati, galéria-vezetô, manager. Sok magyar festô
képét helyezi falakra orszâgszerte: kiâllitâsokon és otthonok-
ban.



Szentivànyi Gertrud tulajdonképpen osztrâk. Az urâtôl ta-
nult meg magyarul. Képei, virâgai tiizes szmekben, szobrai
mondanivalôikban adnak értéket.

Szeredâs Jenô munkâi washingtoni gyûjteményes kiâllitâ-
soi> arattak sikert.

Szepeshy Zoltàn professzor interior decorator. Munkâit vi-
lâglapok kôzlik.

Sziklay Béla Olaszorszâgban,

Szôts Vilmos professzor Mexikoban él. Az 1956-os szabad-
sâgharcrôl alkotott modem rajzait kiilôn kônyvben, spanyolul
adta ki. Ârpâd-éremmel tûntették ki. Hârom mûvét New York-
ba kiildte kiâllîtâsra. Az egyik cime: "Emese âlma".

Prokop Péter festômûvész a romai Szent Istvân zarân-
dokhâzban lakik. Freskôkat alkot. Egyediili pap-festônk.

Tagyos Ràcz Pâl pâratlanul finom nôi portrékkal aratott
sikert. Egyik amerikai mûvészklub elnokeként dolgozik és
tanit.

Tallôs Kitty (Hampelné) Clevelandban stilizâlt szentképe-
ket és aktokat fest. Festményei kôzlil kùlôn kiemeikedik a
"Csodaszarvas".

Tallôs Môric egyhâzmûvészeti képein kivûl egyik legbeszé-
desebb alkotâsa az "Attila temetése".

Tabajdyné Thies Erzsébet szakmai tudâsâval, képeinek
gondos felépitésével alapozta meg himevét.

Tamâska Endre (vitéz Baranchi) a dekorativ mûvészetek,
a grafika âgainak mûvelésén kiviil bronz-plakettjeivel szerzett

magânak tekintélyt s jô hirnevet.

Tiborcz Ildikô (Mrs. Mitchel) festômûvész tôbbszôr ara
tott sikert (férjével egyutt) a festôk kiâllitâsain. Az afrikai Ke
nya elsô képzômûvészeti mûzeuma igazgatôjânak felesége.

Tôth Ârpâd a mostani Kubâbôl telepûlt ât.
Tôth Istvân (Esteban de Tôth) Dél-Amerikâbôl âttelepûlt

kalifomiai fa-szobrâszunk.

Tôrôk Endre textiltervei komoly gyakorlati eredményt
mutatnak.

Turdni Andrâs mârvânytâblât helyezett Kôrôsi Csoma Sân-
dor sirjâra az âzsiai Darjeelingben.



Varga Ferenc szobrâszmûvész Michigan magyarsâgânak
kimagaslô egyénisége. Sok nagyszerii alkotâsa koziil kûlôn meg
kell emlitenûnk Liszt Ferenc mellszobrât, melyet a nagy zene-
szerzô szûlôfalujâba szânt.

Varga Istvân dr. Addis Abébâbôl, Abessziniâbôl telepiilt
ât par éve Connecticut âllamba, aboi most vârosképeivel arat-
ja sikereit.

Varga Nândor Lajos fôiskolânk grafikai osztâlyânak volt
tanâra. A londoni British Museumban âtvizsgâlta — hârom év
alatt — a rézkarcok és metszetek hatalmas gyûjteményeit, ât-
nézetben kirajzolta az eredeti karcok papirjainak vizjegyeit s
azokat 100—100 példânyban, tôbb kôtetben kiadta. Ezzel a réz-
metszetek utânnyomâsâban a hamisitâst szinte lehetetlenné
tette. A vilâghiru mûzeum a mûvész 8 mûvét vâsârolta meg.
Munkâi koziil sokat ôriz a sepsiszentgyôrgyi Székely Nemzeti
Mûzeum is (aboi Gyârfds Jenô, Gyimesy Kâsâs Ernô szâmo-s
alkotâsât is megtalâlbatjuk).

Vâsârhelyi — Vasar-EUy — Viktor nagyméretû munkâit
ma mâr szâmtalan modem képtâr ôrzi. Vilâgbirre emelkedett.
Legutôbb Rotterdam ûj mûzeumâban lâttuk 3 mûvét.

Veress Zsôka Belgium mûvészetének neveltje, de monda-
nivalôit szûlôfôldjérôl, Mezôkôvesdrôl vâlogatja. Kdâlbtâsokon
is ezek a legsikeresebb alkotâsai.

Vôrôs Istvân rajztanâr a restaurâlâs és a képkeretek
szakértôje.

Vudy Jôzsef szobrâsz a younstowni (Obio) ferencesek
parkjâban âllô Szent Istvân szobor talapzatâra készitette el az
orszâg vârmegyéinek dombormûvû cunereit. Nemrég telepûlt
ât Clevelandba.

Wald Herman kitûnô szobrâszunk mûtermébôl ismerjuk
egyik afrikai bôsi emlékmuvét, amely anyagszerûségében is
pâratlan és ôtletes. Témâja is valôban délafrikai: "Aranymo-
sôk". A primitîv, ôsi môdszerû aranymosô kosarakbôl szunte-
leniil csordogâl a viz. S a szokôkûtat négy életnagysâgû, gug-
golô figura veszi kôrul. Ô készitette a kontinens legnagyobb
szôkôkûtjât is, amelynek 20 m âtmérôjû félkorén âtugré ôz-
csoport bronz-szobra lâtbatô.



Zâhorszky Oszkâr Zûrichben szerez himevet a magyar
mûvészetnek.

Zichy Mâria grofnô nevével zârul betûrendes felsorolâsunk.
Mûtermes hâza a vilâgszovetség stùdiôjâval szemben ôrzi
munkâit és a virâgfestés szakkônyvét. Sok adatot kozôlt csa-

lâdjârôl, unokatestvérérôl, kûlfôldi mûvészeink nagy elôdjérôl,
Zichy Mihâlyrôl, akinek 'speciâlis' (a kozdnség szeme elôl el-
vont rajzainak) gyûjteményét mâsfél hônapja jelenttette meg
egy amerikai kiadôcég. A gyiijtemény ara kôtetenkint 28 $-ba

keriil s mégis nagy keletje van.

Sugârkéve a magyar égrôl

Csak a betûk fogytak el. Magyar tehetségeink sora, fel-
sorolâsa messze van a teljességtôl. Amit bemutattunk, csupân
egy sugârkéve a magyar égrôl. Tôrzskônyviinkben is nem egy-
szer kettôt-hârmat kellett forditanunk, hogy mûvészeink sora

legalâbb részben ideférjen. Ez a csonkasâg azonban kôtelez
benniinket — nemcsak a mûvészeket, hanem azok barétait és

hozzâtartozôit is, — hogy a lehetô teljes névsort mielôbb kôz-
kinccsé tegyuk: magyar mûvész-hôseinek megbecsûltetése ér-
dekében a nemzetkôzi vilâg és a magyar mûvészettôrténelem
szâmâra. Minden adatot kériink a kôvetkezô cimre:

World Fédération of Hungarian Artists
c/o Prof. E. G. Kâsâs, studio 3/a

416 East 85th Street

New York, N.Y. 10028.

Befejezésûl egy régi emiékemet idézem. Amikor az ù.n.
"aranyvonat" hazavitte a hâbonival njoigatra keriilt értékek
egy részét, tôrténetesen Budapesten tartôzkodtam. Halâlesettel

kapcsolatban, 'reantre permit'-tel. Az amerikai kôvetségen volt
dolgom. Az egyik tisztviselô magâhoz kéretett. — Par hete
vagyok Magyarorszâgon — mondta, — nem ismerem sem
nyelvuket, sem tôrténelmûknek részleteit. A magyar Szent
Korona tovâbbi sorsa keriilt szôba, mert azt az 'aranyvonat'
nem hozta haza. Elszorult a szivem s azt mondtam: — Ha én

azt tanâcsolom, ne adjâk ki a Szent Koronât, akkor 1850 J-ral



megkârositom az âllamot. Ennyit ér ugyanis aranyban, drâga-
kôben, gyongyokben ez a mûkincs. Eszmei értékében azonban
felbecsûlhetetlen. Nekiink ezer év. — Arra kértem, ûsse fel a

Pallas Lexikont és fordîttassa le belôle, ami a Szent Koronâ-
rôl abban talâlhatô. Biztositottam, hogy abbôl a dôntés kérdé-
sére is megtalâlja a helyes megoldâst.

Par nap mulva talâlkoztunk. Csak annyit mondott: — A
koronân a kereszt elferdiilt. Ki kell egyenesiteni!

Hozzâ hasonlôan én is azt mondom: a mai tôrténelmi
helyzet kétségbeejtô zûrzavarâban az elferdûlt keresztet ki
kell egyenesiteni!

☆ ☆ ☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi einôk hâlâs kôszônetet mond

Gyimesy Kdsâs Ernô igen érdekes és rendkiviil értékes elô-
adâsâért, majd a hozzâszôlâsra jelentkezetteket kéri egyenkint
az elôadôi asztalhoz.

HOZZASZÔLASOK

Szabô Istvdn dr. (Phliadelphia, Pa.) azt kéri, ne legyen
koztiink senki, aki magyarok rovâsâra folytat emigrâcôs kûl-
politikât. Ez akkor érhetô el, ha emigrâciôs politikânkat ki-
zârolag nemzeti alapra helyezzxik. Trianonnal kapcsolatban is.
Ne felejtsùk el, hogy a magyarorszâgi nemzetiségek nemzeti
alapon dlltak, amikor évtizedeken ât a magyarok ellen foly-
tattâk kûzdelmûket. De nemzeti alapon âlltak az Ozmân Biro-
dalom osszeomiâsa utân a tdrôkôk is, amikor megalapitottâk
az ûj, modem, életerôs nemzeti Tôrôkorszâgot. A zsidôk pedig
éppenséggel két âllô ezer évig vârtak, amfg nemzeti âllamuk
1948-ban valôra vâlt. — Az ônrendelkezési jog hangoztatâsa
és alkalmazâsa nem vezet eredményre. Ehelyett a magyar

nemzetiségiiek magyar kultûrâlis és magyar egyhâzi gondozâs
alâ vételét kell kôvetelniink. Kiilônosen az utôbbi jelentôs. —
A magyar nemzetnek csak egyetlen fegjo^ere maradt: az ész.
Jaj a magyarsâgnak, ha eszét nem jôl, vagy egyâltalân nem
hasznâlja.



Nt. Ludwigh Artûr dr. (East Chicago, III.) azt a veszélyt
târja fel, amely ma ideolôgiai alapon az amerikai életformât,
a demokrâciât fenyegeti. Maoista, trotzijista és mâs jellegû
ideolôgiai forradalmârok âssâk alâ elsôsorban szociâlis, de
jôformân minden mâs kérdés alapjât. Fel kell késztilniink
arra, hogy helyt tudjunk âllni a kôriilôttunk mindinkâbb ki-
bontakozô lelki forradalom és idelôgiai zûrzavar viharâban.
Mert ha ebben az âllamban a szabadsâg, a gazdasâgi megbe-
csûlés és az emberi feleiôsségérzés nem. nyer erôt és jôvôt,
akkor a magyar ûgy elômozditâsa, elôterjesztése érdekében
innen semmiféle ideolôgai, politikai, vagy mâs segi'tség nem
vârhatô. Az elôbb emlitett észbeli tudâs mellett igen fontos
ezért a hûség kérdése. Nektink az a legnagyobb gyengesé-
giink, hogy a tettekben valô hûség tekintetében nem âllunk
az élen. Prôbâljuk realitâsokba ônteni tôrekvéseiket, hogy
olyan hidon ne jârjunk, mint amilyen az a bizonyos velencei
sôhajok hidja volt, amely elôbb-utôbb viz alâ merlil.

Vitéz Bokor Pâl dr. (Passaic, N. Y.) meggyôzôdése sze-
rint egy olyan nagy magyar talâlkozô, mint a jelenlegi, ahovâ
a tengeren tûlrôl és az Egyesiilt Allamok tâvoli teriileteirôl
egybegyûltunk, az emigrâciôban mindig tôrténelmi jelentôségû.
Ha pedig ez igy van akkor ez a talâlkozô a torténelem lap-
jait irja. Legelôszôr is azt kell hangsûlyoznunk, hogy a tôr
ténelmi igazsâg szerint nem mi lettiink hazânkbôl kiûzôttek,
vagy menekiiltek (mert ez csak kôvetkezmény), hanem a ma-
gyar igazsâg és a magyar jog! Ilyen értelemben tehât a Tria-
non, Yalta, Potsdam, Teherân, vagy bârmi mâs néven ismert

ûgynevezett "szerzôdés" nem minket ûzôtt ki az orszâgbôl
(hiszen mi biolôgiailag csak mûlandô emberek vagyunk), ha
nem a magyar nemzeti mûltat, a magyar nemzeti jelent és
jôvôjének alapjait, élniakarâsât, a nemzeti gondolatot.

A magyar nemzet — vérrel és arannyal irt tôrténelmének
tanûsâga szerint Attila hûnjai Arpâd leventéi, Szent Lâszlô
lovagjai, Mâtyâs zsoldosai, Zrinyi hajdûi, Râkôczi kurucai, a
48-as szabadsâgharc pirossapkâsai, az elsô és mâsodik vilâg-
hâborû honvédei, az 1919-es "ellenforradalmârok" és az 56-os
felkelés szabadsâgharcosai szeményében — mindig a magyar
jôvôért, a magyar igazsâgért harcolt, de semmiféle értelme-



zésben sem gondolt az ellenség felé tôrténô hidépîtésre, vagy
opportunus "hîdépitô" politikâra.

A kommunizmus nem szentimentâlis. Nem befolyâsolhatô.
Célratorô! Végeredményben még csak nem is ideolôgia, ha-
nem,' gazdasâgi diktatûra, amely politikai eszkozôkben sem
vâlogatôs. És ez ûtmutatâs szâmunkra, emigrâciônk szâmâra,
amelyet a szabad fôldôn élô magyaroknak tudomdsul kell
venniuk.

Kodâly Zoltân — rôviddel halâla elôtt, New Yorkban —
a magyar emigrâciôt a nyolcadik magyar tôrzsnek nevezte.
Ebbdl vilâgos, hogy az otthon maradt hét magyar tôrzs a n3'ol-
cadiknak adta azzt a feladatot, hogy ôrkddjék, hogy mînden-
kivel szemben védje tôrténelmi jogainkat! Erre kôtelez ben-
niinket a Kârpât-medencében szétszaki'tottan élô 18 milliô
testvériink jôvôje s az ezer éves mùlt harcosainak, vértanûi-
nak emléke is!

A mi feladatunk és kôtelességiink az ûtépîtés, a szabad-
sâg ûtjânak kiépitése hazânk felé, hogy amikor a vasfiiggôny
egyszer majd leomlik, a magyar emigrâciô a magyar igazsâ-
got és a magyar jogot a szabadsâg ûtja fôlé emelt diadalka-
pûn ât vihesse haza. Hidépités csak szakadék, vagy folyô fe-
lett lehetséges. Benniinket azonban Clevelandtôl Budapestig
nem szakadék, nem folyô és nem ôceân vâlaszt el, hanem az
égig érô vasfiiggôny. Ha ez leomlik, hfdra nincs szukség.

Ha mai talâlkozônkon lelkileg ôsszeforrunk a magyar
igazsâg és jog ûtjânak épitéséhez és azt âtmentjiik sziilôha-
zânk javâra, tovâbbâ ifjûsâgunk itt szerzett tudâsâ, tapasz-
talatât az ôregek hazaszeretetével egyutt felajânljuk magyar
ûgyiink szolgâlatâra, akkor mai talâlkozônkon magyar tôrté-
nelmet irtunk.

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk kijelenti, hogy senki
sem akar a magyarsâg soraibôl hidat éplteni olyan értelem-
ben, mint ahogy azt Bokor Pâl dr. ecsetelte. Mi csak azt akar-
juk, hogy a mi bôriinkôn, a mi adônkbôl ne tâmogasson az
Egyesûlt Allamok kormânya olyan rendszert, amely a magyar
népnek ellensége. Mi azt akarjuk, hogy — ha mâr az amèri-
kai kiilpolitika mindenképpen ezt a békés hidépitést akarja



elkezdeni a kommunista kormânyokkal, akkor legalâbb —
hallgassâk meg a magyar emigrâciôs szervezetek ktvànsâgait
és bizonyos kôveteléseinket vegyék târgyalâs alâ. Kovetelé-
sûnk pedig lényegében az, hogy amilyen engedményt kap a
kommunista magyar konr.âny (nem a magyar nép!), ugyan-
olyan lehetôséget kapjon az emigrâciô is, ùgy ahogyan azt
dr. Fiiry Lajos kifejtette.

Fazakas Ferenc (Ann Arbor, Mich.) azt javasolja, tegyuk
a trianoni gyâszév kôzponti gondolatâvâ, amit Sisa Istvân
mondott el. Ha ezt megtesszûk, mi lesziink a kovâsz ot vilâg-
részen keresztûl. S ha majd évek mùltân otthon ezrelékkel
tôbb lesz a természetes szaporodâs, elmondhatjuk, hogy nem
hiâba âldoztunk pénzt, idôt és fâradsâgot, nem hiâba beszél-
tiink. Ezzel teheti râ a koronât a Magyar Talâlkozô arra a
munkâra, amelyet kilenc éwel ezelôtt kezdett el. A "Magyar
Hirek"-et pedig kiildjiik vissza és irjuk meg a szerkesztôség-
nek' hogy addig nem érdekel benniinket a lap* amîg az ott-
honi abortusz-gyilkossâgot fedezi.

Kossânyi Jôzsef (North Olmsted, Ohio) az abortusz-kér-
déssel mâr harminc éve foglaikozik. Ha az elsô magyar statisz-
tikus, Fényes Elek adatait 1810-bôI osszeveti az 1910-es nép-
szâmlâlâsi adatokkal, kénytelen megâllapitani, hogy a szintisz-
ta reformatas magyar lakossâg az emiitett szâz év alatt jô-
formân semmit sem szaporodott. Példâkat idéz és azt hang-
sûlyozza, hogy ezt a kérdést szavakkal, emôcionâlis megnyi-
latkozâsokkal megoldani nem lehet. Ezt a kérdést egyedûl ùgy
lehet megoldani, hogy gyermekek sziiletnek, hogy vâllaljuk a
gyermeket.

vitéz Szabô Zoltân (Cleveland Heights, Ohio) gyakorlati
szempontbôl nézi a természetes szaporodâs kérdését. Elsô-
sorban segîteni kell az otthoniakat. Oj hâzasoknak vâmmen-
tesen lehet kûldeni ruhanemût és mâs ajândékot. Ugyanigy
vâmmentesen kûldhetô haza csecsemô-kelengye és élelem. Az
anyagiakon ki'vûl aztân szûkség van még az erkôlcsi jôpél-
dâra. Hogy itt kinn nekiink is legyenek gyermekeink s azok
megmaradjanak magyaroknak. Mert az otthoniak joggal vet-
hetik szemûnkre, miért fâj nekiink az otthoni természetes
szaporodâs csokkenése, ha mi a szabad vilâgban sem tudunk



gondoskodni magyar utânpotlâsrôl. Ne felejtsiik el, hogy ôk
25 év ôta szenvednek, igât hûznak és nem tudnak tiltakozni
se pozitiv, se negativ irânyban.

Szâz Zoltân dr. (Washington, D. C.) szerint az abortusz-
kérdésben Amerikâtôl semmit sem vârhatunk, mert még az
amerikai orvosok egyesûlete is azt siirgeti, hogy az itteni abor-
tusz-torvényt egyensùlyba kellene hozni a vilâg tûlnépesedési
problémâjâval. Ezt a kérdést az emigrâciônak és a kommu-
nista magyar kormânynak egymâs kbzt kell elintéznie. Meg
kell jegyeznie azonban, hogy véleménye szerint a vallâserkbl-
csi nevelés szinte teljes hiânya legalâbb annyiban hozzâjârul
az abortusz elterjedéséhez, mint bârmelyik gazdasâgi ok, a
Iakâshiâny stb. Azt sem hallgathatja el, hogy az Amerikai Ma
gyar Szôvetség mâr évekkel ezelôtt kimondta, hogy minden
olyan gyermek szâmâra, akinek keresztlevelét bekûldik, gon-
doskodunk keresztsziilôrôl, aki egy honapon beliil 10 $ értékû
csomagot kûld. Ezer szerencse, hogy ez a hatârozat nem vâlt
eléggé kôzismertté Magyarorszâgon, mert az eddig bekiildôtt
70 keresztlevél tulajdonosa kôziil mindôssze 60 részére tud-
tunk keresztszûlôt szerezni. Ne nagyon tiltakozzunk tehât
addig, amig tényleg nem tudunk, vagy nem akarunk segiteni.

Sisa Istvân (Newark, N. J.) a hozzâszôlâsokra adott vâ-
laszâban a sziiletések csôkkenésének okât Magyarorszâgon
hârom tényezôben âllapitja meg Ez: 1.) az abortusz lehetô-
sége, 2.) a Iakâshiâny és 3.) erkôlcsi, lelki betegség. Az ok
tehât nem maga a kommunizmus. A legfôbb ok a reményte-
lenség, amely 1956 elôtt nem volt olyan nagy, mint 1956 ôta.
Tény az is, hogy 1953-ban, amikor a kormâny ellenezte az abor-
tuszt, a magyarsâg természetes szaporodâsa javult. A jelen-
legi helyzet megvâltoztatâsa érdekében a legfontosabb kérdés
a lakds-kérdés, amelyet azonban csak a magyar kormâny tud
megoldani. Ezt tômeges lakâsépités formâjâban lehetne elémi
— talân amerikai tôke bevonâsâval is. Erre van mâr példa
Lengyelorszâgban. Igen sokat elérhetnénk azzal is, ha az ott-
honiakat megfelelô môdon tâjékoztatni tudnânk az amerikai
magyarsâg âllâspontjâjrôl. Erre nézve kilâtâsaink vannak
mind az Amerika Hangja, mind a Free Europe râdiôadâsai
révén. Kiilôn kampânyt is lehet inditani az otthoni kormâny-



korôk, l'rôk, ùjsâgîrôk és magânosok felé. Tâvirat-, vagy levél-
hadjârattal. Pâlyâzat kiirâsâval megrâzô kôltemény, vagy prô-
zai mû megi'râsâra az anyasâg dicséretérôl. Most elhangzott
elôadâsânak megkûldését is jônak lâtnâ az ùjsâgok részére.
Végiil Nâdas Gytda dr. javaslatât teszi magâévâ, amely sze-
rint életre kellene hi'vni egy két-hârom tagbôl àllô kôzponti
bizottsâgot, amely ezeket a kérdéseket âllandôan ébren tarta-
nâ és a szûkségesnek, vagy elônyôsnek lâtszô intézkedésekrôl
megfelelôen gondoskodnék.

Pallôs Lôrdnt (Huntsville, Ala.) azt a kérdést intézi Gyime-
sy Kâsâs Ernô elôadôhoz, milyen kapcsolatban vannak a
festôk a kûlfôldôn élô kereskedôkkel. Hogyan tudjâk fenn-
tartani festményeik eladâsi ârât az itteni âraknak megfelelô
szmvonalon az otthonrôl hozott festmények ârâval szemben?
Végûl mennyire tartja nyilvân és mennyiben tâmogatja az
amerikai magyar festômûvészeket a 800 amerikai magyar
egyesûlet?

Gyimesy Kâsâs Ernô (New York,) vâlaszâban elmondja,
hogy a kereskedôkkel nem lenne baj, ha megfelelô gyakorlat-
tal rendelkeznének. Az egyesûletek tâmogatâsât illetôen ôszin-
tén megmondja, hogy tulajdonképpen az Arpâd Akadémia az
elsô eddig, amelyik hatârozottan programjâba vette a képzô-
mûvészek tâmogatâsât, megalakîtotta képzômûvészeti osztâ-
lyât s ezzel kifejezésre juttatta, hogy a képzômûvészek sem
a kôltôknél, sem a tudôsoknâl nem alacsonyabbrendûek.

Klaudinyi Lâszlô (Chicago, 111.) azt javasolja, hirdessen
a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâga, vagy az Arpâd Akadé
mia trianoni pâlyâzatot a mûvészek részére is.

vitéz Kaczvinszky Pâl dr. (Cleveland, Ohio) a magyar kér-
dés napirenden tartâsât az Egyesiilt Allamok ûtjân tartja le-
hetségesnek.

Szâz Zoltân dr. (Washington, D. G.) egyetért Kaczvinszky
Pâl dr-ral, de râmutat a fennforgô kûl- és belpolitikai nehéz-
ségekre, fôként a "status quo" rôgzitésének veszélyére.

Fazakas Ferenc arra az Ady-forditâsra hivja fel a figyel-
met, amelynek kiadâsa Értavy Barâth Jôzsef dr. érdeme. A
kôtet megvételét ajânlja nemcsak azért, mert a forditô Anton



N. Nyerges valôban tôkéletes munkât végzett, hanem azért
is, mivel a tiszta jôvedelem a tervezett angolnyelvû magyar
encyclopedia kiadâsânak alapja lesz.

Pallôs Lôrânt (Huntsville, Ala.) bejelenti, hogy a Magyar
Barâtok Amerikai Szôvetsége tâmogat ilyen akciôkat.

Szâz Zoltân dr. (Washington D. C.) bemutatja az Egyesiilt
Allamok elnôkéhez és alelnôkéhez intézendô tâviratok szôve-

gét, majd elmondja, hogy New Jersey kongresszusi képvise-
lôje az Amerikai Magyar Szôvetség kérésére 1966 ban âtiratot
intézett a kongresszusi konyvtârhoz, amelyben az erdélyi ma-
gyarsâg mûltjâra és jelenére vonatkozô kon5wészet osszeâlli-
tâsât kérte. Ez az ôsszeâllltâs Bakô Elemér dr. és Sôlyom-Fe-
kete Vilmos dr. munkâjânak eredményeként elkésziilt. A mû
1969. szeptember 6-ân a Congress of Library kiadvânyaként
nyomtatâsban is megjelent. Javasolja, hogy a Magyar Talâl-
kozo mondjon kôszônetet Hon. Edward J. Patten (N. J.)
kongresszusi képviselônek a bibliogrâfia osszeâllitâsânak és
kiadâsânak szorgalmazâsâért, Bakô Elemér dr. és Sôlyom-Fe-
kete Vilmos dr. kongresszusi kônyvtârosoknak pedig a magyar-
sâg szempontjâbôl az erdélyi kérdéssel kapcsolatban kiilônôs-
képpen jelentôs mû elkészitéséért.

Nddas Jdnos dr. tanâcskozâsi einôk bejelenti, hogy Szdz
Zoltdn dr. a javaslatot az ô kérésére terjesztette elô s ezért a
maga részérôl is kéri a Magyar Talâlkozôt a javaslat elfoga-
dâsâra. Miutân a Magyar Talâlkozô a javaslatot egj'hangùlag
elfogadja és nevezetteknek jegyzôk6n3rvileg is kôszônetet mond,
a Lengyel—Magyar Szôvetség tâvirati ûdvôzletét olvassa fel,
majd vitéz Sôlyom-Fekete Istvdn dr. érdemes munkâssâgât
méltatja amelynek eredményeként az Erdélyi Magyar Kôzmû-
velôdési Egyesûlet Chicagoban zâszlôavatô unnepséget rende-
zett. Bejelenti, hogy Ripa fôkonzul, a Lengyel—Magyar Szô
vetség elnôke clevelandi fôosztâly megalakitâsât kéri. Domo-
kos Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada) Ârpâd-fejszobrot készi-
tett és ajândékozott az Allandô Titkârsâgnak. Javasolja, hogy
a Szent Istvân millennâris emlékbélyeg kiadâsâra vonatkozô
kérést a Magyar Talâlkozô is tâmogassa.

Fazakas Ferenc (Ann Arbor, Mich.) és Pallôs Lordnt
(Huntsville, Ala.) javaslataival kapcsolatban azt inditvânyoz-



za, mondjunk kôszonetet Wa55 Albert konyvkiadoi tevékeny-
ségéért is és ne feledkezzûnk el Kardos T. Béla dr. (Washing
ton, D.C.) kezdeményezésérôl sem, amely Mécs Lâszlô kolte-
ményeinek ûjabb kiadâsât tette lehetôvé.

Régôta orômmel figyelte azt a lelkes szervezô munkât,
amelyet Gyimesy Kdsâs Ernô évek ôta folytat. Ennek a szer
vezô munkânak eredménye az is, hogy az Arpâd Akadémia ke-
retében a képzômûvészeti osztâly élére Gyimesy Kâsâs Emô
keriilt. A mûvészeti fôosztâly keretében D'Albert Ferenc dr.
elnôkletével mâr évek ôta egyiitt vannak az alakitô mûvészek
is. De a mûvészeket tâmogatô magyar kôzônség megszervezé-
se még teljes mértékben hiânyzik. Ez ugyanis mâr nem aka-
démiai jellegû feladat. Senki sem meri vâllaini a rizikôt pl.
egy-egy turné megrendezésére New York, Washington, Pitts-
burgh, Cleveland, Buffalo, Détroit, Chicago âllomâsokkal, mert
mindenki attôl fél, hogy még az utikôltséget sem kapja vissza.
Ez is megoldâsra vârô feladat.

Évek ôta felmeriilt az a gondolât, hogy a Magyar Talâl-
kozôval egyidôben ôssze kellene hivni a magyar orvosokat és
a magyar mérnôkôket is, hogy rendezzék meg a maguk kon-
venciôit, csak azért, hogy minél tôbb magyar talâlkozzék.
Ugyanigy felvetôdôtt az a gondolât is, hogy rendezzlink Ma
gyar Talâlkozôt mâs vârosokban. St. Clair Jôzsef dr. San Fran-

ciscôt ajânlotta. 1972-ben Mûnchenben tarthatnânk Magyar
Talâlkozôt az Olympia alkalmâbôl. Ha pedig kopogtatâsunk
a pâpânâl eredménnyel jâr, akkor az 1975. szent évben a rô-
mai Szent Istvân Otthonban rendeziink egy kiilfôldi Magyar

Talâlkozôt.

Kegyeletes szavakkal emlékezik meg a Magyar Talâlkozô
hârom halottjârôl: Acsay Dénes dr-rôl(,St. Louis, Mo.), Teghze
Gerber Miklôs-vôl (Lincoln Park, Mich.) és Erdélyi Istvàn-rôl
(Sao Paolo, Brazil). Javasolja, hogy emlékûket a Magyar Ta
lâlkozô jegyzôkôn5rvében is ôrôkitsûk meg.

Végiil hâlâs kôszonetet mond az elhangzott elôadâsokért,
felszôlalâsokért, majd az Âllandô Titkârsâg cimére beérkezett
irâsbeli hozzâszôlâsokat, javaslatokat és inditvânyokat mutat-
ja be.

Nddas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk hâlâs kôszonetet mond



az elhangzott felszôlalâsokért, majd bemutatja az Allando Tit-
kârsâg cîmére — a kilencedik Magyar Talâlkozô megnyi'tâsâig
— beérkezett irâsbeli hozzâszôlâsokat, javaslatokat és indît-
vânyokat.

IrAsban BEKOLDOTT

hozzAszôlAsok, javaslatok és INDITVANYOK

vitéz Arady Vigh Mihâly (New York, N. Y.) a Magyaror-
szâggal kapcsolatban elhangzott és megirt ferditések, hami-
sitâsok, tévedések ôsszeâllitâsât és kiadâsât siirgeti. Kétnyelvû
magyar iskolâk létesitését tartja kîvânatosnak. Ossze kell te-
lepûlnûnk, hogy târsadalmi és gazdasâgi kôzbsségeket alkot-
hassunk.

Bakô Elemér dr. (Silver Spring, Md.) a trianoni béke-
parancsra vonatkozô kônyvészet ôsszeâllitâsât és kiadâsât,
Trianoni Antolôgia és tôbb nyelven 16—24 oldalas ismertetô
fiizet szerkesztését és kiadâsât javasolja. A Szent Istvân mil-
lenniummal kapcsolatban ugyancsak szakbiogrâfia ôsszeâlli
tâsât és kiadâsât, egy Szent Istvânt méltatô, tôbb nyelven
megjelenô mû megirâsât és kiadâsât, valamint Szent Istvân
emlékérem elkészitésére vonatkozô pâlyâzat meghirdetését
javasolja.

Battha Pâl (Buffalo, N. Y.) tâjékoztatâsi, illetve târgya-
lâsi anyagot kûld a trianoni békeszerzôdéssel kapcsolatos ha-
târozati javaslathoz. Az 50. évfordulô alkalmâbôl a magyar-
sâg jogos kôveteléseit 8 pontban foglalja ôssze.

Burjân Gyula (Chicago, 111.) azt hangsûlyozza, hogy Tria-
nonnal kapcsolatban az emigrâciôs magyarsâgnak csupân csak
egyetlen egy hatârozata lenne kivânatos valamennyi sùlyt je-
lentô szervezet részérôl. A kônyv nem jô, mert az a polcra
keriil. Olyasmi kell, amit a nemzetkôzi jogi, birôsâgi eljârâs
igényel: fellebbezési perirat.

Csaszkôczy Emil (Heidelberg, Németorszâg), mint a'Volt
Magyar Politikai Foglyok Vilâgszôvetségé'-nek eurôpai târsel-



nôke iidvozli a IX. Magyar Talâlkozôt. Meggyôzôdése, hogy
az egymâstôl elvâlasztô tâvolsâgok ellenére a szabad ivlâgban
a kiilônbbzô kontinenseken kiildnbozô môdszerekkel és lehe-

tôségekkel is egyiitt munkâlkodunk kôzos célunk elérése ér-
dekében.

Csery C. Mihâly dr. (Montréal, Canada) Szent Istvân szû-
letésének ezredik évfordulôjâval kapcsolatban arra a jelentôs
szerepre mutât râ, amelyet a magyarsâg elsô koronâs kirâlya
ôta 'az eurâziai fôldrész nyugati felének politikai hivatâsâban'
betolt. Ezt a hivatâst mâr I. Nagy Gergely, a bencés papa
(590—604) felismeri, lâtszôlagos megvaiôsulâsa Carolus Mag-
nus uralkodâsa idejére (771—814) tehetô, tényleges megvalô-
sulâsâra azonban csak Szent Istvân megkoronâzâsâval keriil
sor. Ekkor és ezzel hatârolàdik el az 'eurôpai Eurôpa', amely-
ben 'a magyarsâg eurôpai polgârjogot nyer' s amelynek a
magyarsâg évszâzadokon tâ védôbâstyâja lesz. Az eurôpai
fôldrész nyugati felének politikai hivatâsât ûjbôl felismerô
mai tényezôk elôtt mâr kezd derengeni, hogy Eiurôpa és vele
a Nyugat biztonsâga akkor szûnt meg, amikor bûnôs és ostoba
kezek széttôrdelték azt a bâstyât, amelyet a Gondviselés szânt
Eurôpa védelmére. — Eurôpa politikai egységének megaka-
dâlyozôi a trianoni békediktâtummal tették fol rombolô mun-
kâjukra a koronât. Nem szabad elfelejteniink, hogy ez a béke-
diktâtum jogi aktus: a magyarsâg elitélése hazug vâdak, râ-
galmak alapjân. Bele nem nyugodhatunk. Egyetlen itélet sem
megfellebbezhetetlen! A bennunket Trianonban elîtélô bûn-
szôvetkezet azonban nem az a forum, ahovâ fellebbezniink kell.
Ott zârt ajtôkra, siiket fûlekre talâlunk De a tiltakozâs: jo-
gunk és kôtelességiink mindaddig, amîg jôvâtételt nem ka-
punk. Elmulasztâsa: elszakitott, kettôs jâromba taszitott test-
véreink eldruldsa lenne. A tiltakozâs nagyobb sikere érdeké-
ben azt javasolja, hogy a kûlfôldi ùjsâgirôk és szakemberek
bevonâsâval mozgôsitsuk a vilâg kôzvéleményét. 'Trianon elôz-
ményei és kôvetkezményei' cimmel hirdessûnk pâlyâzatot és
tûzziink ki 300.—, 200.— és 100.— $-os I., II. és III. pâlya-
dîjat is.

Dâlnoki Veress Lajos (London, Anglia) aggâlyosnak tart
Trjanonnal kapcsolatban "egy kôzôs nagy megmozdulâsra va-



16 buzditâs"-t, mert az nem igér eredményt. Meggyôzô mun-
kâra van szukség. Azokat kell meggyôzniink, akik a vilâg sor-
sât intézik. A hangos megmozdulâs csak ellenségeinket kovâ-
csolja ossze. Nekiink az elsô lépést kell megtennûnk: az or-
szâg felszabadi'tâsât kell elérniink. A mâsodik lépés megtétele
a felszabaditott Magyarorszâg feladata.

Darnôy Pâl (Mûnchen, Németorszâg) az emigrâciô elsôd-
leges feladatânak a Magyarorszâggal szomszédos orszâgokban
élô magyar kisebbségek egyenjogûsitâsâért folytatott kûzdel-
met tekinti. Ez az, amit ma legjobban meg lehet a vilâg kôz-
véleményével értetni.

Enyedi Béla (Providence, R. I.) azt javasolja, hogy a rô-
mai pâpâhoz intézett felterjesztést kùldje meg a Magyar Ta-
lâlkozô minden jelêntôsebb magyar egyesiiletnek, intézmény-
nek és egyhâznak is: csatlakozâs céljâbôl. Egyidejûleg kér-
jûk az amerikai postâtôl a Szent Istvân millenniumi emlék-
bélyeg kiadâsât.

vitéz Erdélyi Istvân (Long Island City, N. Y.) véleménye
szerint a diplomâciai, kùl- és belpolitikai, gazdasâgi és min
den mas megkotôttségtôl fûggetlen magyar emigrâciô elsô és
legfontosabb feladata, hogy a magyarsâg elidegenithetetlen jo-
gait, ôsi otthonât minden rendelkezésre âllô eszkôzzel meg-
védje az elidegenitéstôl és hogy a nemzettest idegen uralom
alâ kényszeritett részeit megoltalmazza az elkallôdâstôl, elnem-
zetlenitéstôl és fizikai megsemmisitéstôl. Hasonlôképpen elsô-
rendû feladata az is, hogy bebizonyitsa: a trianoni békedik-
tâtummal elôâllt hatalm ûr tette lehetôvé az eurôpai egyen-
sûly megbontâsât és Kôzép-Eurôpa kulcsteriiletére korâbban
a pàngermân Német Birodalom, késôbb a pânszlâv Szovjet
Uniô behatolâsât.

Farkas Lâszlô (Zug, Svâjc), mint a 'Svâjci Magyar Egye-
suletek Szovetségé'-nek elnôke, kôzli a Magyar Talâlkozôval;
1969. oktôber 5-én — a Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség, a
Volt Magyar Politikai Foglyok Vilâgszôvetsége, a Magyar Nem-
zeti Felszabaditâsi Bizottsâg, a Skandinâviai Magyar Tômôrii-
lés, a Németorszâgi Magyar Szervezetek Kôzponti Szôvetsége
és az Angliai Magyar Egyesùletek csatlakozâsâval — megala-



kult az Eurôpai Szabad Magyar Parlament azzal a céllal, hogy
az europai politikai és gazdasâgi szervezetekben a magyarsâg
képviseletét kiépîtse és biztositsa. Az ûj csûcs-szervezet a né-
pek szabad onrendelkezésének jogât vallja s ennek megfele-
lôen két alapkôvetelése: 1) hogy a megszâllô szovjet csapatok
vonuljanak ki hazânk teriiletérôl, 2) hogy legyen szabad, tit-
kos vâlasztâs Magyarorszâgon.

Havassy Bajân Sdndor (Passaic, N. J.) azt javasolja, hogy
a trianoni évfordulôval dsszefiiggésben Endresz és Magyar
ôceânrepùlésének emlékét is ûjitsuk fel (Justice for Hun-
gary!).

Hennyey Gusztâv (Mimchen, Németorszâg) Trianonnal
kapcsolatban Magyarorszâg fôldrajzi fekvésének és egységé-
nek nagy jelentôségét hangsùlyozza. A Duna-medence nemcsak
magyar szempontbôl, hanem Eurôpâra nézve is végtelen fon-
tossâggal bir, ezért a Nyugat nehezen jôvâtehetô hibât kôve-
tett el Teherânban, 1943-ban, amikor ezt a teriiletet a Szovjet
Uniô érdekkôrébe engedte ât.

vitéz Illésy Gyula (Sao Paulo, Brazil) azt javasolja, hogy
a trianoni évfordulô legyen egy céltudatosan megtervezett
szellemi kampâny kiindulôja. Tôrténjék gondoskodâs arrôl
is, hogy az Arpâd-éremmel kitûntetett kéziratos mûvek ki ki-
adâsra keriiljenek, tovâbbâ, hogy Arpâd fejedelem emlékét
az eddiginél fokozottabb mértékben âpoljuk.

vitéz Kaczvinszky Pâl dr. (Cleveland, Ohio) a trianoni sé-
relmek orvoslâsânak lehetôségét az Egyesûlt Allamok és Orosz-
orszâg esetleg létrejovô leszerelési szerzôdésében lâtnâ, ha
ennek érdekében Nyugat-Eurôpa és Oroszorszâg kôzott sem-
legesitett âllamokbél allô korridor létesûlne.

Kedves Andràs dr. (Lienz, Ausztria) a legfontosabbnak
azt tartanâ, hogy kiilônbozô idegen nyelveken is âllandôan
megjelenjenek olyan îrâsok, amelyek a nem-magyarok figyel-
mét ûjbôl ée ûjbôl felhîvnâ a Trianonnal rânkszakadt igaz-
sâgtalansâgokra és az azôta meg-megûjulô attrocitâsokra, ame-
lyeket a csonka orszâgon kiviil élô véreink naprôl-napra el-
szenvedni kénytelenek.

vitéz Kisbarnaki Parkas Ferenc (Arnstorf, Németorszâg)
a trianoni évfordulôra 'Tôrténelmi emlékeink Njmgaton' cim-



mel konyvet irt. Ebben is hangsûlyozta, hogy a trianoni béke-
diktâtum korunk egyik legnagyobb tragédiâja, a Nyugat tôr-
ténelmi bûne és az orosz kommunista szlâv imperializmus
soha nem gondolt nagy gyôzelme. A trianoni hatârozatban
sziikségesnek tartanâ a Nyugat felelôsségének megfelelô ki-
dombaritâsât.

Kollânyi Kdroly (Miinchen, Németorszâg) a trianoni bé-
kediktâtum etikai torvényekbe, a természetjogba, az Egyesiilt
Nemzetek âltal is meghfrdetett emberi jogokba valô ûtkozé-
séresére tôrténô hivatkozâst tartja fontosnak.

Koller Pâl (McConnelsville, Ohio) a trianoni évfardulôn
a Duna-medence Érdekeltségei Ôsszejovetelének megvalôsitâ-
sât s ennek eredményeként a Duna-medence jovôjére vonat-
kozô kôzbs nyilatkozat kiadâsât javasolja.

Koszorus Ferenc (Washington, D. C.) két kérdést vet fel:
1) Mi az oka, hogy a zsidôsâg 2000, a lengyelek 250 éven ât
nem hagytâk feledésbe menni a hazâjukkal szemben elkôve-
tett igazsâgtalansâgot? 2) Az orosz birodalom Iakossâgânak
hâny szâzaléka orosz? Az utôbbi kérdést kiilônosképpen azok
felé kell felvetniink, akik keveselték a tôrténelmi Magyaror-
szâg teriiletén a magyarsâg 54 %-os tôbbségét. A românok
terjeszkedési torekvése a Tiszâig kôzismert. A csehek olyan
javaslatot terjesztettek a rendezô nagyhatalmak elé, hogy
Csonka-Magyarorszâgot is osszâk fel s az egész magyarsâgot
telepitsék ki Kozép-Eurôpâbôl. És mi, a szabad fôldôn élô,
szabad vélemény-nyilvânitâsi lehetôséggel megâldott magyarok
még mindig azon tapintatoskodunk, hogy Trianon emlegeté-
sével valahogy meg ne bântsuk "jô" szomszédainkat és a ren
dezô nagyhatalmakat. Javasolja, adjon ki a magyarsâg 'Felleb-
bezés a vilâg lelkiismeretéhez' cîmmel olyan memorandumot,
amely a trianoni békeparancs minden erkôlcsi, tôrténelmi,
politikai, gazdasâgi, fôldrajzi vonatkozâsû fogyatékossâgât,
hibâjât ôszintén feltârja.

Kovâcs Istvân dr. (Toronto, Ont., Canada) azt javasolja,
hogy tiltakozzunk a magyarorszâgi kormânyzatnâl magyar ka-
tonai alakulatoknak a Szovjet Uniô érdekében Vôrôs Kîna el-
len vârhatô esetleges felhasznâlâsa ellen, kôveteljûk politikai



iigyekben a magyarorszâgi halâlbûntetési rendszer eltôrlését;
a II. vilâghâborûval kapcsolatos iigyekben minden elitélt^:dz-
kegyelemben és teljes rehabilitâciôban részesitését; ugyanezt
azok részére, akiket az 1956. évi felkeléssel kapcsolatban l'tél-
tek el; tovâbbâ a szétszakîtott magyar csalddok egyesitésé-
nek lehetôvé tételét. — A tovâbbiakban a magyar nevelés
fontossâgâra mutât râ, az értelmiségiek felelôsségét hangsû-
lyozza, a kûlfoldi magyar ifjùsâg feladataival osszefiiggésben
pedig azt ajânlja: nem beolvadni, de beépiilni. Az ezzel kap
csolatos feladatokat 12 pontban foglalja ossze. Kûlônôskép-
pen jelentôsnek tartja az egyéni és az ôsszességi magyar ér-
dekvédelem megszervezését, a keresztény életszemlélet kihang-
sûlyozâsât és gyakorlati példaképûl âllitâsât, a kôzéletben valô
feikészult szerepvâllalâst, a kôzvélemény târgyilagos tâjékoz-
tatdsât stb.

vitéz Magyarosy Sdndor (Cleveland, Ohio) egyetért a tria-
noni és pârizsi békeszerzôdésekre vonatkozô hatârozati iavas-
lattal.

Mdlndsi Odon dr. (Bées, Ausztria) "Orszâgveszejtés. Ma-
gyarorszâg szétdarabolâsa" cimmel 1960-ban, Munchenben
megjelent 46 oldal terjedelmû kônyvének angol nyelvre for-
ditâsât javasolja. Szent Istvân szûletésének ezredik évfordu-
lôja alkalmâbôl viszont "Szent Istvân kirâly emléke" cimû,
1957-ben, Bécsben megjelent 40 oldal terjedelmû tanulmânyât
kûldi meg.

Noël Péter (Edmonton, Alberta, Canada) a munkanélkû-
liség kikûszobôlését célzô gazdasâgi rendszerre vonatkozô ta
nulmânyât klildi meg. Az otthoni magyarsâg felszabaditâsâ-
hoz vezetô egyedîili ût gyanânt a duai konfederâciô megva-
lôsîtâsât lâtja.

Pdll Gyôrgy dr. (New York, N. Y.) a trianoni hatârozati
javaslathoz fûz gyakorlatias, reâlpolitikai értékû megjegyzé-
seket.

Pogdny Andrds dr. (South Orange, N. J.) a trianoni év-
fordulôval kapcsolatban elsôsorban annak hangsûlyozâsât lât
ja szukségesnek, hogy a trianoni békeparancs nem csak a
magyarsâgot sûjtotta, hanem az egyetemes eurôpai béke és



biztonsâg, valamint a magyarsâggal szomszédos népek, az
utôdâllamok szempontjâbôl is tragikus kovetkezményekkel
jârt.

Radisics Elemér dr. (Le Mont Pelerin, Vaud, Svâjc) sze-
rint igen értékes lenne, ha a trianoni hatârozat szovegének
"ehnéleti" részét az annak megszerkesztésében résztvevôk

személyes vonatkozâsû, esetleg személysen âtélt események
megemlitésévei is alâtâmaszthatnâk.

Rigoni Ernô (St. Cloud, Franciaorszâg) azt javasolja, hogy
a trianoni mémorandum szôvegét tobb részben, mâs-mâs idô-
pontban, tâvirat alakjàban is kûldjûk el a fontosabb helyekre.

Szabô Istvân dr. (Philadelphia, Pa.) Lôte Lajos angol nyel-
vû memorandumâra vonatkozolag tesz észrevételeket Hosz-

szûnak talâlja és kifogâsolja, hogy a problémâkat nem âllitja
eléggé éliikre. Azt kéri, csakis olyant kôveteljûnk, ami em-
berileg végre is hajthatô és kisebbségi sorsban élô véreink-
nek nem ârt.

Szitnyai Zoltdn dr. (Salzburg, Austria) a VIII. Magyar
Talâlkozô krônikâjârôl azt irja: "E gazdag kônyv valôsâgos
arzenâl, amely lehetôvé teszi, hogy a hontalansâgban élô ma
gyar felfegyverezhesse magât a magyarsâgért valô harchoz
szukséges ismeretekkel. Kitûnôen âtgondolt és gazdag anya-
gâval sokoldalû tâjékoztatâst nyùjt, kôtelességtudatot ébreszt,
buzdit, irânyt mutât." És azt igazolja, hogy "amit kezdtetek,
az nem szalmalâng volt, hanem arra hivatott tûzhely, hogy
kôréje gyulekezhessenek a hazàhoz hû, emigrdns magyarok.
Szivembôl koszontôm azokat is, akik a Krônikâban kozôlt
kivâlô tanulmânyaikkal vettek részt a Magyar Talâlkozô mun-
kâjâban."

Tollas Tibor (Miinchen, Németorszâg) a tragikus szovjet
megszâllâs negyedszâzados évfordulôjânak elôestéjén a IX.
Magyar Talâlkozô vezetôségét és minden résztvevôjét szeretné
hiztositani teljes szolidaritâsârôl, mert soha nem volt olyan
szukség a kiilfôldi magyarsâg ôsszefogâsâra, mint éppen most,
amikor Szent Istvân sziiletése ezredik évfordulôjânak hangoz-
tatâsâval igyekeznek a kiilfôldi magyarsâgot râszedni a 25
éves szovjet megszâllâs iinneplésére. Minden igyekezetûnkkel



arra kell tôrekedniink, hogy a 25 éves szovjet megszâllâs té-
nyét tudatosi'tsuk a nagyvilâggal. És tegyiik ezt a târs-emig-
râciôk bevonâsâval, mint ahogy az Eurôpai Szabad Magyar
Parlament akciôegysége akarja tenni.

Tornay Kâroly (Kiissnacht a. R., Svâjc) behatô részletes-
séggel foglalkozik a Magyar Talâlkozôkon elhangzott elôadâ-
sokkal és hozzâszôlâsokkal. "Hozzâszôlâs a VI. és VII. Ma

gyar Talâikozô krônikâjâhoz" ci'mû, 30 gépeit oldal terjedel-
mû tanulmânyâban 12 kérdéssel foglalkozik. Ezek kdzûl kii-
lônosen ki kell emelniink a kovetkezôket: "Hogyan lehet meg-
akadâlyozni a jdvôbeli esetleges tôrténelmi tévedéseket?"
"Kik felelôsek az elsô vilâghâborû elôkészitéséért és kitdré-
séért?" "A hâborû kitôrésének kdzvetlen oka." "Amire a fô-

derâcios megoldâsnâl kûlônosen ûgyelniink kell." — A tôbbi
fejezet is ezekkel a kérdésekkel fiigg dssze, mint ahogy a ta-
nulmânyhoz csatolt két kûlôn értekezés: 1) "A Kârpât-me-
dence rendezése" 13 sûrûn gépeit oldalon, 2) "Krisztus or-
szâga nem e vilâgbôl valô" 24 sûrûn gépeit oldalon. A târ-
gyalt kérdésekkel ôsszefuggô 'jôslatok'-at "Pôtlâs a VI. és VII.
Krônikâra vonatkozô beszâmolâsomhoz" ci'mû 14 oldal terje-
demû kéiratâban ismerteti. — "Hozzâszôlâs a Magyar Talâl
kozô VIII. krônikâjâhoz" ci'mmel viszont 7 oldalon azt l'rja
le, "ami hiânyzik Ferenczy Sândor elôadâsâbôl". Kimutatja,
hogy a lèvente-intézmény a magyar testedzés és sport orszâ-
gos bôlcsôje volt. "Az egyre épûlô jâték-, sport- és lôterek
benépesednek az ifjû magyarokkal és adjâk minden sportâg-
nak az értékes versenyzôket. Leventéink hamarosan felveszik
a versenyt a târsadalmi egyesûletek givâlôsâgaival, azoknak

méltô ellenfelei lesznek és bekerûlnek a magyar nemzeti vâ-
logatott csapatokba is." Ezutân râmutat arra, hogy mit je-
lentett a levente-nevelés âltalânos nemzeti szempontbôl. Kâr-
pâtaljât levente kiképzésen âtmennt 6 hetes ûjonc-katonâk
foglaltâk vissza. 79 hait kôzûlûk hôsi halâlt. Ugyanilyen szel-
lemben vettek részt a volt leventék az Erdély és Délvidék
visszatérésével kapcsolatos megszâllô katonai tevékenységben
is. A leventeséggel pârhuzamos, szellembenn azonnos volt a
cserkészet nevelô munkâja. Otthon a kettô kiegészitette egy-



mâst. Ittkinn cserkészeink elé a magyar torténelem leventéit
kell példaképiil âlUtanunk.

Zoltay Endre (Vancouver, B. C., Canada), mint a vancou-
veri MHBK csoportvezetôje, ugyancsak a Krônika tartalmâ-
nak értékességét hangsùlyozza. Amint îrja: "magyarsâgmentô
tevékenységunkhôz mindenkor bô ùtmutatôul szolgâl".

☆ ☆ ☆

Nddas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok hâlàs kôszonetet mond

az irâsban bekûldôtt hozzâszôlâsokért, megismétli korâbbi kô-
szônetét a kilencedik Magyar Talâlkozô elôadôinak, hozzâszô-
lôinak és résztvevôinek, kiilônôsképpen azoknak, akik na-
gyobb tâvolsâgbôl jelentékenyebb anyagi âldozat révén jbttek
el a lelki Magyarorszâg szellemi egységének épitô munkâjâra.
Ezutân a szokâsos zârônyilatkozat megszerkesztésére bizottsâg
kikiildését javasolja s délutân négy ôrakor a Magyar Hiszekegy
elmondâsa utân a kilencedik Magyar Talâlkozô tanâcskozâsait
bezârja.

ZÂRÔNYILATKOZAT

1. A Magyar Talâlkozo fényes keretek kôzôtt ûnnepelte
meg az elsô magyar kirâly, az orszâgépitô Szent Istvân sziile-
tésének ezredik évfordulôjât tôbbszâzfônyi, Êszakamerikâbôl,
sot Eurôpâbôl is ôsszegyûlt egyhâzi, szellemi és târsadalmi ve-
zetô részvételével, akik felirat kûldését hatâroztâk el VI. pâl
pâpâhoz, kérvén, hogy kiilôn, vilâgraszôlô kiadvânyban emlé-
kezzék meg a kereszténységnek errôl a nagy .iubileumârôl.

2. A Magyar Talâlkozô az otthoni hallgatâsra itélt tiz-
milliôs tôbbség nevében is kéri a szabadvilâgban élô magyar-
sâgot, hogy 1970. dprilis 4-én, a magyarorszâgi szovjet megszâl-
lâs 25. évfordulôjân, minden magyar gôcpontban, a rabnem-
zetek ott lakô képviselôinek lehetô bevonâsâval, rendezzen e?v-
séges tiltakozô-gyûlêst s ott kôvetelje, hogy az orszâgot tôr-
vénytelenûl, akâr a pârisi békeszerzôdés rendelkezései ellenére
is, az orszâgot még mindfg megszâllva tartô orosz haderô és
orosz polgâri személyzet vonuljon ki Magyarorszâgbôl



s az orszâg vezetôit nemzetkôzi ellenôrzés mellett -t i t k o s
vâlasztâs ûtjân a fiiggetlen magyar nép vâlassza meg.

3. A Magyar Talâlkozô a Felvidéken, Kârpâtaljân, Er-
délyben és a Délvidéken elnyomott kisebbségben élô magyar-
sâg szabadfôlddn élô hangjânak tekinti magât, amikor

1970. junius 4-ét, az orszâgcsonkttô trianoni kényszer-
béke 50. évfordulôjàt nemzeti gyâsznappâ

nyilvâm'tja és felhtvja a szabad vilâkban élô magyarsâgot,
hogy a magyar egyhâzak és magyar egyesiiletek ôsszefogâsâval
minden magyar gôcpontban rendezzen egységes gydsz-
megemlékezést, tiltakozâst s azon ismertesse a Magyar Talâl
kozô tiltakozô hatârozatât, amely a szabad magyarsâg legille-
tékesebb vezetôinek bevonâsâval készûlt és amelyet az Allandô
Titkârsâg — az esetleg szûkséges tovâbbi tâjékoztatâssal
egyiitt — szivesen megkûldi a rendezôségeknek.

4. A Magyar Talâlkozô sziikségesnek talâlja, hogy a sza
bad magyarsâg a trianoni békeparancs 50. évfordulôja alkal-
mâbôl emlékiratot intézzen az egyes nemzetek kormânyaihoz
és az Egyesiilt Nemzetekhez. Az ezzel kapcsolatos tennivalôk
lebonyolitâsâra az Amerikai Magyar Szôvetséget kéri fel.

5. A Magyar Talâlkozô — annak tudatâban, hogy a sza
bad vilâgban élô, de a magyar haza sorsât, jôvôjét szi'ven vi-
selô magyarsâg évek ôta élénk figyelemmel ki'séri az ù. n. "hfd-
épités" tôrekvéseit — a leghatârozottabban leszôgezi, hogy a
"hîdépités" tôrekvései c s ak kôlcsônôsek, minden propagan-
dâtôl és népellenes szemponttôl mentesek lehetnek! Killônôs-
képpen magukban kell foglalniuk:

a) a szûletést szabâlyozô, abortust megengedô
rendelkezések haladéktalan megsziintetését s a magyar
jôvô alapjânak, a természetes szaporodâsnak minden
erkôlcsi és tôrvényes eszkôzzel valô elômozdi'tâsât,
hogy a magyar nép a szomszédnépek szaporodâsâval
legalâbb is lépést tarthasson;

b) a magyarsâg megfelelô élelmezését és lakâs-
igényének kielégitését;



c) Szent Istvân sziiletésének ezredik évfordulôja
alkalmâbol âltaldnos amnesztia meghirdetését, a poli-
tikai foglyok szabadonbocsâtâsât, az internâlô tâborok
feloszlatâsât és a politikai jogok gyakorlatânak kiter-
jesztését!;

d) az eiszakîtott teruletek magyarsâgénak kor-
mânyzati és kûlpolitikai érdekvédelmét, fôként a ma
gyar mûvelôdés biztositâsât kultûrautonômidk kereté-
ben és a kisebbségi magyarsâg létfenntartâsât gaz-
dasâgi helyzetiik feljavîtâsa céljâbôl tett megfelelô lé-
pések utân;

e) a Magyarorszâg és a kiilfbldi magyarsâg kbzt
mutatkozô egyoldalûsdg megszuntetését;

f) a szabadfôldôn megjelent magyar sajtôtermé-
kek (kônyvek, folyôiratok, hi'rlapok) korlâtozâs nélkûl
valô beengedését és szabad terjesztését!;

g) a szabadfôldôn élô magyar tudôsok, irôk és
mûvészek otthoni szereplését, minden megkôtôttség
nélkiil.

6. A Magyar Taldlkozô megâllapi'tja, hogy a kiilfôldi
magyarsâg a magyar nép egységéért, fennmaradâsâért és bol-
dogulâsâért hajlandô mindent megtenni! Aldozatot is hozni, de
idegen érdekek âl-politikai tôrekvései az egyetemes magyarsâg
ôrôkéletû szempontjaitôl el n e m térithetik.

7. A Magyar Tdrsasdg ôrômmel âllapitja meg, hogy a sza
bad vilâgban sziiletett és felnevelkedett magyar ifjûsdg nem
akarja elvesziteni kapcsolatait az otthon ifjûsâgâval, de
csak a pârtpolitika teljes kikiiszôbôlésével.

8. A Magyar Taldlkozô ôrômmel veszi tudomâsul, hogy a
fiatalabb magyar korosztâlyok egyre jobban fokozôdô érdek-
lôdést tanusitanak a magyar iigyek irânt. Ezt az érdeklôdést
kamatoztatnunk kell. A magyar ifjakat mindeniitt be kell von-
ni a magyar kôzôsségek munkâjâba, hogy a vezetést folytatô-
lagosan dtvehessék az idôsebb korosztâlyoktôl.

9. A Magyar Taldlkozô ùjbôl kéréssel fordul minden ma
gyar egyhâzhoz: neveljen magyar utôdokat a magyarsâg
és a magyar egyhàzak fenntartdsa érdekében. Sajdt hatâskô-



rében szervezzen magyarsàgismereti oktatâst (a nyelv
és irodalom, tbrténelem, nép- és fôldrajz tanitâsâra) és a val-
lâsok oktatâsât is végezze magyar nyeîven! —
A magyar papsâg a magyarsâg legelhivatottabb szellemi vezetô
rétege! Magyarsâgunk megtartâsa terén nemcsak t ô b b lehe-
tôsége van, mint bârki mâsnak, de felelôssége is mindenkiénél
nagyobb! Munkâjuk tâmogatâsa mindannyiunk magyar kôte-
lessége!

10. A kûlônbozô orszâgokban élô magyarsâg szervezetei-
nek egyilttmûkôdése mindinkâbb elengedhetetlenebbé vâlik. A
Magyar Talâlkozô — âllandô titkârsâga ùtjân — mindent
elkovet a szûkséges kapcsolatok megteremtése érdekében és
hasonlô tôrekvést kér mâs magyar szervezetektôl is. A kôzos
magyar célok megvalosftâsa érdekében Magyar Talâlkozôk
mâs helyeken torténô megrendezését is kivânatosnak és lehet-
ségesnek talâlja.

11. A Magyar Talâlkozô a magyarsâg egylittmûkodésének
szempontjâbôl kiilônôsen fontes jelentôséget tulajdonit az âl-
tala életrehivott Arpâd Akadémidnak, amely a szabad fôldon
élô magyar tudôsok, l'rôk és mûvészek legmagasabb fokù és
l^gegyetemesebb jellegu testiilete gyanânt évrôl évre tovâbb
fejlôdik és szervezetén keresztiil nemcsak a magyar himév
gyarapszik, hanem a magyar szellem — ôsszefogâsban meg-
sokszorozôdô — ereje is fokozôdik. Munkâjât a magyar emig-
râciô egységes tâmogatâsa — a szûkséges anyagi elôfeltételek
elôteremtése révén — felbecsûlhetetlen értékûvé és vilâg-
jelentôségûvé tehetné.

12. A Magyar Talâlkozô ezûttal is kôszonetét fejezi ki
azoknak a sajtôtermékeknek, râdiôâllomâsoknak, amelyek
amelyek munkâssâgât megértéssel fogadjâk s ônzetlenûl tâ-
mogatjâk.



III. RÉSZ

A KILENCEDIK MAGYAR TALÂLKOZO
VNNEPI ESTJE

— 1969. november 29. —

DÎSZVACSORA

A kilencedik Magyar Talâlkozô résztvevôi Cleveland és
kômyéke magyar târsadalmânak szîne-javâval egjditt 1969.
november 29-én, szombaton este 7 ôrakor a Cleveland-Sheraton

szâllo fôldszinti 'Cleveland' nagytermében ûnnepélyes diszva-
csorâra gyiiltek ôssze. A jelenlévôk szâma kozel félezemyi
volt.

A megjelenteket Nâdas Jânos dr., az Allandô Titkârsâg
vezetôje koszontotte, aki a szertartâsmesteri tisztség ellâtâ-
sâra Eszenyi Lâszlôt (Washington, D.C.-bôl) kérte fel.

Eszenyi Ldszlô szertartâsmester meleg szavakkal ûdvô-
zolte a diszvacsorân résztvevô nagyszâmù, elôkelô, iinneplô
kôzonséget. Felkérésére.

Bodnâr Lajosné énekmûvésznô elénekelte az amerikai
himnuszt és vezette a magyar hlmnuszt, amelyet a kozônség
eg5âitt énekelt, majd Nt. Brachna Gâbor ev. fôesperes, a cleve-
landi Elsô Lutherânus Magyar Egyhâz lelkésze mondott rôvld,
lélekbemarkolô imât, asztali âldâst.

Nt. Brachna Gâbor:

Âldds a holnapok ûtjâra

Mennyei Édesatyânk! Az elmûlt napokban a hâlaadâs ga-
lambszâmyain mondtunk jôsâgodért kôszonetet. A bôség asz-
talânâl szeretetednek alâhullô fénye tette kenyerunket min-
dennél izesebbé. Oszintén mondtuk akkor is; "Aki ételt s italt



adott, Annak neve legyen âldott!" Valôban tudjuk, Atyânk,
hogy Te vagy forrâsa, de kegyelmes adomânyozôja is minden-
nek, aminek csak szîvûnk oriil ezen a foldon. Bocsâsd meg
nekûnk, ha az anyagi bôség és a tudâs szédi'tô magaslatân
sajât érdemeinkre és igyekezetiinkre réved néha tekintetiink.
Bocsâsd meg, hogy kifakulnak emlékeinkbôl nyomorûsâgaink
és tehetetlenségeink emlékei. Aldunk, Urunk, a mûltban min-
ban mindenkor tapasztalt segîtségedért s ezt a segi'tségedet
kérjiik Tôled a holnapok ûtjâra is. Add nekiink Lelked erejét,
hogy engedelmeskedni tudjunk az orok igazsâgok torvényei-
nek, amelyek akaratoddal egyeznek. Védj meg minden igaz
tôrekvést, amikor lazulnak a nemzetek erkôlcsi kôtelékei, meg-
rendiilnek a tôrvényes rend pillérei és az emberi érzések vi-
lâga felett ôrvények kavarognak.

Népek, vilâgok Orôk Ura! Mint mindig, légy most is az
emberiség hajôjânak kormânyosa, hogy a gonoszsdg tengeré-
ben el ne vessziink. Âldj meg minket is szolgâlatodra a most
arra készftett testi és szellemi eledelek vételével, hogy min-
denki gazdagodjék abbôl az emberi szeretetbôl és jôakaratbôl
is, melyet itt egymâsnak ôhajtunk nyùjtani. Hallgasd meg
imânkat Megvâitônk érdeméért! Amen.

☆ ☆ ☆

A diszvacsora elfogyasztâsa kôzben Németh Jôzsef hege-
dûmiivész, Németh Anzelma zongoramûvész és Zsiga Géza
nagybôgô-mûvész egjdittese szebbnél-szebb magyar nôtâkkal
gydnyorkodtette a jelenlevôket.

A diszvacsora elkôltése utân Eszenyi Lâszlô szertartâsmes-
ter sziporkâzôan szellemes szavakkal mondja el, hogyan és
miért keriilt a szertartâsmesteri székbe, holott a szertartâst

(ceremôniât) sohasem szerette, az âldomâst — ifjabb korâ-
ban — annâl inkâbb, ezért az âldomâsmesteri tisztségre szi-
vesebben vâllalkozott volna. El szeretné mondani, hogy a
Kossuth-emigrâciô egyik tagja szâz éwel ezelôtt azt irta kony-
vében: az emigrâcio a szkizofrénia egyik vâlfaja. És ebbe a
betegségbe talân a 45-ôs és 56-os emigrâciô szellemi emberei
is beleestek volna, ha a Magyar Talâlkozôk itt az ûj, nekiink
idegen vilâgban meg nem teremtették volna azt a kultûrkôrt,
amelybôl erôszakkal kiszakitottak bennimket. Ne felejtsûk el.



hogy minden egyes Talâlkozô megszervezése, elôkészftése, le-
bonyoli'tâsa és az egyes Talâlkozôk kôzott a levelezés: hallat-
lan tômegu munkât rônak a vezetôk vâllaira. Ezért kedves
kôtelességet teljesit, amikor a Magyar Talâlkozôk szervezôi-
nek és elôkészitôlnek — mindannyiunk szivébôl — kôszônetet
mond.

Amerikai szokâs szerint be kellene mutatnia a fôasztal-

nâl iilôket is; miutân erre késôbb keriil sor, ez alkalommal

Hajmâssy Ilona mûvésznôre nézve teszi meg, akit ugyan min-
denki ismer és aki — ha mûvésznevét megvâltoztatta is és
férje nevét viseli is — magyar szivét sohasem cserélte ki.
Minden jôszândékù magyar politikai és kultûrâlis mozgalom-
ban, segélyakciôban ott talâljuk.

Eszenyi Lâszlô szertartâsmester ezutân rôviden tolmâcsol-
ta még a tâvollévôk ûdvôzleteit, amelyeket Ottô kir. herceg,
volt magyar trônôrôkôs meleghangù, magyarul l'rt elismerô
levele nyit meg és Szebedinszky Jenô hirlapirônak, a pitts-
burghi Magyarsâg laptulajdonos fôszerkesztôjének levele zâr
be, melyben szeretettel kôszônti a Magyar Talâlkozôt és igéri,
hogy lapjâban annak tevékenységét, miként a mùltban, ezutân
is ônzetleniil tâmogatja.

Eszenyi Lâszlô nagysikerû, szines hangulatû és érdekfe-
szitôen vâltozatos tartalmù szertartâsmesteri bekôszôntôje vé-
gén vitéz Magyarosy Sândor szkv. m.kir. honvéd vezérezredest
kérte fel iinnepi beszédének elmondâsâra. A felkért vitéz Ma
gyarosy Sândor vezérezredes iinnepi beszédében Szent Istvân
elsô magyar kirâly szuletésének ezredik évfordulôjâra tekin-
tettel az 'orszâgépitô' nagy magyar uralkodôt, mint hadvezért
mutatta be hallgatôsâgânak.

(Az iinnepi beszéd szôvegét a kôtet I. részében kôzoljiik.)

☆ ☆ ☆

Az iinnepi beszéd elhangzâsa utân a kozônség lelkesen
iinnepelte az illusztris elôadôt, akinek Eszenyi Lâszlô, mint
egykori tanftvânya is kôszônetet mondott, majd Ft. Horvâth
Miklôs dr. egyetemi tanârt, a John Carroll University profesz-
szorât kérte fel az angol iinnepi beszéd elmondâsâra. Horvâth
Miklôs dr. professzor a magyar iinnepi szônokhoz hasonlôan



ugyancsak Szent Istvânrôl beszélt, akit mint a magj'arok ki-
râlyât mutatta be hallgatôsâgânak.

(Az angol iinnepi beszéd szôvegét a kôtet I. részében ma
gyarul kozôljiik.)

Eszenyi Lâszlà szertartâsmester hâlâs kôszônetet mond
p. Horvâth Miklôs dr. egyetemi tanâr tanulsâgos iinnepi be-
szédéért, aztân Bârâny Erzsikét kéri fel zongora-szâmânak
elôadâsâra.

Bârâny Erzsike Liszt Ferenc 'II. Rapszôdiâ'-jât jâtsza el
kitûnô technikai felkészûltséggel, mûvészi âtéléssel és tehet-
ségét joggal megilletô nagy sikerrel, amelyet még inkâbb fo-
kozott Eszenyi Lâszlô szertartâsmester koszonete, amely mû
vészi jôvôt jôsolt a fiatal elôadônak.

ÂRPAD-ÉRMEK ATADASA

Eszenyi Lâszlô szertartâsmester ezutân Somogyi Ferenc
dr. egyetemi tanârt és volt magyar orszâggyûlési képviselôt
kérte fel a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga részérôl éven-
kint meghirdetett Arpâd-pâlyâzatokkal kapcsolatos birâlôbi-
zottsâgi beszâmolô ismertetésére.

Somogyi Ferenc dr., mint a birâlôbizottsâg felkért elnôke,
bejelenti, hogy D'Albert Ferenc dr. (Chicago, 111.) hegedûmû-
vész, zeneszerzô, az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
elnoke, akinek 'Tarantelles for Violin and Piano' cimû zene-
mûve a mûlt évben arany Arpâd-érmet nyert, kitûntetését az
Arpâd Akadémia ezévi negyedik rendes kozgyûlésén kapta meg.
Az Arpâd-éremmel korâbban kitûntetettek kozûl jelen van:

Domokos Sândor (Winnipeg, Man., Canada), aki 1965-ben
arany;

Gyékényesi Gydrgy (Cleveland, Ohio), aki 1968-ban bronz;
Gyimesy Kâsds Ernô, az Arpâd Akadémia képzômûvészeti

osztâlyânak elnôke (New York, N. Y.), aki 1968-ban arany;
Tuba Istvân dr. (Pittsburgh, Pa.), aki 1968-ban ezûst és
Nt. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, N. J.) réf. lelkész, aki

1968-ban bronz Arpâd-érmet nyert. Nevezetteket kéri, fâradja-



nak fel az elnoki emelvényre, hogy mindegyikiiket bemutathas-
sa a Magyar Talâikozô résztvevôinek. Ennek megtorténte utân
pedig felkéri Nddas Jânos dr-t mint az Âllandô Titkârsâg veze-
tôjét, hogy sziveskedjék a kitiintetetteket kimagaslô értékû al-
kotâsuk jôl megérdemelt jutalmâul az odaîtélt arany, ezûst,
illetve bronz Ârpâd-éremmel felékesiteni.

Nddas Jdnos dr., az Allandô Titkârsâg vezetôje, a kôzônség
lelkes iinneplése és szûnni nem akarô tapsa kôzben egyenkint,
ûnnepélyesen felékesi'ti a kitiintetetteket a piros-fehér-zôld sza-
lagra fûggesztett Arpâd-érmekkel.

Fény nevûkre, âldâs életûkre!

AZ ARPAD ÉREM-PALYAZAT EREDMÉNYE

A nyolcadik tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-
pâlyâzatra beérkezett mûvek kôziil a birâlôbizottsâg kimagaslô
értékû szellemi aikotâsnak minôsitette és

arany Ârpdd-éremmel tiintette ki

Koszorus F. Gabriella (Washington, D.C.) festômûvész
"Szûreti tânc a szôlôhegyen" cîmû festményét;

eziist Ârpdd-éremmel tiintette ki

Kenderessy Lajos (Toronto, Ont., Canada) "Férjek egy-
mâs kôzôtt" cimû jeligés szfnjâtékât;

Neslényi J. P. (Pasadena, Calif.) "1956" cimû jeligés ze-
nemû-kéziratât;

Schiller Ilona (Bad Hall, Ausztria, Eurôpa) "Imre kirâly-
fi" cimû jeligés tôrténeti regényét;

Thiery Ilona (Los Angeles, Calif.) "Széttôrt cserepek" ci
mû jeligés kéziratât;

bronz Arpdd-éremmel tiintette ki

Kôrosi Szabô Péter (London, Anglia, Eurôpa) "A végte-
len vândora" cimû jeligés vers-kôlteményét;



Naphegyi Imre (Winnipeg, Man., Canada) Liszt Ferencrôl
készitett kisplasztikai alkotâsât;

vitéz Szakonyi Istvân (Cleveland, Ohio) "Az olâhokrôl
szôlô elsô tbrténelmi feljegyzések" cimû ôsszefoglalô tanulmâ-
nyât és a

Hawthorn/Melbourne (Victoria, Australia) vârosâban fel-
âllitott magyar hôsi emlékmûvet.

Diszoklevelet kapott

Balatoni Istvân (Lakewood, Ohio),
Farkas J. Zoltdn ,Statesboro, Ga.),
Kristôf Sândor dr. (Winnipeg, Man., Canada),
Lantosné Szabô Elza (Toronto, Ont., Canada),
Légràdy Tamâs dr. (Montréal, Que., Canada),
Tihanyi Jôzsef (Dulvich Hill, N.S.W., Australia), valamint
dr. Vârdy Bélâné (Pittsburgh, Pa.) pâlyamûve.

Az Arpdd Akadémia tagjai kôzul

Domokos Sdndor (Winnipeg, Man., Canada) és ifj. Erdé-
îyi Jôzsef (New York, N.Y.) ûjbôl sikerrel vett részt a Magyar
Talâlkozô Arpâd-pâlyâzatân.

☆ ☆ ☆

A pâlyâzati eredmény kihirdetése utân Somogyi Ferenc
dr., mint a birâlôbizottsâg elnbke, tisztéhez kapcsolôdô ked-
ves kôtelességének tesz eleget, amikor a kituntetetteknek ôszin-
te szivbôl fakadô kôszonetet mond, sikeriikhôz gratulâl, tovâb-
bi eredményes alkotô tevékenységiikre pedig a jôsâgos Isten
gazdag âldâsât kéri és amikor az Arpâd Akadémia tagjai sorâ-
bôl és mâs kivâlô szakemberek kbziil felkért btrdlôknak ugyan-
csak hâlâs kôszonetet mond azért az ônzetlenûl vâllalt, névte-
leniil végzett fâradsâgos munkâért, amely ismét lehetôvé tet-
te a magyar szellem kimagaslô értékû alkotâsainak ùjabb
értékelését. Szeretné nemcsak hinni, de biztosan remélni is,
hogy vilâgszerte szétszôrtsâgban élô magyarsâgunk szellemi
egyûttmûkôdése a jôvôben még tovâbb fokozôdik.

☆ ☆ ☆



Eszenyi Lâszlô szertartâsmester kôszonetet mond a be-
szâmolôért, majd felkéri Nàdas Jânos dr.-t, mutassa be az iin-
nepi est nagyobb tâvolsâgràl érkezett résztvevôit és vendégeit.
Ennek megtôrténte utân a vendégsereg âtvonul a szâllô eme-
leti 'arany' bâltermébe (a 'Gold Room'-ba), hogy ott résztve-
gyen a Magyar Talâlkozôval egybekôtott, hagyomânyos Ma
gyar Bâlon. Ennek megnyitâsa elôtt meglepetésszerûen felgôr-
dûlt a szînpad fiiggonye s a rivalda-fényben mintegy 50
magyar ifjû sorfala tûnt fel. Mindegyik aranyrojtos magyar
nyakkendôt, sokan kôzulûk zsinôros magyar oltônyt hordtak.

EMLÉKEZÉS SZENT ISTVÂN ORSZÂGARA

Mindenek elôtt Dômôtôrffy Zsolt bâlelnôk iidvôzolte a
Magyar Bal kôzônségét.

A szînpadon megjelent magyar ifjak kôszôntésére felzûgô
taps elultével Kossânyi Miklôs mementôja kôvetkezett; az elsô
magyar kirâly sziiletésének ezredik évfordulôjârôl és Szent
Istvân ezeréves orszâgârol. Aztân sorra hivta be a szînpadra
a szentistvâni Magyarorszâg minden vârmegyéjének egy-egy
megszemélyesi'tôjét. "Csinosabbnâl csinosabb ifjû magyar hôl-
gyek vonultak be gyônyôrubbnél gyônyôrûbb diszmagyarban"
— irja Lendvay Jôzsef, az Amerikai Magyar Élet clevelandi tu-
dôsitôja. ïgy minden vârmegyét egy-egy ifjû par képviselt im-
mâr. Elôl a hôlgyek, môgôttûk az urak. Valôban festôi szép-
ségû kép târult a nézôk clé.

"Aztân ifj. Gyékényesi Gydrgyné mondta el mûvészi âtélés-
sel Kossânyi Jôzsef lélekbemarkolô kôlteményét, amelynek
egy-egy sorât, mondatât a vârmegyéket megszemélyesitô ifjû
hôlgyek idézték. Az élô virâgkoszoïû. zengô szavalôkôrussâ ele-
venûlt, amelybôl velôtrâzô sikolyok gyanânt hasitottak a je-
lenlevôk lelkébe az elszakitott Erdély, Felvidék és Dél vârme-
gyéinek magyar segélykiâltâsai".



T R I A N O N

Irta: Kossânyi Jôzsef

Hungâria:
Hej, regii rejtem, lelkem eleresztem
Hârmas halmon, négy folyôn âll kettôs keresztem
Szent Istvânt idézem: Hol vagy Istvân kirâly
Bûs zsolozsmâk sirnak — Téged magyar kivân
Alattad erôs volt boldog szabad nemzet
Ragyogô fényes volt a magyari kezdet
Szôlaljatok regôsôk, szôljon slrô ének
Hallgassâk meg ifjak, hallgassâk a vének.

Angyalhang:
Ôrôkifjû szép Hungâriâra,
Szivbefutô titkos muzsikâra

Az Ûr adott gyônyôru palâstot.

Hungâria elsô regôse:
Ragyogott rajta a hegyek szelid kékje,
Vîg Titânok âltal grânitbôl vert vértje,
Az âlmodâsok hôs nemzetét, hogy védje,

Dévénytôl a zordon Vaskapuig ért le.

Hungâria 2. regose:
Majd aranyzôld dombok gômbôlyôdtek lâgyan
Zûgô, havasfejû Kârpâtok aljâban.
Sok nemes gyiimôlcse kacagott a nyârban
S erôs titkok égtek napszmû borâban.

Hungâria 3. regose:
Viragos ronâin négy eziist folyôja,
Vériinknek, konnyiinknek bonis hordozôja,
Kedviinknek, âlmunknak Addâm fodrozôja
S medrében Attila aranykoporsôja.

Hungâria 4. regôse:
Tatârok, torôkôk, elborult szâzadok
Szép tiszta palâstjât, mit Isten râadott
Sokszor megtépték bar, âmde most lâzadok,
Ellene tâmadok, mit Ôs-Bûn râszabott.



Erdély hangja:
Véres ifjù sziwel âllok Trianonban,
Roman iga alatt nehéz tilalomban.
Ne kérjem a részem magyar siralomban,
Oljek vig ûnnepet roman vigalomban.

Felvidék hangja:
Véres ifjù szlwel âllok Trianonban,
Kettôs jârom alatt nehéz tilalomban.
Ne kérjem a részem magyar siralomban,
Uljek vig unnepet nagy cseh vigalomban!

Kdrpâtalja hangja:
Ungvâr és Beregszâsz, Kârpâtalja népe
Szovjet szuronyokon csordul piros vére
Esze Tamâs lelke szâll a Vihorlâton
Magyar pusztitâsât ezer éve lâtom.

Délvidék hangja:
Véres ifjù sziwel âllok Trianonban,
Szerb elnyomâs alatt nehéz tilalomban.
Ne kérjem a részem magyar siralomban,
Oljek vig unnepet nagy szerb vigalomban!

Nyugatmagyarorszdg hangja:
Napnyugati Végen âllok Trianonban,
Zord vasfuggbny nélkiil kevés tilalom van.
Mégis a fajtâmért élek siralomban:
Mikor lesz ûnnepunk magyar vigalomban?

Hungdria:
Lâzadok értetek, lâzadok ôrôkké
És szétomolhatok bus fekete rôggé,
Oj nemzedék lâzad orokkôn ôrokké,
Szâzadokon âltal nem lettunk tôrôkké!

Zûgjon hât panaszunk tikkadt forrô nyârban,
Afrika homokjân, Ausztrâliâban,
Bùs telek havâban zordon Alaszkâban,
Ahogy a sziv jajdul eltiport hazâmban.

És jajunk vigye szét jeges északi szél,
Dermedjen meg tôle pâlmâs, sugaras Dél,



Rémûljon halàlra mindenki, aki él,
Hulljon a szi'vekre alvadt, fekete vér.

És ne tudjon rânézni a nyîlô virâgra,
Amîg magyart ûznek szerte a vilâgba',
Ne borulhasson râ anyjénak sirjâra,
Mig magyar szivet hall orôkôs sirâsba.

Amit itt ballottai, nem âtok ez egyszer,
Nem is âtkozôdik a zûgô, mély tenger.
De kinck tengere minden magyar ember
S fâjdalmunk zûgâsa az egyetlen fegyver.

Merték elorozni Brassôt és Vâradot,
Merre Bethlen Gâbor oly sokat fâradott,
Ahol Vajdahunyad ôsi-szép vâra volt
Ês Csiksomlyôt, mire Szûzanyânk râhajolt.

Nagy Râkoczi âlmât a kassai Dômban
És elloptâk Lévât, bûs keserû szômban
Szôl Pozsony, Komârom és a koporsômban
Leszek csak ôrôkos, nehéz bujdosôban,

És leszûnk orôkôs égô fâjdalomban,
Aranyos Bâcskâban véres vigalom van,
Szabadka és Zenta nehéz siralomban, sehol
Nincsen részûnk méltô irgalomban.

Erdély hangja:
Adjâtok hât vissza Erdély drâga fôldjét!

Felvidék hangja:
Sztrecsnô virâgait csehek meg ne ôljék!

Délvidék hangja:
Bâcska jô kenyerét magyar anyâk kôltsék!

Nyugatmagyarorszâg hangja:
Krisztusarcû népùnk tovâbb ne gyôtôrjék!

Hungdridval egyiitt mind:
Igazsâg parancsât mindenek betôltsék!

Hungdria:
ïgy szôlal a nemzet: Nincs ôt Magyarorszâg!
Ezeréves fôldjét hiâba orozzâk,
Hiâba szabdaljâk véres, szegény orcâd,
És hiâba vetnek palâstodra kockât:



Mi csak Beimed éliink, orôkre remélûnk,
És csak addig éljûnk, amig Benned éliink.
Cseppenként csoroghat el a piros vériink,
Halâlos hûséggel Hozzâd visszatériink!

Az élôkép bemutatâsâban kôzremûkodô fiatal magyar
hblgyek névsora: Ament Anna-Mâria, Bâcsy Katalin, Bârâny
Erzsébet, Bârâny Jûlia, Bertôk Anita, Buzâs Agnes, Dosa Mar-
git, Geréb Zsuzsanna, Giday Csilla, Gyékényesi Gyôrgyné, Ha~
vasy Mâria, Keszte Eszter, Kovâcs Nôra, Krozser Agi, Ludâ-
nyi Andrâsné, Mihâlyi Katalin, Nemes Ilonka, Németh Piroska,
Oszényi Szilvia, Pataky Lâszlôné, Pereszlényi Mârta, Szabô
Zsuzsa, Szôke Vali, Takâcs Mârta, Tomaschek Ildikô, Va-
reska Andréa, Varga Ëva, Zerinvâry Miklôsné.

Az élôkép bemutatâsâban aktiv részt vett magyar ifjak
névsora: Ament Jânos, Geiger Ottô, Gyékényesi Gyôrgy, Hu-
za Gâbor, Huza Gyôrgy, Incze Gâbor, Incze Zoltân, vitéz

Kun-Szabô Istvân, Ludânyi Andrâs, Nâdas Jânos, Pataky
Lâszlô, Polôny Andrâs, Râtoni-Nagy Tamâs, Smetana Gyôrgy,
Szendrey Tamâs, Tasnâdi Kovâcs Gyôrgy, Tomaschek Lâszlô,
Varga Sândor, Zerinvâry Miklôs.

Kônnyzâpor hullt a szemekbôl és meg-megûjulô tapsorkân
zùgott, visszhangzott végig a termeken, folyosôkon. S az eralé
kezésnek ebben az âtforrôsodott hangulatâban vonult fel a
szînpadra Nâdas Jânos dr. karjân Hajmâssy Ilona. Sugârszép
alakjân az egyszeru sôtét nagyestélyi ruhâra borulô, csikôs-
szûrre emiékeztetô, gazdag himzéssel és zsinôrzâssal diszîtett
pompâs kôpeny mesebelien kirâlynôivé tette. 'Hungaria' meg-
személyesitôjeként szôlt a vârmegyék môgôtte és kôriiiôtte,
szinpompâs magyar viseletben felsorakozô megszemélyesitôi
hez, aztân Sajô Sândor "Magyar ének 1919-ben" cîmû, régen
hallott kôlteményét adta elô utolérhetetlen mûvészettel és
szinte leirhatatlan sikeru hatâssal.

Mindenki egyetértett a mûvésznôvel, amikor iinneplésé-
nek befejeztével azt mondta: az a nép, amely elsô kirâlyânak
szùletése utân ezer éwel, 25 éves szâmkivetésben élô fiai és
leânyai sorâbôl kikeriilô, mâr idegenben sziiletett és nevelke-



dett ontudatos ifjù magyarokkal tudja képviseltetni ezeréves
orszâgânak minden vârmegyéjét, még az ôtven év ôta elszaki-
tott részek teriileteirôl is: ez a nép el nem pusztulhat.

MAGYAR bal

Mondanunk is felesleges, hogy ilyen megnyitô utân a
Magyar BâI, amelynek nagyasszonya Hajmâssy Ilona (Mrs.
Ilona Massey Dawson) volt, a legkitûnôbb hangulatban kez-
dôdott, folytatôdott és fejezôdôtt be. A Magyar Bâlon meg-
jelent Cleveland és kômyéke magyarsâgânak elitjén kîviil szin-
te az egész magyar-Amerika képviselete: Chicagôbôl, Detroit-
bôl, New Yorkbôl, Philadelphiâbôl, Pittsburghbôl, St. Louis-
bôl, Youngstownbôl, a szomszédos Kanada tôbb vârosâbôl s né-
hânyan ott voltak nemcsak Dél-Amerikâbôl, de az oreg Eurô-
pâbôl is. Felemelôen szép, felejthetetlenlil nagy élmény, a
szentistvâni millennium s az errôl megemiékezô kilencedik Ma-
gj'ar Talâlkozô méitô befejezése volt.



IV. RÉSZ

AZ ÂRPÂD AKADËMIA

NEGYEDIK EVI RENDES KOZGYOlESE

(OSZTÂLYAINAK EGYVTTES UlESE)

MEGNYITÔ

Az Ârpâd Akadémia negyedik évi rendes kôzgyûlését (osz-
tâlyainak egyiittes ûlését) Szàsz Béla dr. elnok 1969. november
28-ân, pénteken délutân 1/2 6 ôrakor nyitja meg. Odvozli a meg-
jelenteket és a vendégeket. Megâllapitja, hogy a kôzgyûlés osz-
szehi'vâsa kellô idôben, szabâlyszerûen megtôrtént, 29 tag jelen
van, l'gy a kôzgyûlés hatârozatképes. Az akadémiai hagyomâ-
nyoknak megfelelôen kôtelességének érzi, hogy megnyitojâban
felhivja a figyelmet az Arpâd Akadémia egyik legelsô és leg-
fontosabb hivatâsâra, a magyar nyelv âpolâsâra, szôban és
irâsban helyes hasznâlatâra.

MCKODÉSI JELENTÉS

Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr az Arpâd Akadémia negye
dik évi mûkodésébôl a kôvetkezôket emeli ki:

Az Arpâd Akadémia tagjainak szâma jelenleg 127. Kozli-
lûk 75 a tudomânyos, 29 az irodalmi és 23 a mûvészeti fôosz-
tâly keretébe tartozik.

Két tagtârsunk — Erdélyi Istvân (Sao Paulo, Brazi'lia)
mérnôk, egyetemi tanâr, valamint Teghze-Gerber Miklôs (Dét
roit, Mich.) zeneszerzô, zongoramûvész — elhunyt. Emlékûket
kegyelettel ôrizziik.



Az Arpâd Akadémia harmadik évi rendes kôzgyûlésérôl
(osztâlyainak egyûttes iilésérôl) "A VIII. Magyar Talâlkozô
krônikâja" szâmol be 233—240. oldalân).

Egyûttmûkddés

PiZ elnôkség — fôként az osztâlyok megszervezésével kap-
csolatban — tobbszor kereste fel az Arpâd Akadémia osztâlyai
nak eindkeit és tagjait levélben. Ezen kiviil szâmos megbe-
szélést tartott nemcsak személyi, hanem az Arpâd Akadémia
tevékenységével kapcsolatos kérdésekben is.

Elkésziilt az Arpâd Akadémia tagsâgât igazolô diszoklevél,
amelyet Klaudinyi Lâszlô grafikus-mûvész rendes tag tervezett.
A diszoklevelet az elnok, az igazgatô-tanâcsi elnok és a fôtit-
kâr sajâtkezû alâirâsâval az igazgatô-tanâcs einoke minden
tagnak megkûldte.

Az igazgatô tandcs einôke ugyanakkor levelet intézett az
Arpâd Akadémia tagjaihoz, amelyben kôzblte velûk a mûltévi
kôzgjailés fontosabb hatârozatait. Felkérésére a tagok egy ré-
sze bekûldte arcképét, alkotô tevékenységérôl szolô tâjékozta-
tôjât és a dologi kiadâsok fedezéséhez hozzâjârulô onkéntes
adomânyât.

A tôrténettudomânyi osztdly einoke kôriratot intézett az
osztâly tagjaihoz, amelyre a tagok tobbsége vâlaszolt.

A jog-, dllam-, tdrsadalom- és kozgazdasdgtudomdnyi osz
tdly einôke mâjus 10-én levélben kereste fel az osztâly minden
tagjât. A hozzâ beérkezett vâlaszok kôziil Bethten Ferenc, Eck-
hardt Tibor, Mdté Imre és Valkô Ldsztô rendes tagok érdemi
hozzâszôlâsât kûlôn is ki kell emelniink.

Az orvostudomdnyi osztdly Clevelandban kiilôn elôadô
ûlést tartott, amelyen Klobusitzky Dénes rendes tag Sao Paulo-
bél (Brazi'lia) jelent meg felkért elôadôként. Az elôadô-iilés-
nek nagy sikere volt. "A kigyômérgek gyôgyszerként valô al-
kalmazâsa" cîmû értekezés fôleg az orvosi târsadalom széles
rétegeit érdekelte. Az osztâly elnôkét Egyed Miklôs rendes tag
helyettesîtette. Az elnôkséget Szdsz Béla elnok és Nddas Jdnos,
az igazgatô tanâcs einôke képviselte.

Az igazgatô tandcs szeptember 21-én ulésezett. A tanâcsulé-



sen megjelent az elnôkség, valamint a Magyar Târsasâg vâlaszt-
mânya is. A tanâcs Nâdas Jdnos elnôk inditvânyâra elhatâroz-
ta, hogy a Magyar Târsasâg vâlasztmânyâval egyutt javaslatoi
tesz a IX. Magyar Talâlkozônak, intézzen felterjesztést VI. Pâl
pâpâhoz Szent Istvân elsô magyar kirâly szûletésének ezredik
évfordulôja alkaJmâbôl, hogy kûlôn pâpai oklevél kiadâsâval
emlékezzék meg Szent Istvân eszméinek idôszerûségérôl.

Ugyanez a tanâcsiilés hatârozta el 4 tiszteletbeli, 5 rend-
kiviili, 11 tudomânyos és 8 mûvészeti fôosztâlyba sorolhatô,
ôsszesen tehât 19 rendes tag meghi'vâsât, valamint azt, hogy
Szent Istvân szûletésének ezredik évfordulôjârôl nem kûlôn
akadémiai ûlés keretében, hanem a IX. Magyar Talâlkozô meg-
nyitâsân sorra kerûlô Szent Istvân emlékûnnepélyen tôrténô
részvétellel és felkért tagjainak kôzremûkôdésével emlékezik

A clevelandi Magyar Târsasâg szabadegyetemi elôadâssoro-
zatân az Arpâd Akadémiânak tôbb tagja vett részt az elmûlt év
folyamân is, részben elôadôi, részben elnoki minôségben.

A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga részérôl meghir-
detett nyolcadik tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-
pâlyâzaton 2 rendes tag vett részt eredményesen. A beérkezett
pâlyamûvek szakszerû felûlbirâlâsâban 12 rendes tag mûkô-
dôtt kôzre.

Egyéni alkotô tevékenység

Az Akadémia tagjainak egyéni alkotô tevékenysége a most
zârulô évben is tôbb kimagaslô értékû eredménnyel zârult.

Csighy Sândor, Filry Lajos, Illés Lajos és Lajossy Sàndor
ùj kôtetekkel gazdagîtotta irodalmxmkat. Was5 Albert kônyv-
kiadôi tevékenysége ûjra hozzâférhetôvé tette Kosdry Domon-
kos kitûnô tôrténeti mûvét az angol olvasôkôzonség szâmâra.
Vdrdy Bêla ehhez l'rta meg az 1919-tôl 1968-ig terjedô legûjabb
kor tôrténeti eseményeinek ôsszefoglalâsât.

Dedk Ferenc a kûlûgyminisztérium nemzetkôzi-jogi tanfo-
lyamân Washingtonban, majd a koreai Seoulban tartott elô-
adâsokat. "The Balance-sheet of Bilateralism" cîmû tanulmâ-

nyât a McGill University lég- és ûr-jogi intézetének konferen-
ciâjân mutattâk be s 1968 végén jelent meg "The Freedom
of the Air" cîmû 159 oldal terjedelmû tanulmânya.

256



Gàbriel Asztrik "The Mediaeval Universities of Pécs and

Pozsony" cîmmel adott ki 87 oldal terjedelmû mûvelôdéstôr-
téneti tanulmânyt 17 kép-melléklettel.

Bakô Elemér és Sôlyom-Fekete Vilmos a 'Library of Cong-
ress' erdélyi vonatkozâsû kônyvanyagât dolgozta fel igen érté-
kes, szakszeru bibliogrâfiâban. Cholnoky Tibor, az orvostudo-
mânyi osztâly elnôke, Franciaorszâgban és Ausztriâban tartott
lôbb orvostudomânvi szakelôadâst, a connecticuti képkiâllî-
tÂsokon pedig mint festô nyert hârom elsô dijat.

Paddnyi-Gulyâs Jenô legùjabb épîtészeti aikotâsâval Wyo-
ming âllam 'ARCHITECT FOR ELECTRICAL EXCELLENCY'
elnevezésû bronz-plakettjét nyerte el. "Toward a Constructive
Ideology and Policy in a New Central Europe" ci'mû politikai
tanulmânyât Henry Helstosky kongresszusi képviselô (New
Jersey) javasiatâra a Congressional Record 1969. âprilis 17-i
szâma teljes szôvegében kozôlte. "Magyar népi épitészet" cfmû
tanulmânya a Danubian Press kiadâsâban angolul jelenik meg.
Ennek magyar szôvegét székfoglalô elôadâsként az Arpâd Aka-
démlân ôhajtja elôszôr bemutatni.

Kiihrner Béla, a nyelv- és irodalomânyi osztâly elnôke,
valamint Tokay Làszlô, a jog-, âlîam-, kôzgazdasâg- és lârsa-
dalomtudomânyi osztâly elnôke, valamint Mihâlyi Gilbert ma
gyar hetilapokban kôzzétett, akadémlai szinvonalû kis tanul-
mânyaikkal szereztek méltô elismerést. Domonkos Lâszlo an-
gol nyelven magyar vonatkozâsû mûvelôdéstôrténeti tanul
mânyt irt, egyetemi elôléptetést érdemelt kl és az "Outstan-
ding Young Man of America" kitiintetô cimet is elnyerte.
Baranchi Tamâska Endre tôbb geneolôgiai szaktanulmânyt
tett kôzzé s hârom képzômûvészeti pâlyâzaton lett elsô. Ràkos
Raymund "Huszonegy év Itâliâban" cîmû kônyvével aratott
ûjabb babérokat Rômâban.

D'Albert Ferenc, a mûvészeti fôosztâly elnôke és Gyimesy
Kdsâs Ernô, a képzômûvészeti osztâly elnôke egy-egy aikotâ
sâval arany Arpâd-érmet nyert. Mindketten fâradhataflanul
munkâlkodnak osztâlyaik tovâbbi megszervezésén is.

A felsorolâst még tovâbb folytathatnâm, de csak néhâny
kiragadott példât akartam idézni arra, hogyan fejthet ki min-



den tagunk egyéni alkotô tevékenysége ûtjân is egyeternes
értékû, magyar épitô mimkât.

Kérem a mûkôdési jelentés tudomâsulvételét.
☆ ☆ ☆

Szâsz Béla dr. elnôk feltett kérdésére a kôzgyûlés a mû
kôdési jelentést egyhangûlag tudomâsul veszi.

Ûj tagok vâlasztdsa

Somogyi Ferenc dr., az Arpâd Akadémia fôtitkâra, az Ogy-
rend 9. pontja értelmében foganatositott elôkészitô eljârâs
eredményeként javasolja, hogy a kôzgyûlés

1) Szent Istvân elsô magyar kirâly sziiletésének ezredik
évfordulôjân a magyarsâg ûgyének mindenkor készséges. ôn-
zetlen és kimagasiôan értékes szolgâlatâért

Fôt. Béky Zoltân dr. réf. plispôkôt, az Arpâd Akadémia
rendes tagjât s az arany Aipâd-érem tulajdonosât,

Macartney Elemér dr. oxfordi egyetemi tanârt és tôrté-
netirôt, az Arpâd Akadémia rendes tagjât s az arany Arpâd-
érem tulajdonosât,

vitéz Magyarosy Sdndor szkv. m. kir. honvéd vezérezre-
-lest és

Msgr. Szabô Jânos pâpai prelâtust. az Amerikai Magyar
Katolikus Liga einôkét

hivja meg az Arpâd Akadémia tiszteletbeli tagjai sorâba;

2) az Arpâd Akadémia megszervezésével kapcsolatban ki-
fejtett értékes szolgâlat és ônzetlenûl végzett munkâssâg el-
ismeréseként

Bertalan Kâlmân volt magyar orszâggyûlési képviselôt és
volt m. kir. kormânyfôtanâcsost, az igazgatô tanâcs tagjât,

Burgydn Aladdr gyârigazgatô fômémôkôt, az igazgatô ta
nâcs tagjât,

Gyékényesi Gy. Ldszlô kôzîrôt, volt magyar pedagôgust,
igazgatôt, az igazgatô tanâcs tagjât.



vitéz Kaczvinszky Pâl dr. volt kormânybiztos alispânt, az
igazgatô tanâcs tagjât és

Nddas Gyula dr. volt m. kir. pénzûgyi tanâcsost, az Arpâd
Kônyvkiadô Vâllalat tulajdonosât s az igazgatô tanâcs tagjât

hivja meg az Arpâd Akadémia rendkiviili tagjai sorâba;

3) kôzismert tudomânyos, illetve mûvészeti tevékenységiik
elismerése gyanânt pedig

a) a tudomânyos fôosztâlyon belûl
Bognâr Kâlmân dr. (Slippery Rock, Pa.) egyetemi tanârt,
Domonkos Lâszlô dr. (Youngstown, Ohio) egyetemi tanârt.

az Arpâd Akadémia levelezô tagjât,
Eszlâry Kdroly dr. (Nice, Franciaorszâg) volt magyar egye

temi tanârt, az arany Arpâd-érem tulajdonosât,

Ft. Horvdth Miklôs dr. (University Heights, Ohio) egye
temi professzort,

Jdkô Géza dr. (Boston, Mass.) egyetemi tanârt,
Somorjai Gdbor dr. (Los Angeles, Calif.) vegyészt,
Szabô Pdl dr. (Saarbrucken, Németorszâg) oivost,
Szdz Zoltdn dr. (Washington, D. C.) egyetemi tanârt.
Nt. Vatai Ldszlô dr. (Détroit, Mich.) réf. lelkészt és volt

magyar egyetemi és réf. hittudomânyi fôiskolai tanârt,

Zdborszky Jdnos dr. (St. Louis, Mo.) mûegyetemi tanârt,
b) a mûvészeti fôosztâlyon belul
Birô Béla dr. (Wien, Austria) mûtôrténész professzort,
Dohanos Istvdn (Westport, Conn.) grafikus mûvészt,
Gall Ferenc (Pâris, Franciaorszâg) festômûvészt,
Gdch Gyôrgy (Roslyn Heights, R. I.) szobrâszmûvészt,
Ivanich Miklôs (St. Louis, Mo.) zongoramûvészt, az Arpâd

Akadémia levelezô tagjât,
Kézdi Kovâcs Elemér (New York, N. Y.) festômûvészt,
Radnay Rudolf (Cleveland, Ohio) festômûvészt, mûkriti-

kust

hi'vja meg az Arpâd Akadémia rendes tagjai sorâba.

☆ ☆ ☆



Szdsz Béla dr. elnôk feltett kérdésére a kôzgyûlés a tôtit-
kâr javaslatât egyhangûlag elfogadja s a felsoroltakat elôbb
emlitett minôségiikben — elfogadô nyilatkozatuktôl feltétele-
zetten — az Arpâd Akadémia tagjai sorâba ûnnepélyesen be-
iktatottnak nyilvâmtja.

Munkaterv 1970-re

Nàdas Jânos dr., az igazgatô tanâcs elnôke, az Arpâd Aka
démia mxmkatervét az 1970. évre vonatkozôan hârom pontban
loglalja ossze.

1) Az egyes osztâlyok munkaterve tulajdonképpen nem
tartozik az osztâlyok egyiittes ulésének hatâskôrébe, az igaz
gatô tanâcs tehât, mint kôzponti szerv, nem is szorgalmaz-
hatta ilyen munkatervek elkészitését s a kôzgyûlés elôtt valô
bemutatâsât. Az igazgatô tanâcs a maga részérôl mindent el-
kôvet, hogy az ûgyrendben meghatârozott célt és feladatot az
egyes osztâlyok ûtjân kûlôn-kûlôn is megvalôsftsa. Ennek ér-
dekében arra tôrekszik, hogy legalâbb egyes osztâlyok rendez-
zcnek székfoglalô elôadâsok bemutatâsâval iiléseket.

2) Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy minden egyes
osztâlynak sziiksége lenne kûlôn iigyigazgatô szervre is. Az
igazgatô tanâcs egyik feladata lesz ennek a kérdésnek vala-
milyen môdon tôrténô megoldâsa.

3) Gyakorlatilag bizonyos nehézség mutatkozik az Arpâd
Akadémia tagjainak tâjékoztatâsa tekintetében is. A megoldâs
lehetôségeinek vâzolâsa utân felhatalmazâst kér a fôtitkâr ré-
szére, hogy a sziikséges intézkedéseket az igazgatô tanâccsal
egyetértésben megtehesse.

☆ ☆ ☆

Szâsz Béla dr. elnôk feltett kérdésére a kôzgyûlés a mun-
katervet egyhangûlag elfogadja s annak végrehajtâsâra az
igazgatôsâgot felhatalmazza.

Ezt kôvetôen kerûl sor hârom osztâîy négy tagja részé
rôl egy-egy székfoglalô elôadâs bemutatâsâra. Szâsz Béla dr.
elnôk elsônek a jelenlévô Domokos Sdndort, az irodalmi osz
tâîy rendes tagjât kéri fel székfoglalôjânak elmondâsâra.



Domokos Sàndor:

FORRADALOM VAGY SZABADSÂGHARC

Fogalomzavar

Napjainkban nem tudjuk ûgy kezûnkbe venni az ûjsâgot,
vagy meghallgatni a televiziô hiradâsât, hogy elénk ne vetitôd-
nének az emberi természet borzalmas âmyoldalai. Irorszâg,
Vietnam, Kôzel-Kelet, Dél-Amerika, Biafra, Tibet, vagy koze-
liinkben, Kanadâban Quebec, itt az Egyesiilt Allamokban Chi
cago, Détroit: mind olyan helyek, ahol bombâk robbaimak, lo-
vések dbrdûlnek, gyujtogatâsok, fosztogatâsok torténnek, —
valamilyen môdon osszekôttetésben a "szabadsâg" nevével. If-
jûsâgi vezetôk nyilatkoznak, harcot, erôszakot hirdetnek, szin-
tén a "szabadsâg" nevében. Hz a szabadsdg-mânia odâig foko-
zôdott, hogy az âtlag-ember elôtt mâr el is kodosodott a fogal-
mi kiilonbség a szabadsdgharcos és a forradalmdr kôzdtt. Ez
a zavaros lâtâs sokszor cinizmussâ fajul és nem tud kiilonbsé-
get tenni az 1956-os magyar szabadsâgharc és a los-angelesi
zavargâsok kôzôtt.

Kérdés, hogy mi magyarok felkésziiltunk-e arra, hogy
tiszta éleslâtâssal meggyôzôen kiilonbséget tudjunk tenni a két
fogalom kôzôtt és ezt a kûlônbségtételt érvekkel is alâ tud-
juk-e tâmasztani. A magam szerény képességei szerint erre a
kérdésre szeretnék megfelelni. Kiilônôsen azoknak szânom
mondanivalômat, akiknek nem lehet személyes tapasztalatuk
az 56-os budapesti eseményekkel kapcsolatban.

A magyar szabadsâgharcot hârom alapvonâs kiilônbôzteti
meg minden mas hasonlô megmozdulâstôl. A magyar 56-os sza
badsâgharc hôsies volt, szabad volt, és demokratikus volt.

Ezt a hârom fogalmat részleteiben szeretném târgyalni,
tényekkel és eseményekkel alâtâmasztani.

Hôsies

A magyar szabadsâgharc azért volt hôsies, mert a benne
résztvevôk nem ôhajtottak semmiféle személyes hatalmi vagy
anyagi elônyt a sajât szâmukra. Aki ott volt, az tudja, hogy a



legszegényebb gyâri munkâs sem hagyta magât elcsâbitani az
utcân szanaszét heverô âruk ki'sértésétôl. Szinte a csodâval

volt hatâros és szerintem a torténelemben pâratlan az a ma-
gatartâs, amit az a kifosztott nép tanûsîtott. A kommunista ûz-
letek "lâtszat-boségének" àrui ott fekiidtek a jârdaszélen min-
denki elôtt, de senki nem vitt belôle magânak haza. Mindenki
csak annyit tett, hogy felemelte az ârut és visszahelyezte az
tiveg nélkiili kirakatba. Az utcâkon tânyérok voltak elhelyez-
ve azzai a felirattal, hogy adakozzunk hôseink ârvâinak. A tâ-
nyérokon a forintos bankjegyek felett csak egy kavics szolgâlt
nehezékiil a szél ellen. Ez volt minden ôrizet. A nemzet lelki-

ismerete ôrizte azt. Ezek a tények olyan egyedulâllô lelki nagy-
sâgrôl tesznek tanûsâgot, amelyektôl igen messze âllnak a pâ-
rizsi diâktûntetések, vagy a Columbia-egyetemi zavargâsok,
vagy a Students for a Démocratie Society csoportjainak rora-
bolô jellegû tûntetései. A hôs lelki sajâtsâga az ônzetlenség, a
mâsokért valô harc. Pa. 6 kûzdelme a tobbség életének feleme-
lését célozza a kisebbségi akaratnak erôszakos kényszere nél-
kiil. Ez az az alapvetô fogalom, amelynek a mi 56-os szabadsâg-
harcunk lényegében kûlonbozik sok ifjûsâgi megmozdulâstôl,
amely mindig egy kisebbség erôkifejtése. Ennek bizonyitéka
volt az a diâk—munkâs egység, amelyet sem Eurôpa, sem Ame-
rika tiirelmetlen diâkvezetôi nem tudnak megvalôsitani. Buda-
pesten az apâk harcoltak fiaikkal vâllvetve.

Szabad

Szabadsâgharcunk mâsodik fontos jellemvonâsa volt a
szabadsàg fogalmdnak helyes értelmezése. Be kell vallanom,
magam is sokâig ûgy éreztem fogsâgom éveiben, hogy a fizi-
kai fogsâg a szabadsâgvesztés lényege. Csak késôbb tanultam
meg, hogy a lelki kényszer alatt valô tartâs, a kifejezés és sz6-
lâsszabadsâg elfojtâsa nagyobb rabsâg, mint amit a bôrtdnôk
cellâi jelentettek. Aki olvasta Soldzsenitsyn kônyveit (elsôsor-
ban a "First Circle" c. kônyvére gondolok), az megérti az irô
iizenetét. Soldzsenitsyn azt mondja, hogy az ember a diktaté-
rikus târsadalomban fizikâlis szabadsdgâtôl megfosztva lesz
szabad. Szabad lesz, mert nincs tôbbé mitôl félnie. A dikta-



tûrâban élô "szabad" embert ezen lâtszat szabadsâgânak ôrok
félelme teszi rabbâ. (Illyés Gyula "Egy mondât a zsamoksâg-
rôl".) Fogsâgunk hatodik évében mi is râmâzoltuk mâr a ba-
rakok falâra, hogy halâl az M.D.V-re, mivel nem féltlink mâr
tbbbé semmitôl. Szabadok lettûnk és kimondtuk azt, amit

gondoltunk. A szabadsâgnak ezt a felismerését és értelmezését
kell magunkévâ tenniink ahhoz, hogy szabadok lehesslink.
Csak az igazsàg tesz szabaddâ — mondjâk az Irâs szavai. A ma
gyar 56-os ifjûsâg osztonosen helyes erkolcsi érzékkel jôn râ
arra, hogy ellenfelét nem lehet erôszakkal megtériteni. Râjôn
arra, hogy elnyomâssal nem lehet szabadsâgot épîteni. Ezért
nem sodrôdik a kommvmizmus ellenzésébôl a fasizmus szél-

sôségébe. Ez az érettség hozza azt az elhatârozâst, hogy a ki-
harcolt szabad vâlasztâsokon indulô négy part kôzé felveszi a
kommunista pârtot is. Melyik ifjûsâgi szervezet nagyhangù ve-
zetôje az, aki az érettségnek ilyen messzemenô tanûbizonysâ-
gât tudnâ adni ezen a kontinensen?

A mi 56-OS ifjûsâgimk fegyverrel harcolt — fegyverrel
szemben, de nem robbantott fel csalâdi otthonokat és nem
gyûjtott fel templomokat, iskolâkat, lakôhâzakat. A szabadsâg-
harc elsô gyôzelmes fâzisâban nem kovetett el embertelensé-
geket. Ennek tulajdonithatô, hogy a Râkosi—Gerô zsamoksâg-
nak minden nagynevû kiszolgâlôja âtélte az 56-os forradalmat.
En magam lâttam egyetemista diâkharcosokat, akik az elfo-
gott AVH-s foglyokat megvédték a tomeg diihétôl. Micsoda kii-
lônbség ez a szabadsâgharcos magatartâs azzai a magatartâs-
sal szemben, amelyet Castro forradalmârai alkalmaztak Kubâ-
ban a gyôzelem utân! Szabadsâg nem épûlhet fel elnyomâssal.
Ennek az igazsâgnak a felismerésében kiizdott Budapest ifjû-
sâga 1956-ban és ezért volt ez a harc szabadsâgharc és nem
fosztogatô forradalom.

Demokratikus

A harmadik alapvetô ktilônbség sok "nemzeti" jellegû sza-
badsâgmozgalom és a mi 56-os szabadsâgharcunk kozôtt az,
hogy 1956 ifjûsâgi vezetôi nem ismertek faji, felekezeti, nem-
zetiségi, vagy osztâlykiilônbséget. Minden megmozdulâsuk de
mokratikus volt. Kiâlltak amellett, hogy az egyénnek joga van
eszmei szabadsâgâhoz és faji jellegéhez. Ez az egyéni jog pedig



elkerulhetetleniil szûli azt a jogot, amelyet nemzetkozi vona-
lon mint a népek onrendelkezési jogât ismeriink el. Az 56-os
vezetôség tudta, hogy România, Csehszlovâkia, Kelet-Német-
orszâg és elsôsorban Lengyelorszâg fesziilt készenlétben âll a
megmozdulâsra. Ez az ifjûsâg tisztâban volt azzal, hogy min-
den soviniszta megnyilvânulâs, amely a magyar nemzetiségek
ellen irânytil cseh, roman vagy jugoszlâv teriileteken, az el
sôsorban az ottani kommunista kormânyok mûve és nem a

lakossâg lelkiiletének a kifejezôje. Az a hit vezette ôket, és én
ma is osztom veliik ezt a meggyôzôdést, hogy a szabadsâgvâgy
testvérekké forrasztja ôssze a rabokat. Ebben a kôzôs szabad-
sâgvâgyban akartâk megtalâlni azt a kôzôs lélektani alapot,
amely majd a jôvôben a Duna-konfederâciô megteremtéséhez
vezet. Tudtâk (és itteni emigrâciôs sorsom egyre jobban meg-
gyôz arrôl, hogy nem tévedtek), hogy az emigrâciôs cseh, ro
man és szerb vezetôséggel itt kint kôtôtt barâtsâg messzebb vi-
szi majd a nemzetek békés jôvôjének iigyét, mint bârmilyen
nemzeti politika. Ezért nem volt az 56 osok zâszlajâra tûzve
semmiféle nemzeti jelszô, csak a szabadsâg jelszava. Mert ha
hisszlik és hirdetjûk a népek ônrendelkezési jogât, akkor el
kell fogadmmk, hogy a szovjet elnyomâs alôl felszabadult Fel-
vidék, Bâcska és Erdély lakossâga maga dônt a sajât hovatar-
tozandôsâga felôl.

Mi itt csak annyit tehetiink, hogy magatartâsunkkal bebi-
zonyitsuk: a magyarsâg olyan barâti nemzet, amelynek kdtelé-
kében, vagy szomszédsâgâban mindenki békés harmôniâban
élhet. A szabadsâgvâgy egyesitô és nemzeti klilônbségeket ât-
hidalô erejérôl legjobban tanùskodik az a tény, hogy a pesti
egyetemekre kûldôtt kûlfôldi diâkok, akik természetesen mind
kommunista vilâgnézetben nevelkedtek, teljes testvéri szellem-
ben harcoltak egyiitt magyar barâtaikkal. Erre magam vagyok
szemtanû.

Ez a mâs eszméjének, hitének, fajânak, kultûrhagyomâ-
nyainak és vagyonânak tisztelete tette a magyar szabadsâghar-
cot tisztâvâ. Sokszor szeretném, ha itt az emigrâciôban ûgy
tudnânk egymâs véleménybeli, felekezeti, vagy târsadalmi kii-
lônbségét tiszteletben tartani, mint ahogyan azt az 1956-os for-
radalom hôsei tették.



Tanulsâgok

Az eddig elmondottakat ôsszegezve a kôvetkezô tanulsâ-
got szûrhetjiik le: Az igazi szabadsàg-mozgalom soha nem is-
meri el a "cél szentesi'ti az eszkozt" elvét. Ez az elv ugyanis
csak arra alkalmas, hogy minden igazsâgtalansâgnak a "jog-
szeruség" lâtszatât kôlcsônozze és l'gy elfogadhatôvâ tegye a
legaljasabb letteket. Ismét Soldzsenitsynre hivatkozom, aki
ezt olyan nagyszerûen megirta "For the Good of the Cause" ci-
mû munkâjâban.

A tiszta szabadsâg-elv nagy bâtorsâgot kôvetel attôl, aki
azt gyakorlatban kovetni akarja. Ez az elv kôtelezi az igazi sza-
badsâgharcost arra, hogy kellemetlen, ellenséges, sot destruk-
tiv elemek véleményét is meghallgassa. Ôriâsi leiki fegyelem
kell ehhez, de ez az egyetlen ùt, melyen nem tévediink vissza
a kettôs mértékkel valô mérés hamis dsvényére. A valôdi de-
mokrâcia alapja, hogy bar nem értek egyet az ellenfelemmel,
de halâlomig védem a jogât, hogy véleményét szabadon ki-
mondliassa! Tôrténelmiinkben talân eiôszôr vaiôsîtotta meg
ezt az elvet a gyakorlatban is az 1956-os szabadsâgharc ifjûsâ-
ga. Micsoda mélységes szakadék vâlasztja el ezen a téren is a
mi ifjainkat azoktôl az itteni zajos tiintetôktôl, akik azonnal
készek a fejét betôrni annak, aki nem ért egyet véleményukkel.

Az igazi szabadsâgharcos kulônb az ellenfélnél. Felette âll
annak erkolcsi szinvonalân és elég bâtor, hogy bizzon abban,
példâjânak erkolcsi ereje olyan fegyver, amely kûlsô erôszak
helyett belsô meggyôzôdéssel vîvja ki azt az életformât, amely
demokratikus, szabad és mivel meggyôzôdésen alapul, azért
tartôs is.

Ezek a hatàrozott vonalak azok, amelyek élesen vâlasztjâk
el az eszméért kûzdô szabadsâghôst az onzô érdekeket képvi-
selô, kis csoportok hatalmi érdekeit hajszolô demagôgok zavar-
gâsaitôl, amelyeket a szabadsâg kôntôsébe bûjtatva prôbâlnak
elfogadhatôvâ tenni a "silent majority" szâmâra. Nekiink, itt
az emigrâciôban, vagy ha jobban tetszik, diaszpôrâban, lehet-
nek kûlônbôzô véleményeink bizonyos dolgokrôl. Ez igy van
rendjén. A magyar nem birka-nép és ezt sokan ôsszetévesztik
a "turâni âtok"-kal. Ez nem turâni âtok. A kuWnbôzô vélemé-

nyekel ôsszefoglalô eszmecserékbôl égetôdnek ki a jôvô-épi-



tés téglâi. A turâni âtok az, ha nem tudjuk egymâs véleményét
olyan tiszteletben tartani, mint amelyet elvârunk a magunk
véleményével szemben!

Az 1956-os budapesti ifjùsâg képes volt erre és ezzel a ma-
gatartâsâval a politikai érettségnek olyan bizonyi'tékât adta,
amely erkôlcsi vonzâsâval ossze tudta forrasztani a magyar
nemzetet olyan egységgé, amelyre tôrténelme sorân igen rit-
kân volt példa. Szinte szimbôlikus erejû a volt moszkovita
Nagy Imre és a volt ludovikâs Maléter Pàl egyesûlése a mâr-
tir-halâlban.

Orizziik Eurôpa elsô, igazi, tiszta "forradalmânak" em-
lékét és leg3âink biiszkék arra, hogy ezt a példàt a magyar nép
szolgâltatta az emberiségnek. Védjûk meg ezt a felemelô "sza-
badsâgharcot" a kôzony agyonhallgatâsâtôl éppûgy, mint a ci-
nizmus mindent sârbarântô bemocskolâsâtôl. Mert ennek a sza-

badsâgharcnak az emléke torténelmûnk legfelemelôbb hagyo-
mânya.

☆ ☆ ☆

Domokos Sândor elôadâsa utân Szâsz Béla dr. elnbk So-

mogyi Ferenc dr. fôtitkârt kéri fel az frâsban bekuldôtt szék-
foglalôk bemutatâsâra.

Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr elsônek Eszldry Kdrolv meg-
hîvott rendes tag Szent Istvân tôrvényeivel kapcsolatos jog-
tôrténélmi szaktannlmânyât mutâtja be. (Ennek szôvegét a
kôtet I. részében kozoljuk.) Mâsodikul Mdté Imre meghi-
vott rendes tag kôzgazdasâgtudomdnyi értekezését, harmadikul
pedig lllésy Gyula arany Arpâd-érenunel kitiintetett rendes tag
tôrténettudomdnyi értekezését mutatja be a tulajdonképpeni
largykôrhôz nem tartozô kitérések elhagyâsâval.

Mdté Imre dr.:

A kOtOtt és a SZABAD GAZDALKODAS
KICSERÉLÔDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRÛL

A kozgazdasâgl tudomânyok mûvelôi gyakran szembeta-
lâljâk magukat az intellektualis gondolkozôk részérôl feltett



kérdéssel, hogy milyen gazdasâgi problémâi lesznek a kôtôtt
gazdâlkodâs alôl felszabadulô orszâgnak. Sot olyan kérdése-
ket is tesznek fel, vajjon miként lehet a problémâkat megol-
dani és az ùjjâszervezésben nekiink tetszô kôzgazdasâgi rend-
szert felépiténi. Lelkes szakemberek magyares igyekezete ez.
De a mai vilâghelyzet alapos figyelembevételével naivitâs
lenne ezekre a kérdésekre konkrét feleleteket kivânni. A vâr-

hatô problémâk felismerése és analizàlâsa sokkal nehezebb,
mint ahogy azt az egyes âgazatokra specializâlt szakemberek
képzelik. Elsôsorban abbôl kell kiinduini, hogy Magyarorszàg
(normâlis kôriilmények kôzôtt) szerves rész& a vilâggazda-
sâgnak és fûggvénye a nemzetkozi politikânak, valamint az
azt irânyitô tôkének. A fejlôdéssel lépésttartô szakemberek
tudjâk, hogy az ûj belsô integrâciô nem lehet a mult foly-
tatâsa, de nem lehet folytatâsa a jelenlegi szisztémâknak sem
— bârmelyik hatalom lesz tâmogatôja hazânknak — hanem
annak tûlhaladâsa, tehât ûj fejlôdés, ûj môdszerek alkalma-
zâsa. Mâr pedig a problémâk fehsmerése nem lehetséges
mindaddig, mig a jelenlegi nemzetkozi atmosphera nem vâl-
tozik. Ki tudnâ azt megmondani, hogy mikor lesz egy béke-
beli economia, amit kôvetnie kell az egyes orszâgok gazdasâgi
politikâjânak is?

A két vilâghâborû és az azokat kovetô pârisi diktâtumok
széttorték a vilâg mûkôdésben lévô gazdasâgi rendjét, annak
helyébe nem szuletett hasznâlhatô ûj rend. Olyan nemzetkozi
helyzet jott létre, melyben csak gazdasâgi (és âltalânos)
chaosz szulethetett. A mi problémâink vizsgâlatânâl fontos
figyelembevenni, hogy a gyôzôk — céljaiknak megfelelôen —
Eurôpdt kiemelték nemcsak gazdasâgi, de nemzetkozi elren-
dezô szerepébôl is. Yaltâban olyan alapokat konstruâltak,
hogy a vilâggazdasâg két nagyhatalom érdekeinek megfelelôen
mûkôdjék. Nem konnyiti meg a felismerést az sem, ha fi-
gyelembe vessziik, hogy nem sikertilt a kétes gyôzelem utân
megnyerni a vilâgbékét, de nem sikeriilt a szândékolt kétha-
talmi érdekszolgâlat sem. Mert a gyôzelmet helyesen felfogni
nem tudô hatalmak teljes erôvel egymâs gyengitésére léptek
akciôba.



Bizonytalansâg

Amikor a gyôzôk Eurôpât mâr megbénitva lâttâk, besziin-
tették az oktalan tômeggyiikolâst, a maguk gazdasâgi szâlai-
val szôtték ât a romokkâ vâltoztatott kultûrvilâgot. De a vilâg
egyetlen orszâgâban sem âllt helyre a hâborûelôtti târsadalmi
és gazdasâgi rend. Minden orszâg belsô élete politikai, târsa
dalmi, szociâlis és gazdasâgi bizonytalansâgban folyik. Bel-
harcok, lâzadâsok, torvénytelenségek lâthatôk vilâgszerte.
Szâmos helyen a politikai, âllamigazgatâsi és gazdasâgi rend-
szer is gyakran vâltozik, nem ritkân erôszakos beavatkozâs
ûtjân. A gazdag orszâgok âllami budgetjei is deficitesek
(1—2 orszâgot kivéve) a currencyk labiiisek, a nemzetkôzi
fizetési mérlegek negativumot mutatnak fel és a fizetési esz-
kôz idejétmûlta.

A nemzetkôzi valutâris stabilités lényegében megszimt és
annak nélkiilozhetetlen mértékét az amerikai pénziigyi beavat
kozâs (dollâr) tartja fenn. Szâmos orszâg adôssâga feliil-
miilja a jôzan terhelés mértékét. Észrevehetô (helyenként
vâltozô) inflâciô zavarja a termelést és az ârûcserét. A kez-
deményezések a nemzetkôzi valutarendezésre ezideig siker-
telenek voltak, sem az aranyvaluta, sem a papirvaluta
(dollâr) nem jutott el a bizalom stâdiumâba. Mindegy, hogy
mi lesz a kôvetkezô lépés, fejleménye a tovâbbi bizalmatlan-
sâg és egy ûjabb valuta-megoldâs elôkészîtése lehet. Ha a
nemzetkôzi gazdasâgi helyzet valamely "csoda" folytân
konstruktiv alakulâst venne, magyar szempontbôl annak je-
lentôsége nem lehetne, mert Magyarorszâg nem tagja a nem
zetkôzi kôzgazdasâgi rendszernek. De magyar szempontbôl a
belsô gazdasâgi helyzet alakulâsa sem nyûjt alapot a problé-
mâk felismerésére és egy jôvô rend kiépîtésére, miutân a
termelés és értékesités nem szerves része a nemzetkôzi kôz

gazdasâgi életnek. Az orszâg valutâja is elszigetelt keretben
hûzôdik meg. Kôztudomâsû az is, hogy Magyarorszâg a Nyu-
gattal szembenâllô orszâgok gazdasâgi vérkeringésében fog-
lalt el szerény helyet, igy egész âllamélete sajâtsâgos fejlôdést
vett. Az a tény egymagâban, hogy tùlnyomô részben az âllam-
kapitalizmus szerkezetét helyezte a szabad gazdâlkodâs he-



lyébe, kizârja annak lehetôségét is hogy az ûj vilâgrendezés
utân felmeriilô problémâk keretei felismerhetôk legyenek.
Fontos, hogy még jôslâsokban sem szerepel, hogy mikor vâl-
tozik a jelenlegi kôtôttség, milyen nagysâgû, gazdagsâgù és
népességû orszâggal szâmolhatnânak a tervezôk.

A keleti hatalmi érdekkôrbe tartozô orszâgok bizonyos
egyformasâg kiépitésén fâradoznak, azt harmoniâban klvânjâk
tartani Oroszorszâg mindenkori politikâjâval. Az a szûk keret,
amelyben a Nyugat hatalmi és gazdasâgi erôi tevékenykedhet-
nek az âllamkapitalista orszégokban, semmi alapot nem nyûjt
arra, hogy egy vilâgrendezés utâni megoldâsnak alapul szol-
gâljon.

Nemzetkdzi koncepciâ

A gondolkozô intellektuelleknek inkâbb nemzetkdzi kon-
cepciôt kell kitermelni, mint lokâlis elgondolâsban bîzni. A
mai nemzetkdzi helyzetet és az ismert erôtényezôket alapul-
véve, ki gondolhat arra, hogy Magyarorszâg, avagy bârmety
âllamkapitalista orszâg kifejlesztett életkereteibôl kiemelhetô
és a tervezôk âltal kîvânt életformâba (gazdasâgi és politikai
keretbe) âtvezethetô legyen? Ma — lâthatôan — hârom orszâg
(és filozéfiai rendszer) verseng a vilâghatalomért: Amerika,
Oroszorszâg és Kma. Mindegyik egymâstôl elûtô irânyba te-
reli a befolyâsa alâ keriilô népeket és teriileteket. De az
ùj katonai helyzetek is ndvekvô môdon befolyâsoljâk a husza-
dik szâzad tdrténelmét. Âzsiâban és Afrikâban tôbb mint ôt-
ven ûj olyan dllamegység keletkezett, melyeknek kultûrâlis
igényei és gazdasâgi lehetôségei messze mdgdtte vannak a
modem vilâg sziikségleteinek. Ezekben az orszâgokban âllandô
nyugtalansâgok, testvérharcok folynak és szegénységiik foly-
tân ho! innen, hol onnan kémek tâmogatâst. Ez alapon a ha
talmi egyensûly is labilis. Az ûj âllamok rendszerint egyik
oldal szâmâra sem megbîzhatôk. Az igy szerzett tapasztalatok
szâmunkra nem kedvezô igyekezeteket termelnek ki a hatal-
maknâl.

Vajjon a sokak àltal elképzelt ùj vilâghâborû hozna-e
olyan kedvezô hatalmi eltolôdâst, ami nélkûldzhetetlen ahhoz.



hogy a magyarsâg gazdasàgi szerepe a vilâggazdasâg utemében
ûjraéledjen? Ha a technika mai fejlettségével vîvott hâborû
pusztîtâsait rajzoljuk fel, konnyû magunk elé képzelni a ter-
vezésnek alapul szolgâlô magyar teriilet âllapotât. Ha nem
hûnyjuk be szemiinket a bennûnket kôriilvevô vilâgban nô-
vekvô erkôlcstelenség mételyei elôtt, lâthatjuk, hogy az majd-
nem mindenre kiterjed és rombolô ereje kezdi az osszes
orszâg évezredes gazdasàgi és târsadalmi alapjait fenyegetni.
Mit tehetnek majd a gazdasàgi és politikai rend helyreâlli-
tâsâra? A felnovôben lévô fiatalsâg — vilâgszerte — kifejezi
g3TaIôIetét, idegességét és elutasitâsât a meglévô életberen-
dezéssel szemben. Ûjfajta jôvôt ktvânnak, aminek a kontûr-
jait sem vetitik ki. Persze azok, akik egy tôrténelmileg békés
vilâgban neveikedtek, akik tehât nem tartoznak a fiatalsâg
kôrébe, egészen mâsként lâtjâk a jelent és formâljâk a jovôt.
Vâltozhatatlan szakitâs ismerhetô fel azonban a multtal szem

ben mindeniitt. Hogy ez meddig megy el, senki nem tudhatja,
fgy a tervezgetések kônnyen az archivumokba helyezett érde-
kességekké vâlnak.

A jôvô teôristâi tudomânyos môdszerek alkalmazâsâval a
hasznâlhatô adatokra és a felismerhetô lehetôségekre éplte-
nek. Ezek a ritka tehetségek nem sorolhatok a mindennapi
szakemberek kôzé, megldtàsaikban van vildgossâg és etkép-
zeléseikben lendiilet. Mégsem lehetne azt mondani, hogy az
ûj vilâg hasznâlni fogja tanftâsaikat. Senki sem âllithatja
ugyanis, hogy a mai chaoszbôl milyen, jobb vagy rosszabb
vilâg alakul majdan ki. A modem tôrténelmet mindenkor
meglevô eredmények alakftjâk. És éppen ez az, ami ma még
mindenki szâmâra ismeretlen.

Nem vagyunk egyediil

Tegyiik fel mâr most a kérdést: vajjon mi valôban egye
diil vagyunk? Nem, mint fajta vagy nép, hanem mint gaz
dasàgi tényezô. A felelet hatârozottan: nem. Mi — az orszâg
fekvésénél, termelési kapacitâsânâl és évszâzadokra vissza-
menô szerepénél fogva — beletartozunk a vildggazdasdg szer-
kezetébe. Nem vitathatô el — még az adott helyzetben sem, —



hogy mi Eurôpa szerves részei vagyunk. Igy teljes bizalommal
lehetunk a tâvoli jôvô alakulâsa irânt, mert a gazdasâgi tor-
vényszerûségek visszavezetnek bennvinket oda, ahol — az ùj
vilâgrendben — legjobban szolgâlhatjuk az emberiség érdekeit.

A mai vilâghatalmak Magyarorszâgot a trianoni "status-
quo" alapjân veszik szâmitâsba, holott egy vilâgrendezésnek
— ha az emberiség jobb jovôjét kivânja elôsegiteni — az elsô
vilâghâborû elôtti orszâgot kell visszaâllitania. Ahogy az er-
kôlcsi vilâgrend elleni bûn volt a vildg egyik legtdkéletesebb
gazdasâgi egységét széttdrni, ugyanûgy a jôvô vilâgrend pa-
rancsa kôveteli ennek a bûnnek jôvâtételét.

Ez postulatum, de a belsô berendezkedés terveinek alap-
jâul ma még nem szolgâlhat.

A mai chaoszbôl kétségteleniil csak egy ûj vilâgrendezés
vezetheti ki az emberiséget. A jovô gazdasâgi felépitésérôl
gondolkozva, meg kell vizsgâlnunk az emberiség tôrténetét.
Vilâgos lesz elôttiink, hogy mindnyâjan katonâi vag3aink talân
egy milliârd év éta tartô kiizdelemnek, amit a vilâgmindenség
ismeretlen tôrvényei hfvnak életre. Ez a misztikus hatôerô
koronként és helyenkint eltérô életlehetôségeket teremt. Az
egyes embercsoportok életfolyamata és fennmaradâsa attôl
fugg, hogy milyen lehetôségeket enged meg az ide-oda tolôdâs.
Ennek kiigazitâsâra harcot folytattak az ôsemberek éppûgy,
mint a modem târsadalmak. Minden ellenkezô hiedelem el-
lenére ilyen hatâs érvényesûlt a tôrténelemelôtti korban, és
érvényesiil az ùgynevezett mai modem korban. A modem em-
berek ugyanolyan reakciôkat mutatnak a tôrténelem kénysze-
rével szemben, mint amilyeneket az ôsembernél és korunkbeli
primitiv emberfajtâkndl talâlunk. Ne keressiink tehât vala-
melyes speciâlis bûnôsséget azért, ami a huszadik szâzadban
sûjtja a vilâgot. Ne tételezziink fel olyan politikai, târsadalmi,
gazdasâgi vagy filozéfiai rendszert, amelyben ez az ôsi misz-
tikum nem tôltené be a tôlûnk fiiggetlen szerepét. Ha ebbe
a torténelmi adottsâgba helyezzûk bele a mai magyar problé-
mâkat, alig képzelhetô el, hogy a magyarsâg energiâja ele-
gendô legyen arra, hogy az évmilliôs folyamatot ûtjâban meg-
âllitsa. Hiâbavalô volna nekiink tetszô konzekvenciâkat levonni
a torténelmet folyamatâbôl kitériteni tôrekvô pârisi, yaltai,



potsdami ûgynevezett "âllamférfiak" és kôvetôik eltûnésébôl.
A magyarsâg gazdasâgi szerepe csak akkor foglalhatja el he-
lyét a vitâggazdasâg szsrkeze-tében, ha a tôrténelmi folyamat
természetes rendje helyreâll.

Reâlisan vizsgâlva a nemzetkôzi helyzetet az is lâthatô,
hogy a fejlôdés elsô vonalâban azok az âllamok kapnak sze-
repet, amelyeknek gazdasâgi ereje a dôntô pillanatokban a
legnagyobb. Mâr pedig a torténelem arra is megtanit, hogy
a gazdasâgi erôhatalmak mindenkori célja és tevékenysége a
sajdt érdekeiknek védelme, valamint azok minél erôteljesebb
érvényesîtése. Ez a hajtôerô okozza az erôsek szembefordu-
lâsât, hâbonijât és elrendezô szerepét. Ha ez fgy — mint
ahogy igy — mutatkozik, akkor mivel lehetne bizonyitani,
hogy a magyar probléma az egymâssal szembenâllô nagyha-
talmak gazdasâgânak elôfeltétele? Ha ez nem bizonyithatô,
akkor ki hiszi és hirdetheti, hogy Magyarorszâg azért fog a
jelenlegi gazdasâgi érdekszférâbôl kiemeltetni, mert ez a vilâg
tôbbi részének gazdasâgi fejlôdéséhez szukséges? Magyarsâg-
védeîmi igyekezetek nemes tevékenysége ezt bizonyitani, de
nem kîvânhatô ez a tudomânyos kôzgazdâktôl.

Az élet menete

Minden gazdasâgi szakembemek (éppûgy mint a filozôfiai
rendszereknek) megvan az egyéni véleménye a meglevô és
vârhatô kôzgazdasâgi problemâkrôl. Ugyanezt talâljuk a gaz
dasâgi tudomânyok mûvelôinél is. Az azonban kétségteleniil
biztos, hogy az élet menete nem veszi figyelembe egyetlen
tudôs véleményét sem. A tudomânyos irânyzatok emberei leg-
nagyobbrészt meggyôzhetetlenek, és sajnos nem mindig rea-
litâsokra, hanem "dogmâkra" épîtik elgondolâsukat. tJgy
hasznâljâk kutatâsaikat, ahogy a tényeket lâtni szeretnék.
Mâr pedig a gondolkodô embemek realizâlni kell a jovôért
valô feleiôsséget. Ennek egyik elôfeltétele, hogy tudomâsul
kell venni, hogy a vilâggazdasâgnak az a szerkezete, amiben
felnôttunk: ôsszeomlott, ma nincsen egységes alapja, nincsen
elfogadhatô vezérfonala sem. Ennek az oka, hogy az âtalaku-
lâs nem âllott meg és az elkôvetkezô évek sorân minden



évben mas formât vesz, mint ahogy van ma és lesz az egyes
években. Ha tehât a jovôre tervezûnk, tartsuk szemûnk elôtt,
hogy mâr a kôzel jôvôben olyan gazdasàgi adottsdgok alakul-
hatnak ki, melyek nem hasonlitanak sem ahhoz, ami volt sem
ahhoz ami van. Semmi nem lenne annyira megtévesztô, mint
azt hmni, hogy hazânk majdani ùjjâépitése a mai magyar szak-
emberek elgondolâsai alapjân mehet végbe. Technikai korban
éliink, a computer, a nuclear-bomba, a holdrepiilés, a jet-kdz-
lekedés és az ùjabb tokéletesitések szinte naprôl-napra vâl-
toztatjâk a gondolatvezetés alapjait és nyi'tnak lâtâsokat a
homâlyos jovô felé. Melyik tervet mondhatjuk îdôtâllônak?
Nagy feleiôsség terheli a kompetens tervezôket mâr ma is
és fogja terheini az ûjjâépités elindulâsakor. Nem elitélendô
az az igyekezet, hogy a vilâgban szerteszôrt magyar szakem-
berek a szerzett ûj ismereteiket individuâlis tervek kereteiben
adjâk ât azoknak az utôdoknak, akik majdan az ûjjâépîtés
reâlis terveit lesznek hivatva megcsinâini és végrehajtani.

Tanulsâgos lesz majd annak lâtâsa, hogy vannak tervek,
melyek a mai magyarorszâgi gazdasàgi kapcsolatokra épitik
a jovôt is, — vannak, melyek egy remélt vâltozâsban biza-
kodva a "szabad gazdâlkodâs" lehetôségeire terveznek, — de
vannak olyanok is, akik egy "autarchikus" magyar gazdasàgi
keret kitoltésén fâradoznak. Nem âlhthatô, hogy bârmelyik is
hasznâlhatôbb, vagy értéktelenebb lenne a mâsiknâl. Mindeni-
ken rajta van az individualitds bélyege, de nem tagadhatô
meg tôliik, hogy kivétel nélkiil magyar érdekszolgdlatot ke-
resnek. Egyik oldal a vâltozhatatlan balsorsra épit, a mâsik
reményekre alapit. Lehet-e emberileg ezért vâdolni ôket?

Magyar vdgyak

Nem kétséges hogy a jbvô magyar gazdasàgi problémâk
jellege, terjedelme és megoldhatôsâga attôl fugg, hogy mikor,
hogyan kezdhetûnk egy ùjjâépitést. Vajon a vilâg nagyhatalmai
harmoniâba jutnak-e, ahol a gazdasàgi és politikai érdekeik
nem ellentétesek? Egy ilyen atmoszférâban tudnak-e meg-
egyezni az elrontott vilâgrend ûjjârendezésére? Es ha igen,
ebben benne lesz-e az eurôpai, a keleteurôpai és igy a magyar



teriiletek reâlis rendezése? Ez esetben a terveket az ùjjâépi-
tésre az élen levô vezetôk készitik. Ha nem l'gy tôrténne és
a nagyhatalmak leszâmolni tôrekednek potenciâlis ellenfeleik-
kel, akkor az egész magyar probléma teljesen mâs lesz. Ilyen
esetben a "gyôztes" lesz az, aki az orszâg ùjjâépitésének ke-
reteit megszabja. A magyar vâgyak azt igérik, hogy egy ilyen
tôrténelmi leszâmolâs "gyôztese" Eurôpa lesz. Ne higgyiik
és ne tagadjuk ezt a lehetôséget, de feltételezzûk, hogy az az
évezredes kultûra gyôzelme lenne a technikai civilizdciô és az
Eurôpânak idegen kiilsô beavatkozàs felett. Erre az esetre a
magyar tervek Eurôpâban készûlnének. Ne higgye senki, hogy
az eurôpai hatalmak kizârôlag a magyar vâgyakra épitenék
az ûj vilâgrendezést. Kétségtelen azonban, hogy Magyaror-
szâg problémâi és megoldâsuk lehetôsége az eurôpai orszâ-
gok érdekeinek megfelelôen alakulnak.

Nem tûlzâs, ha ûgy lâtjuk, hogy a modem Eurôpa sorsa
nem halad tôrténelme vonalân. Az Eurôpai nemzetek kény-
telenek kitémi a nem eurôpai nyomâsok ereje folytân. Né-
metorszâg helyesen fogja ezt fel, a tôbbi orszâg azonban belsô
nehézségei folytân szâmos tekintetben kénytelen a kiilsô be-
hatâsok erejének magât alâvetni. Ennek kôzgazdasâgi téren
sokféle eltéritô hatâsa okozza, hogy példâul a Common
Market sorsdôntô kôzgazdasâgi szerepe is hiânyos. De ennek
a behatâsnak kôvetkezménye az is, hogy Anglia és a vele târ-
sult orszâgok kûlônâllô gazdasâgi szervezetet hoztak létre.
A mùltak tanulsâga arra figyelmeztet, hogy Anglia és târsult
âllamainak bevétele a Common Marketbe belâthatô idôn beliil

semlegesiti a Market eredeti céljait és elért eredményeit.
Vajjon Magyarorszâg jôvôbeni gazdasâgi tervei milyen kôz
gazdasâgi szerkezetet vehetnek alapul? Nem kétséges hogy
egy ùj vilâgrendezés esetében ôriâsi szociâlis és gazdasâgi prob-
lémâk megoldâsânak kell megelôznie a stabil târsadalmi és
gazdasâgi rend beinditâsât. Magyarorszâg akkori âllamférfiai
és szakemberei lesznek hivatva az abba valô hasznos bekap-

csolôdâst kimûvelni.

Az ûj rendezésnél nem téveszthetô szem elôl, hogy az
oroszoknak egészen mâs felfogdsa van a nemzetkôzi târgyalâ-
sokrôl, mint a nyugati hatalmaknak. Az oroszok a târgyalâso-



kat szavakkal vivott hâborûként kezelik. Ha az ùj vilâgrende-
zés utân a magyar problémâkat keressiik és megoldâsukon
gondolkozunk, tisztâban kell lennûnk azzal, hogy az oroszok
akkor is adva lesznek. A mi érdekeink érvényesttése csak az
eurôpai hatalmi sûly nôvekedése és érdekeinek a veliinkvalô
kôzdssége esetén reméîhetô.

Félreértések elkerulése végett hangsûlyozom, hogy âllâs-
pontom nem irânjTjI a szakmai tervkészitôk ellen. Ha a mai
haladâst kôvetve tôkéletesi'tették magukat a kultùrâlis vâlto-
zâsok és a technikal civilizâciô eredményeiben, jô, ha munkâ-
jukat valamely archivumban elhel5'ezik, hogy majdan az uîà-
nunk kôvetkezô generâciô szakemberei megismerhessék a mai
magyar szakemberek képességeit és meglâtâsait. Szabad le-
gyen azonban a szellemi dite reprezentânsaihoz szôlva hang-
sûlyozni, hogy valôsàgos magyar érdek az terme, ha nem az
ismeretlen ûjjdépités kimûvelésére szdnt terveket készitenê-
nek, hanem tervszerûen, az dltaluk elérlretô orszdgok vezetôit
és kôzvéleményét igyekeznének az egységes Magyarorszdg
gazdasdgi értékérôl és a vildggazdasdgban betôltôtt szerepérôl
helyesen tdjékoztatni. Ilyen helytâllâssal meggyôzhetik elsô-
sorban Eurôpa orszâgainak gazdasâgi irânyitôit, valamint a
vilâggazdasâg élenjârôit, hogy Magyarorszdg az ûjjdépulô vi-
Idggazdasdgi rendben tôrténelmi egységének helyredllitdsa
mellett hidnyt pôtolna.

Vitéz Illésy Gyula:

HONSZERZO ARPAD FEJEDELEM URUNK

(860—907)

Isteni szikra

A tôrténelmi példâk hosszû sorozatânak bizonysâga szerint
az "ingénium", az "isteni szikra" Isten ajândéka és nincs faj-
hoz, sem anyagi kultûrâhoz, sem vallâsi kultuszhoz kôtve.

Ilyen "isteni szikra" hordozôja volt a magyarok elsô feje-
delme, Arpâd ûrl), akirôl a magyar tôrténelemîrâs szinte meg-



feledkezett. Nem is csoda, ha a vilâgtorténelem nem foglalko-
zik vele, legfeljebb, ha nevét megemhti!

A korai kôzépkor sacerdokrâciâjânak tûrelmetlensége a ma
gyar protokultùra rovâsi'râsos emlékeit sem kimélte meg, a po-
gâny elôidôk époszba illô legendâs korârôl, a magyar Olym-
pusz félisteneirôl egyetlen rovâsos tabla sem maradt fenn.

Honszerzô fejedelmiink, Ârpâd urunk személye felôl jofor-
mân semmit sem tudimk. Amit tudunk, azt is idegen forrâ-
sokbôl ismerjûk, amelyek szerzôinek nem volt érdeke, hogy
erényeinket elismerjék, a tettei és eredményei azonban tôb-
bet beszéinek, mint a krônikâsok byzantmizmustôl duzzadô
biogrâflâi. Ha a tényeket sorrendbe szedjûk, nemcsak a rend-
kiviili hadvezéri képességek bontakoznak ki belôliik, hanem
âllamférfiûi ritka éleslâtâsa is. Gondolatvilâgât a pusztâzô lo-
vasok nagy térséget befogô lâtômezeje tôlti ki. Képzelete ve-
titô vâsznânak befogadô képessége orszâgok teriiletére terjed
ki, amelyen megelevenednek a kikûldbtt kémek, hfrszerzôk,
felderitô harcegységek âltal jelentett ellenséges csoportok. Pon-
tosan lâtja rajta a sajât hadait. Megjelôli rajta azok vonalait,
az egyes hadmûveletek hadicéljât. Mindazt, amit modem had-
vezér vezérkari osztâlyânak vezetési tôrzse, nyilvântartô sze-
mélyzete a hadmûveleti tervrajzon szinesfejû gombostûkkel
és szines fonalakkal kitûzdel, az erô-, az idô- és az anyag-szâm-
vetésekkel megtôltôtt naplô-jegyzetek végôsszegeit mind az em-
lékezetébe vési, miként képzelete 3 dimenziôs vetûletû térké-
pén a folyôk futâsa a forrâstôl a torkolatig, a hegyek és a
vôlgyek, az erdôk, meg a berkek, ahol leshelyeken csapdâk
lehetnek, mind megelevenedik elôtte. Ha valami fontos kô-
riilmény tisztâzâsra vârt, azonnal lovas hadakat inditott ûtba,
akik utasîtâsai szerint szôvetségeket kôtnek és hirt hoznak az
ott torténtek felôl. Egyetlen ténykedése sincs, amely valami
kûlfôldi bonyodalomra ne tâmaszkodnék, s amelynek eseté-
ben hâtât valamilyen szôvetséggel ne biztosîtanâ.

Tekintély és bizalom

A magyar hadak élére fiatalon keriil. A tisztében eltôltôtt
5 esztendô nemcsak tekintélyt szerez neki, hanem bizalmat is
gerjeszt irânta. Puszta szavâra 885-ben a magyar tôrzsek kôzul
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7, a kazârok kôziil 3 a lebediai szâllâsokat otthagyja, s az At-il-
kozu-be, az Ôtfolyôkozébe kôltozik ât, s ezzel a kazâr âllam-
kozosségbôl véglegesen kivâlik.

Ennek a kivâlâsnak tôbb oka is volt; sûlyos volt valameny-
nyi és olyan tisztân lâtô âllamférfiû, mint Arpâd, bizonyâra
ismerte valamennyit. A legerôsebb érv volt a kazâr âllamkô-
zôsségben a magyarsâg alârendelt és kolcsdnôsség nélkûli sze-
repe. Ehhez jârult a kazâr népességbe valô beolvadâs vesze-
delme, valamint a szâllâsteriilet védhetetlen hatârai kôzé be-

csapô turkomân, besenyô, kûn, ùz és bolgâr hadaknak valô ki-
szolgâltatottsâg. S a hâttérben ott kisértett a "szittya ôrôkség"
lâtomâsa, amelyrôl nemcsak a regôsôk regôltek, hanem azok
is, akik évtizedekkel azelôtt a morva fejedelem — Rasztisz-
lâv — kérésére meginditott pannôniai hadjâratban résztvet-
tek és lâttâk is az "igéret fôldjé"-t.

A kazâr tôrzsszôvetségbôl valô kiszakadâs nem a sôtétség-
be valô kiugrâs volt. Orôk szovetségre léptek, fiatal vezériiket
megvâlasztottâk "fejedelmuk"-nék és pajzsra iiltetve maguk
fôlé emelték; a karjaikon eret vâgva vérliket kôzôs edénybe
eresztették, amivel a tôrzsek egybeolvadâsât jelezték és megfo-
gadtâk, hogy amig csak magyar él, Arpâd nemzetségébôl
vâlasztanak maguknak fejedelmet.

Ezzel megszûletett a politikai értelemben vett magyar
nemzet anélkiil, hogy hazâja lett volna. Csupân csak âtvonu-
lâsi szâllâsa volt, amelynek hatârai a végtelen Szarmât siksâg-
ba enyésztek és amely mindenféle ellenség elôtt nyitva âllott.

Sûlyos tévedés volna, és a tôrténetirô szegényes értelmi
rôvidlâtâsârôl tanne bizonysâgot, ha valaki az Atilkozu-beli ma
gyar hadjâratokat "rablô-, vagy csupân kaland-hadjâratoknak"
minôsitené. Azok a fâradalmak és azok a kockâzatok messzi-

rôl sem érhettek volna fel azzal a sovâny zsâkmânnyal, amely
ezen az alacsony kultùrâjû hadmûveleti teriileten talâlhatô lett
volna. Az elôre lâthatô, elôbb-utôbb bekôvetkezô kényszerhely-
zetet megelôzô tâjékozôdâs, a szôvetségesek keresése, a szôvet-
ségesekbôl elôâllô kôtelezettségek teljesftése, mind, valameny-
nyi osszefiiggott a védettebb, âllandô telepûlésre alkalmasabb
honszerzés elhalaszthatatlan problémâjâval. Az erôszakos fel-
deritésre a keleti-frank csâszâr a karantâni Amulf ellen felzen-



diilô morva hûbéres megfenyitése kapcsân tett szôvetségi ajân-
lat kivâlô alkalomként kinâlkozott.

A morva hadjârat 892-ben a Kârpât-medence Duna-balparti
teriiletének a magyar hegységekkel korulvett, szinte tâtongôan
iires alfoldi rônasâgokat, a vizâllâsos réti legelôket, a nâder-
dôvel boritott lâpvidéket deritette fel. Ojabb 2 esztendô mûlva
a még felderitetlen Pannonia kerult serra.

A 2. pannoniai hadjârat — 894-ben2) — nemcsak a Duna
jobbparti lankâs dombvidéket derîtette fel, hanem — mint-
hogy a Kelet-Frankbirodalom hatârai még nem voltak feldom-
bolva — a Kelet-Frankbirodalom Pannôniâval hatâros terule-
teit is bejârta.

Ez a felderités a felbomlô Frankbirodalom belsô bajairôl
s a birodalom tenger- és folyôparti vârosait fosztogatô ten-
geri rablôkrôl is hozhatott hirt, akik ellen a csâszâr maga ve-
zet hadat, ami nem teszi lehetôvé, hogy a csâszâr a Kârpât-
medencében a magyarok honfoglalâsât megakadâlyozza. Ez a
mûlô és egyhamar vissza nem térô alkalom a honfoglalâst bi-
zonyâra sùrgôssé tehette, amellyel kapcsolatban Arpâd fejede-
lem a szûkségesnek lâtszô diplomâciai elôkészùleteit meg is
tette.

Anonymus krônikâja szerint a magyarok a Kârpât-meden-
cébe észak felôl, a Vereckei-szoroson ât érkeztek. Mivel az Atil-
kozu szâllâsteriilet kôzvetleniil a Kârpâtok keleti lâba elôtt
teriilt el, a honfoglalâsnak ebben a hadmûveleti irânyâban a
torténetirék — nemcsak a régiek, hanem a modernek is — kôz-
tûk a legtekintélyesebbek is — a Névtelen krônikâjâban para-
doxont lâttak és a feleslegesnek tetszô 4—500 mérfdldnyi ke-
rtilô ût okâul a kievi rutén fejedelem meghôditâsât feltételez-
ték, mivelhogy az âtkoltôzkôdés menetsâvja a folyôvôlgyek-
ben a forrâsvidék felé a berdicsev-tamopoli vizvâlasztô hât-
sâgra vezetett és Kievet, Oleg rutén nagyfejedelem székvârosât
is érintette. A krônikairô fantâziâjânak hazafias felbuzdulâsa

szerint Arpâd fejedelem a ruténokat még sûlyos hadisarc fize-
tésére is kényszeritette, — holott Arpâd fejedelem legnagyobb
gondja, egyben pedig egyik legnagyobb diplomâciai sikere az
idegen teriileten keresztiil a nemzet békés âtvonulâsa volt, me-
lyet szôvetségi szerzôdéssel, kolcsonôs garanciâkkal, és ûgy-



lehet tuszok kôlcsonos kicserélésével biztositott. Ez a szerzô-

dés bizonyâra ôrôk barâtsâgi szbvetséget is hozhatott létre,
amellyel kapcsolatban a magyarok az âtvonulâs nagyobb biz-
tonsâga érdekében a ruténoknak segélynyûjtâst is igérhettek,
minthogy a magyarok utolsô kiilorszâgi hadjârata (970-ben)
Szvjatoszlâv kievi fejedelem byzanci hadjâratâval félreismer-
hetetlenûl ôsszefiiggôtt és a rutének megsegitése volt a célja,
minthogy a magyar hadak, melyek a ruténok arkadiapolisi ve-
resége utân beérkezve, azonnal visszafordultak és harci cselek-
mények nélkiil hazatértek.

A "legrôvidebb" ût

Arpâd és Oleg fejedelmek kdzôtt lehet, hogy volt valami-
lyen irott egyezmény is, bâr ilyennek nyomâra még nem talâl-
tak, az események kronolôgiai ôsszefiiggéseibôl azonban meg-
âllapithatô, hogy a 892. évi pannoniai hadjârat Arpâd fejede-
lemnek alkalmat adott arra, hogy személyes tapasztalatok alap-
jân a honfoglalâst illetôen hatârozzon; majd ezutân a kikiil-
dott felderitô egységek megâllapitâsa alapjân az ûj haza elfog-
lalâsânak hadmûveletét északi irânybôl inditja meg, amelynek
a meglepetésen kiviil elônye, hogy a lovas hadmûveletekre al-
kalmatlan hegyvidékbôl egy napi menettel lejutva a Felsô-Ti-
sza volgyébe, a honfoglalâs mâr tobbé nem is tartôztathatô
fel. Mindezeken feliil a vezetés egy kézben marad; a tôrzsek ve-
zéreivel, hadnagyaival, horkâival és fôvitézeivel az ehndulâstôl
kezdve az osszekôttetése megszakitatlan és folyamatos volt.

Arpâd fejedelem hâta môgdtt mâsfél évtizednyi hadvezéri
mûlttal, ha nem a legrôvidebb ûtirânyt vâlasztotta, annak ko-
moly oka volt, amelyet — aki Atilkozu hidrogrâfiai és talaj-
viszonyait ismeri és a felsô vezetés rejtelmeibe némi bepillan-
tâst nyert — szintén felismer.

Katonai szempontbôl a "legrôvidebb" légvonal a szerpen-
tinekkel, keréktôrésekkel, lôhullâsokkal igen hosszùvâ vâlik, a
keleti- és déli Kârpâtoknak a Tatâr-hâgôtôl a Vaskapu-szoro-
sig terjedô, kôzel 1000 kilométemyi, 1500 m-en feliili gerincvo-
nalân âtvezetô, 15—18 szoros és hâgô pedig az erôk szétforgâ-
csolôdâsâra vezet. Erdélynek, melyet akkoriban talân még min-
dig "Dâcia"-nak hivtak —, hozzâvetôlegesen kb. 100,000 négy-



zetkilométemyi, kb. 400 km észak—déli és szintén 400 km ke-
let—nyugati irânyban kiterjedt amorph teriiletét boritô, hossz-
és harântvôlgyekkel, vblgykatlanokkal labirintussâ szeldelt, va-
don-ôserdôkkel benôtt, bandaharcokra alkalmas, lovas hadmû-
veletekre alkalmatlan kozéphegységeiben a IX. szâzadvégi ve-
zetési és ôsszekôtô eszkôzokkel a lovas hadak egységes hadâ-
szati vezetése lehetetlenné vâlik, amiért is a 3 és % évszâzad-
dal késôbbi tatârjârâs idején Batu kân alatt mûkôdô tatâr zôni
szintén az Ârpâd fejedelem âltal hasznâlt északi Vereckei-szo-
roson ât vezetô — hadmûveleti irànyt vâlasztotta, mig rajta
kiviil két mellékoszlop — Bendzsâk és Fadlân — a Radnai-hâ-
gôn és az Ojtozi-szoroson ât hatolt be Erdélybe. Ezek a hadosz-
lopok azonban nem voltak egy minden ingôsâgâval és lâbasjô-
szâgâval kôltôzkodô sokasâg nehézkesen mozgô koloncâhoz
lekôtve. Elôttiik éppùgy nem volt jârhatatlan ût, mint a ma
gyar teriileten kiviili honvédelem szâguldô hadjâratai idején a
magyar lovas hadak elôtt. Éppenûgy nem volt akadâly a szé-
les, hômpôlygô folyam, a rohanô hegyifolyôk ârja, sem maga
a tenger.

A steppe-lakô nomâdoknak az ilyen természeti akadâlyok
lekûzdése, ha nem is mindennapos eset, de legalâbb is nem rit-
ka volt, amelyben sok évszâzados, vagy éppen évezredes gya-
korlatuk volt, amelyben a fôszerep a logikus, természetes ész-
jârâsuknak jutott, amiként a jelen esetben is a honfoglalâsra
indulô nemzet az akadâlyt képezô folyamrendszert a forrâs-
vidékén, a proskurovi dombhâtsâg vizvâlasztôjân Kiev-Bardi-
csev-Proskurov vonalâban gyiilekezve egyszerûen megkeriilte.
Erre a gyiilekezô helyre az Ôtfolyôkbzében széjjelszôrt szâllâ-
sokrôl a folyôk mentén — hegymenet — az eltévedés veszedel-
me nélkûl egyidôben tôbb oszlopban lehet felvonulni.

Az ûtjelzô, forgalomszabâlyozô, biztositô-szolgâlat, a visz-
szamaradt szâllâsok âtvizsgâlâsa, a lemaradt személyek és el-
bitangolt jészâgok g5mjtése és a tobbi részletek elintézése a
tôrzsek vezérei, hadnagyai és szâzados fôlegényei kozôtt osz-
lottak meg, az ôsszes elôkészûletek, a hadmûveleti-terv, a vég-
rehajtô szervek és rendszabâlyok megalkotâsa, illetve megszer-
vezése, az idôszâmitâs azonban tapasztalt hadvezérnek, — Ar
pâd fejedelemnek mindenre kiterjedô szellemére vall.



Ha ez az âtkôltozés nem lett volna mâr évekkel elôbb elô-

készitve, kâoszba fulladt volna. Minthogy a magyar nemzet
ezt a hazârdjâtékot szerencsével megùszta, még az ôszi esôk
beâllta elôtt a Kârpât-medencébe beérkezett, ez annak a bi-
zonysâga, hogy Arpâd fejedelem minden eshetôséggel szâmot
vetett. De az sem kétséges, hogy az a nagy âttekintésû had-
vezér, az a bôlcs âllamférfi, akinek vâllain egy nemzet fenn-
maradâsânak a felelôssége nyugszik, az nem bocsàtkozhat
kalandokba. Az nem élhet az absztrakt vilâg negyedik dimen-
ziôjâban, hanem elôre kell lâtnia minden jô és rossz eshe-
tôséget.

Befejezett tény

A Kârpât-medence keleti részének, a Tisza folyô vblgyé-
nek, a Maros és Kôros folyôk mentének, valamint a Dima—
Tisza-kôzének — amely ugyan a Kelet-Frankbirodalom hû-
béres tartomânyai kôzé tartozott — meglepd megszâllâsâval
Arpâd fejedelem Arnulf csâszârt, akit a birodalma legnyuga-
tibb részében, Belgiumban garâzdâlkodô Rollô megfékezése
foglalt el — befejezett tény elé akarta âllîtani. A csâszâr va-
lôban nem tehetett mâst, mint hogy a magyar honfoglalâst
oly môdon vegye tudomâsul, mintha szovetségesei, a magya-
rok az ô beleegyezésével, a neki ellenszegiilô hûbéres szlâvok
fékentartâsa végett telepedtek volna le azok szomszédsâgâ-
ban.

Ez alkalommal a csâszâr Arpâd fejedelemtôl — mintegy
a honfoglalâs elismerése ellenében ellenszolgâltatâsképpen —
I. Berengâr itâliai kirâly ellen vezetett lombardiai hâborûjâ-
ban valô részvételt ki'vânhatta, amelynek alapjân Arpâd fe
jedelem a honfoglalâs elsô szakaszânak befejezését — a mor-
vâknak a Kârpât-medencébôl valô kiszorîtâsât 898-ban vette

A gyôzelmes itâliai hadjâratot kôvetôen — 900-ban —
Amulf csâszâr halâlâval a magyaroknak Eurôpâban egyellen
barâtja és pârtfogôja hullott ki, aki a német tartomânyurak-
kal szemben a magyarokat mindig védelmébe vette. A néme-
tek magyargyûlôlete ugyanis mâr ekkor jelentkezettS), a csâ
szâr halâlât kôvetôen pedig mindinkâbb megnyilvânult. A



ki nem ârkolt és fel nem dombolt hatâron ât ellenséges szân-
dék nélkiil âtjârô, vad nyomât ûzô legényeket a németek be-
tôrô ellenség gyanânt fogadtâk, elfogtâk és meg is verték ta-
lân. Ennek hirét véve a magyar legénység lôra kapott és ha-
dakozâs iitott ki halottakkal és sebesiiltekkel itt is, ott is.
901. âprilis 11-én eképpen esett meg a lajbachi iitkozet is, ami
a jovevény magyarok ellen a germân tbrzsek osszefogâsânak
âmyékât vetette elôre.

A "nagy térség hadmûvészetét", a hadâszatot (stratégia)
az eurâziai hatârtalan steppék térségein kôborlô lovas nomâ-
dok — a kmérek, szkythâk, szarmatâk, alânok, avarok, mon-
golok — hoztâk létre és fejlesztették ki. Ez a hadmûvészet
magâbafoglalja nemcsak a katonai, hanem a politikai, gazda-
sâgi és lélektani hadvezetést. Ârpâd fejedelemnek, a szarmât
pusztâk sziilôttének rendkivûl fejlett hadâszati érzéke tobb
volt, mint az ôszton, vagy isteni sugallat tudat alatt valô meg-
nyilvânulâsa. Minden cselekedete tudatos és megokolt volt.
Megdobbentôen finoman hangolt metafizikai érzékével a leg-
elsô magyar—német osszecsapâs idején, 901-ben elôre lâtta
a maroknyi, rokontalan magyarsâg és az egész Eurépât el-
ârasztô germân tôrzsek egyenlôtlen kiizdelmét, amire azon-
nal fel is készûlt. A szâmbeli tûlsûlyt a kezdeményezés meg-
szerzésével akarta kiegyenliteni. Hadmûvészeti remekmûvét,
a vilâg legelsô hadâszati tervét az elismerés hôdolatâval rôla
kell elnevezni.

"A 902. évi Arpâd-terv"

értékét sem a kortârs, sem az utôkor tôrténeti myopiâja
nem volt képes felismemi, noha mind méreteiben, mind ki-
hatâsaiban sokszorosan feliilmûlja az oly gyakran felemle-
getett "Schliefen tervet"^), amely pontosan egy évezred utân
késziilt.

A "902. évi Arpdd-terv" a Porta Hungarica (magyar kapu)5)
"hadâszati alap"-ot Moravia megszâllâsâval (a magyar jobb-
szâmyat — mintegy "ugrôdeszka"-ként — a német térségbe
200 mérfôldnyi mélyen benyomott ûjabb, "elôretolt hadmû-
veleti alap"-pal) meghosszabbitotta, amely az akkor még meg-



lévô "Keleti Hatdrôrgrôfsâg" (Ost-Mark) hâtâba keriilt; niïg a
baiszârnyon az itâliai kirâlyokkal kotott âllandô szôvetséggel
Lombardiâban egy 300 mérfoldnyi harmadik hadmuveleti ala-
pot hozott létre.

A jobbszârnyon âtkarolôlag kitolt morâviai hadmûveleti
alap megszerzése végett Arpâd fejedelem 5 éven ât tartô hâbo-
rût vezetett — 902/906 —, mîg a balszârny meghosszabbitâsâ-
ban, a lombardiai harmadik hadmûveleti alap érdekében
904-ben I. Berengar itâliai kirâllyal, aki ellen még ot eszten-
deje Arnulf csâszâr szôvetségében viselt hâborût és akit don-
tôen meg is vert, —âllandô —valôszinûen 50 esztendôre kotott
— szôvetségre lépett.

Ez a harmadik hadmûveleti alap a nyugati hadmûveleti
teriileten mûkôdô szâguldô magyar hadak Alpokon keresztul
vezetô visszatérô ûtjât biztosltotta; mig a morvai hadmûvele
ti alap a legtôbb, nyugaton mûkôdô magyar szâguldô had fel-
vonulâsi terûlete volt. A mindenkori legfelsôbb magyar veze-
tés a lombardiai hadmûveleti alapnak akkora fontossâgot tu-
lajdonitott, hogy a vâltakozô itâliai uralkodôkkal a szôvetséget
mindenkor megùjitottâk, sot a vonakodô II. Berengârt a meg-
ûjitâsra 947-ben —hâborûval kényszeritették. Aszerzôdéskôté-
sek alapjân az itâliai kirâlyok kivânsâga szerint azok lâzadô
alattvalôi ellen 5 Izben vezettek hadat; 1 izben pedig az itâliai
kirâly ellensége, Burgund ellen. Ezek ellenében a magyar ha
dak 6 izben kelet—nyugati irânyban keltek ât az Alpokon és a
Pô-vôlgyôn keresztul a Velencei-siksâgon âtvezetô Strada
Hungarica"-n a magyarorszâgi hadmûveleti alapra; és viszont
a magyarorszâgi hadmûveleti alaprôl Lombardiân keresztul ke
let—nyugati irânyban az Alpokon ât hatoltak be a nyugati had-
szintérre.

Egy fél évszâzadon ât valamennyi magyar hadmûvelet ezen
a "902. évi Arpàd-terv"-en nyugodott, egyben ez volt a fôténye-
zôje a magyarok Kdzép-Eurôpàban valô megjelenésétôl (892-
tôl) szâmitott 78 esztendôn keresztul, majd 8 évtizeden ât —
3 nemzedék katonai fôlényének.

Ez a "902. évi Arpàd-terv" volt a hadtôrténelem elsô, valô-
ban nagy térben ôsszsfuggô hadmûvelete: a hadâszati kettôs
âtkarolâs kânon példdja. Mig Cannae csupân harcâszati âtka-



rolâs volt, és méreteiben, hatâsâban a "902. évi Arpdd-tervet"
tneg sem kôz^Utette.

A magyar honfoglalâs tizenegyedik évében — 907-ben —
Arpâd fejedelem fiatal birodalma, amikor a 7 magyar és a hoz-
zâjuk csatlakozott 3 kazâr tôrzs homogén nemzetté jôformân
alig integrâlôdhatott, olyan teherprôbât viselt el, mely alatt egy-
kor a khmer, a hûn, a keleti gôt, a gepida és az avar birodalom
ôsszeomlott.

Élni, vagy halni

Ennsburgnàl, mas forrâsok szerint a magyar Bànrévnél a
bajor Luitpold ôrgrôf mâjus eleje ôta gyûlekezett hadâval a
magyarokra tort, hogy azokat oda ûzze vissza, ahonnan jottek.
Seregében az ôsszes német torzs és valamennyi német hûbéres
résztvett.

Az ûtkôzet jùlius 5-én kezdôdôtt és megszakitâs nélkiil 3
napon és 2 éjjelen ât tartott és a német hadak teljes megsem-
misiilésével végzôdott. A menekiilôket az iildôzô magyar lova-
sok koncoltâk fel. A passaui pûspbk annalese szerint az eleset-
tek kôzôtt volt maga Luitpold ôrgrôf, Theotmar salzburgi ér-
sek 3 pûspôkével, szâmos prépostjâval, perjeleivel és apâturai-
val. A vilâgiak kôziil elesett valamennyi résztvevô landgraf,
freiherr, ritter is. Hfrmondôkul csak azok maradtak életben,
akik az ûtkozet mâsnapjân kereket oldottak.

A magyarok véres veszteségei is igen nagyok lehettek. Eb-
ben az utkôzetben eshetett el, vagy szerezhetett haldlos sebet
maga Arpdd -fejedelem urunk és 3 csalddos fia: Tarhos, Vllo
és Jutas uraink is, akiknek nevét a tôrténelem tôbbé mâr nem
is emliti és azt az utôkor szâmâra mâr csupân a mâig is meg-
lévô egykori szâllâsbirtokai ôrizték meg.

A Névtelen Jegyzô krônikâja Arpâd fejedelem urunk teme-
tését részletes gondossâggal jegyezte fel, de arrôl hallgat, hogy
miként hait meg. Szerinte augusztus 7-én temették el, majd a
kôvetkezôkben elmondja, hogy Arpâd fejedelem urunkat az
uralkodâsban — 907-ben — fia, a 13 éves Zsolt urunk kôvette,
tehât Arpâd fejedelem urunk halâlât kôvetô idôben a 3 idôseb-
bik "urunkfia" mâr nem volt életben. Nem valôszinû, hogy Ar
pâd fejedelem urunk, aki ebben az idôben még nem volt 50



éves, aggkori végelgyengûlésben halàlozott volna el. "Dux dé
bet coepere mortem statum!" (Titus Flavius Vespasianus csâ-
szâr A.D. 69/79)6)

Az ennsburg—bânrévei ûtkozetben — magyar részrôl —
csak gyôzni lehetett, vagy elpusztulni! Ezzel a tétellel a magya-
roknak tisztâban kellett lenni, mivel az ôhazâba — Atil-
kozu-ba màr tobbé nem volt visszatérés. Az iitkozet jelentôsé-
ge a német tôrténetirâs sûllyesztôjében elmeriilt, noha ez az
iitkozet a korai kôzépkor legvéresebb csatâinak egylke volt,
ahol a magyar âllam, amely ma is anyagi valôsâg — évezredes
jovôje nyert biztositékot.

Az ennsburg—bânrévei iitkozet jelentôségének a legilleté-
kesebb elbirâlôi a kortârs német kormânyzat legfelsôbb té-
nyezôi, a csâszârral az élen a német tartomânyok urai vol-
tak, akiknek elhatârozâsa alapjân a csâszâr — IV. (Gyermek)
Lajos a bajor keleti hatârôrgrôfsâgot — a Bayerische Ost-
Mark-ot egy évszâzados fennâllâsa utân megszûntette; annak
teriiletét mind katonailag, mind kôzigazgatâsilag kiûritette és a
német birodalom hatârait az avar birodalom bukâsa elôtti ha-

târvonalra, az Enns folyô môgé vonta vissza.7)

A magyarok Môzese

Arpâd fejedelem urunk, aki nemcsak rendkiviili hadvezéri
géniusz, hanem rendkiviili reâlpolitikai éleslâtâssal megâldott
âllamférfiù is volt, mint a "magyarok Môzese", népét a feltét-
len megsemmisiilésbôl az igéret fôldjére vezette ki, a "szity-
tya ôsôk ôrôkébe", egy évezredes életre! Nélkiile a 7 magyar
és a nyolcadik hozzâjuk csatlakozott 3 kazâr torzs sohasem
forrott volna ossze Magyar Nemzet-té, hanem ott maradt vol
na Lebediâban, ahova 830-ban Eleud Kundû vezetése alatt ât-
kôltoztek. Râjuk ugyanaz a sors vdrt volna, mint azokra a ma
gyar tôrzsekre, amelyek akkor Arpâd vezért nem kôvették, ha
nem visszamaradtak a "Dontnvi Magyarorszdgban", ahol a
szldv ôceânban nyomtalanul eltûntek. Ugyanûgy tûnt el az ai
sé Volga és a Kaukâzus kôzotti térségben "Nagy Magyaror-
szâg" — "Magna Hungaria" tôbbi tôrzse, amely a kazâr âllîim-
kôzôsségbe beékelôdve a kazârokkal egybeolvadt, hogy a mon
gol uralom idején (1224—1480) — nemcsak a neviik, hanem a
nyelviik és az emlékiik is eltûnjék.
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Ahogy a kereszténység eszméjét a nâzâreti Jézus kereszt-
halâla vitte diadaira, ùgy Arpâd és négy daliàs fia; Levente,
Tarhos, Vllô és Jutas életâldozata nyitott utat a magyar nem-
zetnek ezeréves életéhez, amelynek elsô mérfoldkove az Enns

folyô jobb partjân, az "ôperenciàs" (Ober Enns) magyar hatâ-
ron volt lerakva. És az ezen a hatâron levert mérfoldkô volt
egyben a magyar honfoglalâs zârôkôve is.

Arpâd fejedelem urunk a Vereckei-hâgôtôl az Ôperenciâig
minden hatârkôvet maga rakott le. S ezek a hatârkbvek, ame-
lyeket ô helyezett el Eurôpa térképén, tobbet mondanak és
szebben beszélnek, mint a hisztorikusok byzantinizmusa. Saxa
loquvmtur.

Arpâd fejedelem urunk gondolatvilâgânak mélységét kôzon-
séges emberi mértékkel nem lehet felmérni. Valamennyi tény-
kedése céltudatos és éppen ezért eredményes is. Hadmûvele-
teinek mindig voltak hadmûveleti céljai. Azok sohasem lôgtak
a levegôben. Biztos kiilpolitikai megalapozâson nyugodtak.

Valôszmû, hogy amikor az âm5'ékvilâgbôl tâvozni késziilt,
arra vonatkozôan is rendelkezett, hogy nagy alkotâsât, az ùj
Hazât, az idoelôtti pusztulâstôl nemzete szâmâra miként 6vja
meg. Az ennsburg—bânrévei helytâllô ûtkozetet kbvetô ma
gyar szâguldô hadmûveletek bizonnyal az ô utasîtâsai nyomân
zajlottak le, vâltak valôsâggâ.

És tôbb mint ezer év utân mi, az Arpâd Akadémia tagjai,
Honszerzô Arpâd fejedelem urunk nevével, az ô szellemének
vezetésével, a szellem gyôzhetetlen fegyverével indulunk mâ-
sodik honfoglalô hadjâratunkra, amelynek hatârozott céljât
valôsâggâ kell tenniink.

Szellemileg sem vagyunk egy nemzetnél sem alâbbvalôk!

J egyzetek:

1) A 'fejedelem' sz6 a foldi hatalom legfelsôbb fokânak olyan meg-
személyesitôjét jelenti, aki felett mâs teremtett lény nem âllhat. Tob
bet jelent, mint a 'caâszâr' vagy a 'kirâly' sz6.

Az 'ûr' archaikus értelemben a régi, Arpâd-kori okiratokban elma-

radhatatlan 'stylus aulieus' cim. A 'kirâly ûr' értelme az "ôfelsége, a
kirâly", "a kirâly ôfelsége" meghatârozâssal egyenlô értékû, mint ahogy
"a pâpa ûr" is a késôbbi "a pâpa ôszentsége" értelemmel azonos.



2) Az elsô pannôniai hadjârat 830-baii volt.

3) 6 évszâzad mûlva Gabelman Miklôs mester, IL Eudolf csâszâv

udvari tôrténetîrôja ebbe a synposionban orokStette meg: "contemptus

germanorum erga hungaros" (Magister Nieolaus, Historia Eudolphi

magnus Caesaris Augustus. A. D. MDCII Praga).

4) Erich O. Volkman, Der Grosse Krîeg 1914/1918. Verlag Eeimer

Hobbing, Berlin, 1922. Seite 221. Alfred Graf von Schliefen neves

német vezértâbomagy (1833—1913), a német vezérkar fônoke volt

1891-tôl 1905-ig. Az 1. vilâghâborû kitorése alkalmâval a német had-

mûveletek a Schliefen vtbgy. âltal elôkêszîtett haditerv, a "Schliefen

Plan" szerint indultak meg.

5) Hainburg (Szénavâr) és a Drâva melletti magyar Pettény (ma

a jugoazlâv PUJ, az osztrâk Pettau) kozott kb. 100 mérfold.

6) A magyar torvényhozâs, a magyar torténetkutaték és tôrténet-

tudomânyi intézetek vizsgâlatai alapjân AEPAD fejedelem usaink ha-
lâlénak mlUennluml évforduléja gyanânt tévesen 1907 mâjus 7-ét ik-

tattâk torvénybe; minthogy azonban a német forrâsok szerint Lnitp-

rand ôrgréf a hadait csak mâjus elején kezdte gyiilekeztetni, a pas

sant évkonyvben pedig a halâla napjaként jûlius 7-e van bejegyezve,

maga az iitkozet pedig jûlius 5-én kezdSdott el, amelyet AEPAD fe
jedelem nrunk személyesen vezetett, Sgy a halâla ezen idôpont és a

Névtelen Jegyzô âltal feljegyzett temetés dâtuma kozott eshetett meg.

A holttest bebalzsamozâsa, valamint a Duna-âg medrébôl — ahova

eltemették — a viz elvezetése bizonyâra tobb idôt vehetett igénybe,

îgy a halâlozâs pontes idejét mâr nem lehet megâllapStani, îgy ha a

mâr torvénybeiktatott mâjus 7-ét elfogadjuk, nem tortént a valésâg

rovâsâra lényeges eltérés sem.

7) Ezt a vltathatatlan tényt âgy a német, mint a vilâgtorténelmi

munkâk szerzôi szeretik elhallgatni. Ez a tény azt bizonyitja, hogy

a mal Alsô-Ausztria, Stiria és Karantânia — a Nyugat-Pannonia —,

amelyet a németek az Avarbirodalom bnkâsa ntân vettek birtokukba,

éppen ûgy vêren szerzett magyar terûlet volt, mint a Kârpâtmedence

bârmelyik része.

☆ ☆ ☆

Szâsz Béla dr. elnôk hâlâs kôszônetet mond a megjelent
akadémiai tagoknak és a vendégeknek szives érdeklôdésûkért
s az Arpâd Akadémia negyedik évi rendes kôzgyulését (osztâ-
lyainak egyiittes iilését) berekeszti.



V. RÉSZ

A CLEVELANDI SZABADEGYETEM ELÔADÂSAI

1) 1968. jùnius 7.

Szâsz Béla dr.: Kutatâsok a magyarsâg eredete kôrul.
Nâdas Jdnos dr.: Torekvéseink a szabadegyetemi elôadâ-

sokkal kapcsolatban.
Hozzàszôl: Nt. Elek Aron és vitéz Szakonyi Istvân.
EInôkôl: vitéz Kaczvinszky Pdl dr.

2) 1968. jûnius 14.
Fiiry Lajos dr. (Washington D.C.): Elbeszélések és ûti

élmények.
Kôzremûkodik: Illés Lajos és Kossànyi Jôzsef kôltemé-

nyeivel, Benz Katô énekmûvésznô Nt. Egyed Aladâr 'Bujdo-
sôk' cimû daljâtéka részleteinek elôadâsâval, a szerzô zongo-
rakiséretével.

EInôkôl: Illés Lajos.

3) 1968. jûnius 21.
Bertalan Kâlmân dr.: A Social Security fontosabb rendel-

kezései és a Medicare intézkedései.

EInôkôl: Jackovic Lajos.

4) 1968. szeptember 6.
Kossànyi Jôzsef: Bevezetô a Mécs Lâszlô irodalmi esthez.
Nt. Egyed Aladâr: Mécs Lâszlô kôltészete.
Kôzremûkôdik: Buzâs Agnes, Kovdcs Ivdn és Papp Klâra

Mécs Lâszlô kôlteményeinek elôadâsâval, Matavovszky Kata-
lin zongoraszâmmal.

Zârôszôt mond: Nddas Jdnos dr.



5) 1968. szeptember 13.

vitéz Vittay Béla: Pannônia ôstorténete a keltâk uralmâig,
kiilonôs tekintettel a karamagyar és szumir torzsek jelenlé-
tére.

EInôkôI: Rosta Lajos dr.

6) 1968. szeptember 20.

Simon Andrâs dr. (Akron, Ohio): Az amerikai egyetemi
oktatâs eurôpai szemmel.

Elnokôl: Jâlics Gyôrgy dr.

7) 1968. szeptember 21.
Nt. Elek Âron: Magyar szellemi és erkôlcsi értékeink ât-

adâsa utôdaink szâmâra.

Hozzâszôl: Gyékényesi Gy'ôrgy.
Elnokôl: Ft. Kârpi Ferenc.

8) 1968. oktôber 4.
Wass Albert (Florida): Politikai helyzetkép magyar szem

mel és a Szépmfves Céh célkitûzései. — Szemelvények irodal-
mi mûveibôl. — Megemlékezés nemzeti hôseinkrôl.

Elnokôl: Kossdnyi Jôzsef.

9) 1968. oktôber 11.
Nddas Gyula dr.: Hogyan ôrizziik meg megtakaritott pén-

ziink értékét?

Bertalan Kdlmdn: Sziikség van-e életbiztositâsra? Milyent
vâsâroljunk?

Tôth Béla: A mindennapi élet magânjogl kérdései (ingat-
lanvâsârlâs, szerzôdéskôtés, végrendelkezés).

Elnôkôl: Nddas Jdnos dr.

10) 1968. oktôber 18.
Radnay Rudolf: Korunk imiformizâlt mûvészete.
Elnôkôl: Polôny Zoltdn.

11) 1968. oktôber 25.
Harangi Ldszlô dr.: Nyolc hetes âzsiai kôrùton. Kôrôsi

Csoma Sândor sirjânak megkoszorûzâsa. Képekkel és filmbe-
mutatâssal.

Elnôkôl: Kovdcs Lajos dr.



12) 1968. november 1.

vitéz Tapolcsânyi Oszvald dr.: A hit- és erkolcstan tanîtâ-
sânak szûkségessége kiilonôsen az Egyeslilt Allamokban.

Kôzremûkôdik: Bârdny Erzsike Liszt 5. Magyar Rapszô-
diâja elôadâsâval.

Elnôkôl: Bertalan Kâlmân.

13) 1968. november 8.

Helyi szerzôk sajât mûveikbôl adnak elô.
Kôzremûkôdik: T. Dombràdy Dora, B. Kovâcs Fréda, Hal-

may Tihamér, Itlés Lajos, Kerecsendi Kiss Mârton, Kossânyi
Jôzsef, Sâri Gâl Imre.

Elnôkôl: Nâdas Jdnos dr.

14) 1969. februdr 21.
Nt. Vatai Ldszlô dr. (Détroit, Micb.): Megemlékezés Ady

Endrérôl és kôltészetérôl, a kôltô balâlânak 50. évfordulôjân.
Kôzremûkôdik: Kovdcs Ivdn és Papp Kldra Ady-kôltemé-

nyek elôadâsâval, Bdrdny Erzsike zongoraszâmmal.
Megnyitô imât mond: Nt. Elek Aron.
Elnôkôl: lllés Lajos.

15) 1969. februdr 28.
Szdsz Béla dr.: A Duna-vôlgy rendezésének kérdéseirôl.
Hozzâszôl: Homonnay Elemér és Sirchich Ldszlô.
Megnyitô imât mond: Nt. Juhdsz Imre.
Elnôkôl: vitéz Kaczvinszky Pdl dr.

16) 1969. mdrcius 7.

Kisjokai Erzsébet (Hollandia): Versek, novellâk ùti em-
lékek.

Kôzremûkôdik: Buzdné Ormay Ildikô sajât szerzeményû
dalaival, Ddmotdrffy Zsolt begedûjâtékkal és Dômôtôrffy Emit-
né zongorakisérettel.

Megnyitô imât mond: Ft. Kôtai Zoltdn dr.
Elnôkôl: Kossdnyi Jôzsef.

17) 1969. mdrcius 14.
Egyed Miklôs dr.: Gyôgyitbatô-e a râk? Filmbemutatâs-



Megnyitô imât mond: Nt. Brachna Gâbor.
Kozremûkodik: Nyilas Ferike Liszt 2. Magyar Rapszôdiâja

elôadâsâval.

Elnôkdl: Deme Kâroly dr.

18) 1969. mârcius 21.

Oszlânyi Robert: Magyar emigrâciô. Koltészet és vaiôsâg.
Megnyitô imât mond: Nt. Endrei Ferenc.
EInôkôl: Csepi Béla.

19) 1969. mârcius 28.

vitéz Vittay Béla: A rômai kor Pannôniâban.
Megnyitô imât mond: Ft. Kdrpi Ferenc.
EInôkôl: vitéz Szakonyi Istvân.

20) 1969. mâjus 2.
Radnay Rudolf: Onnepi megemlékezés Munkâcsy Mihâly-

rôl sziiletésének 125. évfordulôja alkalmâbôl.
Kûr Csaba (Warren, O.): A szobrâszmûvészetrôl.
Kôzremûkôdik: Matavovszky Katalin Beethoven G dur

Sonatâjânak és Schubert Impromtu mûvének elôadâsâval
zongorân.

EInôkôl: Bertalan Kâlmân.

21) 1969. mâjus 9.
Lengyel Alfonz dr. (Détroit): A Jugoszlâvia teruletén fo-

lyamatban lévô ôsrégi rômai telepiilések feltârâsârôl a Smith-
sonian Institute anj'agi tâmogatâsâval. Vetitett képek és film-
felvételek bemutatâsâval.

EInôkôl: Burgyân Aladâr.

22) 1969. mâjus 16.
Kozma Ottô: A sikeres magânvâllalkozâsok elôfeltételei.
EInôkôl: Lacza Barna.

23) 1969. mâjus 23.
Igndcz Rôzsa (Budapest) irodalmi estje.
Kôzremûkôdik: Bârâny Erzsike zongoraszâmokkal.
EInôkôl: Sirchich Lâszlô.



24) 1969. mdjus 30.
Nt. Kur Géza (Warren): Kossuth Lajos jelentôsége. Un-

nepi megemlékezés a kivâlô magyar âllamférfiù halâlânak 75.
évfordulôjârôl.

Kardos Tabot Béla dr. (Washington, D.C.): Kossuth nem-
zetkôzi elismerésérôl.

Kozremûkôdik: Dr. Thomâné Kdrolyi Katalin szavalatok-
kal, Tdborosi Anna-Mdria Liszt-Rossini 'Nocturne' cimû szer-

zeményének elôadâsâval zongorân.
Hôseinkért imât mond: Fôt. Szabô Istvdn dr.

Elnôkol: Szdsz Béla dr.

25) 1969. jûnius 6.

Battha Pdl (Buffalo): Hazai mezôgazdasâgunk problémâi,
szukségessé vâlô intézkedései a Vasfûggôny felhûzâsa utân.

Elnôkol: Fricke Valér.

26) 1969. jûnius 13.

niés Lajos irodalmi estje.
Kozremûkôdik: Takâcs Teodor Illés-kôltemények elôadâ

sâval, Bdrdny Erzsike Liszt 'Szerelmi âlmok' cimû mûvének
elôadâsâval zongorân.

Elnôkôl: Gyékényesi Gydrgy.

27) 1969. jûnius 20.

Weninger Endre dr.: A "Cuyahoga County Welfare" szoci-
âlis jelentôsége.

Elnôkôl: Bertalan Kdlmdn.

28) 1969. oktôber 3.

Kossdnyi Miklôs: Megemlékezés 1849. oktôberi magyar
vértanûinkrôl.

Nddas Jdnos dr.: A trianoni békeszerzôdés 50. évfordulé-
jân kiadandô emlékiratra vonatkozô hatârozati javaslat elôké-
szîtése.

Hozzâszôlnak: Homonnay Elemér, Lôte Lajos, vitéz Pdn-
célos Mihdly és Sirchich Ldszlô.

Kôzremûkôdik: Bdrdny Erzsike Liszt 'Campanella' cimû
mûvének elôadâsâval zongorân.



Megnyitô imât mond: Nt. Elek Aron.
Elndkol: Nàdas Jânos dr.

29) 1969. oktôber 10.

Adâm Jenô (Budapest): Magyar ôrôkségiink
dal. Zenei illusztrâciokkal.

Elnokol: Nt. Harangi Lâszlà dr.

— a magyar

30) 1969. oktôber 17.

Klobusitzky Dénes dr. (Sao Paulo): Ki'gyômérgek, mint
gyôgyszerek.

Elnôkôl: Egyed Miklôs dr.

31) 1969. oktôber 24.

Major Jôzsef dr.: A tûdôbetegség idôbeli felismerésérôl
és lekuzdésérôl. Vannak-e csodagyôgyszerek?

Elnokol: Deme Kdroly dr.

32) 1969. oktôber 31.

Nt. Egyed Aladdr zeneszerzôi estje. Mûsor kozben megem-
lékezés hôseinkrôl és vértanûinkrôl.

Kôzremûkôdik: Benz Katô és Beodrayné Dolesch Melinda
énekszâmokkal, Réthdti Schill Andrds csellômûvész. Zongorân
a szerzô kisér.

Elnokol: Nddas Jdnos dr.

33) 1969. november 7.

Szathmdry Lajos dr. (Chicago): Atkozott emigrâciô — âl-
dott diaszpôra.

Elnôkôl: Kossdnyi Jôzsef.

34) 1969. november 14.

vitéz Szakonyi Istvdn: A tôtok délszlâv eredetérôl, kiilôn
nemzetté alakulâsârôl, valamint a kettôs magyar honfoglalâs
legûjabb bizonyitékairôl.

Elnôkôl: vitéz Vittay Bêla.



VI. RÉSZ

ÉLETRAJZI ADATOK

(A Magyar Talâlkozôk személyes és levelezô résztvevôire.vala-
mint az Ârpâd Akadémia tagjaira vonatkozôan az elôzô Krô-
nikdkban kôzolt adatok kiegészUése)

Jelmagyarâzat :

* — szuletésének éve éa helye (pl. 1906, Mak6)

Hamvai Bokor Pâl dr. utr. juris, (Passaic, N.J.) okl. iigy-
véd, okl. gazda, *1887. Szeged. A szegedi piarista gimnâzium-
ban érettségizett. A kecskeméti réf. jogakadémiân, a budapesti,
berlini és a kolozsvâri egyetemen jogot végzett, utôbbin a
gazdasâgi akadémiât is. Tartalékos fôhadnagy. Az I. vilâghâ-
borûban 39 hônapi rajvonalbell szolgâlatot teljesi'tett. 1919-
ben a magyarorszâgi proletârdiktatûra ellen Szegeden megala-
kitotta a vilâgon az elsô 'Antibolsevista Committee'-t, mely-
nek késôbb elnôke is lett. Sikeres elôkészitésével megalakult
az elsô Nemzeti Hadsereg és a Nemzeti Kormâny, mely Sze-
gedrôl induit el az orszâg felszabaditâsâra. Részt vett Erdély,
a Délvidék felszabadltâsânak katonai akciôiban. Szâmos kato-

nai és polgâri kitiintetés és a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdo-
nosa, a konstantini Szent Gyôrgy lovagrend tisztikeresztes vi-
téze, az akkoni Szent Jânos és a jeruzsâlemi Templomos Ren-
dek lovagja. A "The Association of American-Hungarian Sci-
entists, Academicians" jogtanâcsosa "Awarded for Distingui-
shed Service and Patriotic Dévotion to Hungary", "Szegedor-
szâgtôl—Magyarorszàgig" (1938) cimû kônyvében megirta az
1919. évi Szegedi Ellenforradalom tôrténetét.

Magyarorszâgrôl mint bevonult honvédtiszt, a szovjet
megszâllâs miatt, Németorszâgba vonult ât csapattestével. Ot-
évi németorszâgi tartôzkodâsa alatt, mint a Magyar Szabadsâg
Mozgalom târseinôke, a MSZM Tâjékoztatô szerkesztôje, a



Stuttgartban megalakîtott "Sancta Hungaria" magyar kultùr-
egylet elnôke, a "Hazânk" cfmû havi koziony és a "Magyar
Kalendârium —1948" (a németorszâgi emigrâcioban kinyom-
tatott elsô magyar kônyv) kiadôja. Ez idô alatt tevékenyen
részt vett a magyar ûgy szolgâlatâban. 1951 januâr havâban
vândorolt ki az Egyesûlt Âllamokba, ahol a magyar emigrâciô
nyilvânossâga elôtt szâmos irâsa ismert. Igazgatôsâgi tagja
volt a megsziint Magyar Publishing Co-nak, mely kiadta a
Szabad Magyarsâg cimû hetilapot, amelynek âllandô cikkirôja
volt. A Los Angelesben megalakult Magyar Nemzetvédelmi
Szovetség dîszelnôke.

vitéz Botond Pâl dr. (Aubum, Ausztrâlia) orvos, *1912,
Budapest. Kôzépiskolâit a piarista gimnâziumban végezte.
Diplomâjât a Pàzmâny Péter tudomânyegyetem orvosi karân
szerezte meg. A mâsodik vilâghâborû folyamân mint hivatâ-
sos katonaorvos teljesitett szolgâlatot. A hâborû utân Auszt-
râliâba vândorolt. Sydneyben gyakorlô orvos. Az 'Auszt
râlia! Magyarsâg' âllandô munkatârsa. Irôi neve: Botond Ist-
vân. "Megosztanâm veled" cimû verskôtete 1968-ban ezûst Ar-
pâd-érmet nyert.

Diôszeghy Tibor (Diisseldorf, Németorszâg) *1926, Debre-
cen. Iskolâit Somoskôûjfalun, Budapesten és Kûnszentmiklô-
son végezte. A kôlni egyetemen szociolôgiât és politolôgiât
hallgatott. Elsô versét 16 éves korâban a 'Magyar Cserkész
kôzôlte. 1944-ben ônként jelentkezett a Hunyadi-hadosztâlyba.
1945-ben hadifogsâgba keriilt, ahonnan megszôkôtt. Zellôy Kâ-
roly 'Magyar Jôvô', majd Jâkli Istvân 'Pâsztortûz' cimû lap-
jâban kôzôlte verseit. Elsô verskôtete "Orôl a malom cim-
mel 1948-ban jelent meg. 1954 ôta a 'Magyar Nôk' âllandô
munkatârsa lett. Verse! és prôza! irâsa! az Oj Hungâria, a
Nemzetôr, a Magyar Csalâd, a Pâsztortûz, a Vasâmap! Levél,
az Ûj Honfoglalâs és — tôbb mint 7 év ôta — a Kanadai
Magyar Ojsâg hasâbjain jelennek meg. A kôln! Képes Ma
gyar Vilâg vezetô szerkesztôje. A nyugatnémetorszâgi Vôrôs-
marty Irodalm! Kôr rendes, a losangeles! Zriny! Miklôs Iro-
dalm! Kôr tiszteletbel! tagja. 1967-ben (âlnéven) bronz Arpâd-
érmet nyert.



somogyszili és boronkai Farkas Lâszlo (Zug, Svâjc) *1921,
Magyarorszâg. Dédapja 1860-ban Kufstein vârâban hait meg.
Kôzépiskolâit Kaposvârott, Oroshâzân és Székesfehérvârott
végezte. 1938-ban a szabad csapatokba jelentkezett, majd a
mûegyetemre iratkozott be, de katonai szolgâlatra hivtâk be.
Mint repûlô, ônként jelentkezett harctéri szolgâlatra. Hârom-
szor szôkôtt orosz fogsâgbôl. 1945-ben a mûegyetemrôl kizâr-
tâk. 1946-ban letartôztattâk és 5 évi kényszermunkâra l'tél-
lék, de 18 hônap utân szabadlâbra helyezték. 1949-ben ûjra
felveszik a mûegyetemre, ahol 1953-ban diplomât szerez. 1955-
ben egy évi bortônre îtélik, de félév mùlva kiengedik. 1956-
ban a somogyi Forradalmi Tanâcs titkârâvd vâlasztottâk. A
szabadsâgharc elbukâsa utân Njmgatra jôn. A zûrichi egyete-
men két évig tovâbbképzô mérnôki tanulmânyokat folytat.
Jelenleg ônâllé mérnôk. Tobb szabadalom tulajdonosa. Ôt
gyermek atyja. A Ziirichi Magyar Egyesûlet, a Svâjci Magyar
Egyesuletek Szôvetsége és az Eurôpai Szabad Magyar Parla-
ment életrehivôja. A Volt Politikai Foglyok Vilâgszôvetségé-
nek intézôbizottsâgi tagja, a Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség
alelnoke.

Gyékényesi Gydrgy Istvdn (Cleveland, Ohio) *1932. oktô-
ber 20-ân, Gyékényesen, Somogy megyében. 1945-ben, tizenkét
éves korâban hagyta el Magyarorszâgot. Osztrâk és magyar
gimnâziumokban végezte kdzépiskolai tanulmânyait. 1951-ben
érkezett az Egyesûlt Allamokba, ahol négyévi katonâskodâs
utân folytatta egyetemi tanulmânyait. 1961-ben gépészmérnôk-
ké avatta az akroni egyetem. 1965-ben a Case Istitute of Tech-
nology-n elnyerte a mémoki tudomânyok magisteri fokozatât.
Jelenleg doktori értekezésén dolgozik a National Aeronautics
and Space Administration clevelandi kozpontjâban, mint a
Michigan State University kandidâtusa alkalmazott matema-
tikâban. "Napnyugati kantâta" ci'mû versét bronz Arpâd-érem-
mel tlintette ki 1968-ban a Magyar Talâlkozô.

Ft. Horvâth Miklôs dr. (University Heights, Ohio) *1913,
Budapest. Nagyapja Csepreghi Horvâth Jânos dr. felsôhâzi
tag, az Elsô Magyar Hitelszôvetkezet megalapitôja. Kozépis-
kolâit a bencés gimnâziumban végzi el. Érettségi utân a buda-



pesti Kereskedelmi Akadémiân kônyvelôi és szâmvevôi okle-
velet szerez. Aztân Innsbruckban, Budapesten és Bécsben
folytat egyetemi tanulmânyokat. Budapesten summa cumlau-
de bdlcseleti doktorâtust és tanâri oklevelet szerez, aztân el-
végzi a theolôgiât. Mint felszentelt rômai katolikus lelkész
Clevelandba jdn. A Western Reserve egyetemen folytat tanul
mânyokat s a kônyvtârtudomânybôl megszerzi a master deg-
reet. A John Caroll egyetem tanâra lesz. 21 év ôta tanit.
11 év ôta professzorként (ny. r. tanârként) mûkodik. Az Ârpâd
Akadémia rendes tagja.

Ivanich Miklôs (St. Louis, Mo.) *1932, Kaposvâr. Kôzép-
iskolâit a pécsi jezsuitâknâl és a pannonhalmi bencéseknél
végezte. 1950-ben Dombôvârott érettségizett. Elvégezte a bu-
dapesti Liszt Ferenc zenemûvészeti fôiskolât, ahol zongoramû-
vészi oklevelet szerzett. 1956-ban jôtt Nyugatra. 8 évig Pâ-
rizsban élt, 2 évig a londoni BBC szôlistâja volt. Amerikâba
1966-ban vândorolt ki s azôta a St. Louis Institute of Music-
nâl 'artist-in-residence' és 'Head of the Piano Dept.'. 1968
ôta az Arpâd Akadémia alakitô-mûvészeti osztâlyânak levelezô,
1969 ôta pedig rendes tagja.

kolozsvdri Kenderessy Lajos (Toronto, Ont., Kanada)
*1920, Kolozsvâr. A piaristâknâl érettségizett. Mâr hatodikos
korâban jelentek meg irâsai s 1940-ben volt az elsô szerzôi
estje Kolozsvârott. A Szmmûvészeti Akadémia hallgatôja s
emellett a Nemzeti Szmhâz alkalmazottja lett. 1942-ben "Az
asszony bûne" cîmû darabjâval elsô pâlyadijat (1000 P-t és
dîszoklevelet) nyert. Egyfelvonâsosât még ugyanabban az év-
ben szinre is hoztâk Bajor Gizi és Timâr Jôzsef alakitâsâban.
1944-ben kitûnôen végzett a Szmmûvészeti Akadémiân s a
Nemzeti Szmhâz segédrendezôje lett. Budapest ostromât Szi-
lassy Gyula szinmûvész vezetésével 66-od magâval a szmhâz
ôvôhelyén élte ât. 1945-ben elbocsâtottâk. 1950-ig a legkûlôn-
bôzôbb természetû mimkâkat végezte. Ekkor egyik teljesen
politikamentes kéziratât a Bécsben mûkôdô Szabad Eurôpa
Râdiô cimére postâra adta. Ennek alapjân letartôztattâk, 'kém-
kedés és adatkiszolgâltatâs' ci'mén ti'z évre és minden vagyo-
nânak elkobzâsâra itélték. 1956-ban a szabadsâgharcosok sza-



baditottâk ki a vâci bôrtônbôl. Egy hônappal késôbb Auszt-
riâba menekûlt s onnan Kandâba vândorolt. "Harc az brok-

ségért" cfmû regénye 1958-ban jelent meg s ugyanakkor volt
elsô szerzôi estje Kanadâban. "Hâzassâg négyesben" cîmû re
génye 1960-ban jelent meg s ezt kovette kanadai és amerikai
kôrùtja, amelynek sorân 27 kanadai és 19 amerikai magyar-
lakta vârost lâtogatott meg. 1962-ben "A târsalkodônô", 1964-
ben pedig "Az ûj gyâros" cfmû regénye jelent meg. 1965-ben
eurôpai kbrutat tett és Bécsben, Salzburgban, Kôlnben, R6-
mâban, Milanôban, Pârizsban, Londonban és Ziirichben tar-
tott elôadâsokat. A torontôi 'Cine World' magazinnak 9 év
ôta munkatârsa. 3 magyar regénye és 1 novellâs kotete vâr
kiadâsra. 1969-ben "Férjek egymâs kôzôtt" cfmû jeligés szfn-
mû-kéziratâval ezûst Ârpâd-érmet nyert.

Koller M. Pâl *Abaujban, fôldbirtokos magyar csalâdbôl.
Kozépiskolâit a budapesti Piaristâknâl, felsôbb tanulmânyait
Selmecen, Sopronban, Debrecenben és Németorszâgban végez-
te, a két vilâghâborû kozôtt Sopronba fejezte be azokat. 0kl.
erdômémok és mezôgazda, 7 nyelvet beszél. A magyar âllam
kikuldetésében Kôzépeurôpa kûlënbôzô orszâgaiban tanulmâ-
nyozta azok faiparât és nagy erdôbirtokck uzemvezetését.
Szakmûkôdését egy nagy magânbirtokon kezdette meg a ma
gyar Alfôldôn, végiil is a Magyar Âllamerdészet szolgâlatâban
mûkôdott a Kârpâtokban egy 500.000 acre âllami erdôbirtok
vezetésében. Résztvett az I. Vilâghâborùban, 5 és fél évet tôl-
Ibtt Szibéria-i fogsâgban, ahonnan az akkor Vladivostokban
âllomâsozô U.S. csapatokhoz szôkôtt. Azokkal Japânon, San
Francisco, Panama-csatoma, New Yorkon ât kerûlt vissza Ma-
gyarorszâgra. A II. Vilâghâborû alatt részt vett a felvidéki
és erdélyi bevonulâsban. 1945-ben Németorszâgba menekûl,
az U.S. kormâny és az UNRRA szolgâlatâban dolgozik. 1949-
ben az USA-ba vândorol, Ohioban telepedik le. 1949—51-ig
a Muskingum Cons. District kôzép Chiot szolgâlô ârvédelmi
teriileteinek térképezését, erdôlefrâsât és leltârât végzi el.
1951-ben az USA Farm Bureau részére végzi 2400 mérfôldes
folyôszakaszon, annak faipari szempontbôl valô feltârâsât,
térképezését és leltârozâsât, mfg 1952 ôta az Ohio Power Co.
nagyméretû bânyabirtokainak erdészeti feladatain dolgozik.



1957—58 években mint meghivott elôadô Vancouver British
Columbia egyetemén tanîtott kiilônbozô erdészeti szaktârgya-
kat a Soproni Erdészeti Egyetem Canadâba menekiilt hallga-
tôinak. 16 év ôta az Ohio Erdészeti Egyesulet nyâri erdé
szeti kurzusânak elôadô tanâra. Szâmos amerikai orszâgos tu-
domânyos egyesùletnek, és erdészeti egyesiileteiknek, vala-
mint az ohioi Tudomânyos Akadémiânak tagja.

Koszorus Ferencné, sziil. felsôôri Fiilôp Gabriella *Magyar-
crszâgon. A budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân nyert tanâri
oklevelet s e minôségében mûvészettôrténetet tanîtott Buda-
pesten 1944-ig. Édesapjâtôl, a neves felsôôri Fûlôp Elemér
szobrâszmûvésztôl ôrôkôlte mûvészi tehetségét. Sokoldalù mû-
vész, mégis inkâbb a festészet vonzza. — 1951-ben férjével, Ko
szorus Ferenc vk. ezredessel az Egyesiilt Allamokba emigrâl.
Itt folytatja festészetét, ecsetje alâ keriil egyformân portré,
tâj, csendélet s egyéb kompozlciôk. Tôbb kiâllltâson szerepelt
ônâllôan és gyûjteményes kiâllltâson is. Az elmûlt évi Magyar
Talâlkozôra benyûjtott "Sziiret a pusztâban" festményét a bl-
râlô bizottsâg arany Ârpâd-éremmel tûntette ki.

Korôsi Szabô Péter (London, Anglia) *Budapest. 1940-tôl
1944-ig a MÂVAG cserkész repùlôkkel vitorlâzott. 1940-ben
mâr elôadâst tartott Vôrôsmartyrôl. Irodalmi érdeklôdését
megôrizte, de csak 1946-ban kezdett verseket Irni. 1947-ben
Ausztriâba, majd Angliâba jôtt. 1950 ôta rendszeresen Ir. 5
kolteménye Lajossy Sândor antolôgiâjâban jelenik meg. Hat
évig tervezô mérnok volt. 1964 ôta training officer a Mercedes-
Benz Ltd-nél. Kôlteményeivel 1969-ben bronz Arpâd-érmet
nyert.

Laurisin Lajos dr. (New York, N. Y.) *Kalocsa. Fllozôfiât
és theolôgiât hallgat Esztergomban, majd mlnt premontrei
papnôvendék (Mécs Lâszlô kispaptârsa) Jâszôvârott. 1918-ban
kilép a klérusbôl és mint Vigyâzô Ferenc grôf magântitkâra
jogot hallgat és énekelni tanul. Elvégzi Râkosi Szidi szlni-
iskolâjât Is. 1921 tavaszân lép elôszôr szlnpadra. 1923-tôl 1926-
ig a Turâni Regôs Csoport tagja. Orszâgos kôrûtjân ezer hang-
versenyen szerepel. 1926-ban elvégzi a Zenemûvészeti Fôisko-
la opera-tagozatât s az Operahâz kôtelékébe keriil. A râdiô



népszerûségi versenyein két izben gyôz. 1941-ben az Orszâgos
Magyar Szîniakadémia tanâra lesz. 1943-ban a Magyar Râdiô
drâmai osztâlyânak élére keriil. 1945-ben tâvozik Magyaror-
szâgrôl és 1950 ôta él New Yorkban, aboi azôta is a magyar
kultûra szolgâlatâban fejt ki kivâlôan értékes munkâssâgot.

Ludânyi Andrâs (Ada, Ohio). *1940, Szikszô. Atyja: néhai
vitéz Ludânyi Antal m. kir. honvéd ezredes, édesanyja Prileszky
Erzsébet. Magyarorszâgot 4 éves korâban, 1944-ben hagyta ei.
9 éves korâig Ausztriâban élt. 1949 szeptemberében sziileivel
és 4 testvérével Amerikâba vândorolt. 1949-tôl 1951-ig Virgi-
niâban tartôzkodott. Onnan 1951-ben — sziileivel egyiitt —
New Yorkba keriilt. 1958-ban érettségizett. New Yorkban ak-
tivan részt vett a magyar cserkész- és lovész-mozgalomban,
valamint egyéb ifjùsâgi, kultûrâlis és politikai szervezetek te-
vékenységében. Egyetemi tanulmânyait az Elmhurst College-
ban (Illinois), 1959-ben kezdte. 1963-ban B.A. fokozatot szer-
zett a tôrténelembôl. Tanulmânyait a Louisiana State Univer-
sity-n folytatta, ahol 1966-ban szerezte meg M.A. fokozatât az
âllamtudomânyokbôl. Jelenleg — ugyancsak a Louisiana State
University-n — doktorâtusân dolgozik s az Ohio Northem Uni-
versity âllamtudomânyi karân ad elô. Az 1967. ôszén megin-
ditott ITT—OTT cimû idôszaki lapnak — Éltetô J. Lajos és
Csomay Gyôrgy barâtaival egyiitt — egyik alapitôja és szer-
kesztôje.

vitéz Magyarosy Sdndor (Cleveland, Ohio). *1891 Ô-Be-
cse. A m. kir. nagyvâradi honvéd hadaprôdiskola elvégzése
utân, 1909. augusztus 18-ân avattâk fel zâszlôssâ. Katonai pâ-
lyafutâsât mint vezérezredes fejezte be 1945-ben. Irodalmi te-
vékenysége: A Magyar Katonai Szemle cimû katonai tudomâ-
nyos folyôirat târsszerkesztôje és ebben tôbb katonai tudo-
mânyos cikk irôja. A 'Hadmûvészet fejlôdése az ôkortôl nap-
jainkig' cimû kbnyv szerzôje. Meghivott elôadô tôbb egyete-
men a "korszerû honvédelem" ismertetésére. A hadtôrténelem
tanâra a vezérkari tisztképzô akadémiân. Az Arpâd Akadémia
tiszteletbeli tagja.

Mattyasovszky-Lates Kornél (Tûbingen, Németorszâg)
*Magyarorszâg. 1926-ban lett hivatâsos ûjsâgirô, mint a Nem-



zeti Ûjsâg volontôre. A hâborû elôtt és alatt a Pesti HMap,
a Fuggetlenség, a Magyar Kiilpolitika munkatârsa volt, majd
szerkesztôje, helyettes felelôs szerkesztôje és fôszerkesztôje
lett idôrendi sorrendben a kôvetkezô napilapoknak: Magyar
Szô, Pesti Ûjsâg, Magyarsâg,Magyarorszâg,Pest,T)j Nemzedék.
A Pester Lloyd német vezércikkirôja. 1942-ben "Ûj Magyaror-
szâgért — ûj Eurôpâért" cinunel kdnyve jelent meg a Cent-
rum kiadâsâban. 1956 ôta 'Coriiel von Lates' néven mint né

met ùjsâgirô mûkôdik. Tôbb mint tiz évig a Siidwest- Presse
munkatârsa volt s igy vezércikkei, politikai kommentârjai 23
napilap 'Problem der Zeit' rovatâban jelentek meg. Egy ideig
szerkesztôje volt a 'Der Europaeische Osten' cimû folyôirat-
nak. Gazdasâgpolitikai és kortôrténeti cikkeket irt két jelen-
tôs német râdiônak, a Siidwestfunknak és a Bayerischer Rund-
funknak. 1964 ôta a Demokratisch-Konservative Korrespon-
denz âllandô mimkatârsa s ennek nyomân cikkeit szâmos né
met napilap kôzli. Német ùjsâgirôi tevékenységét egyébként
a karlsruhei Badische Neueste Nachrichtennél kezdte, majd
éveken ât a Rheinischer Merkur cimû katolikus hetilapnâl
folytatta.

Neszlényi P. Judit (Pasadena, Calif.) mint csodagyerek,
mâr tiz éves korâban feltûnt zenei tehetségével. A budapesti
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolât kitûntetéssel végezte.
Antal Istvân, Kodâly Zoltân, Visky Kâroly, Molnâr voltak a
mesterei. Az 1956-os forradalomban valô részvétele hosszû
kôrhâzi kezelést eredményezett. 1957-ben a Vôrôskereszt ût-
jân keriilt Kalifomiâba, ahol a losangelesi magyar kultûrélet
egyik vezetô egyéniségévé lett. Zongoramûvész, zeneszerzd, ki-
sérô és zenetanâr. 1962 ôta a 'Music Teacher Association of
California' tagja s 1964 ôta a Directory Board tagja. Zongora-
mûvészetén kfviil zenepedagôgiai tevékenysége is osztatlan si-
kert biztositott szâmâra. Szâmos hangversenyével elismerést
és jôhimevet szerzett magânak és a magyarsâgnak is. Magyar
târgjni szerzeményeit az amerikai kôzônség is kedveli. "1956.
Cantata" cimû jeligés zenemûve 1969-ben eziist Arpâd-érmet
nyert.

Radnay Rudolf (Cleveland, Ohio) *1895 Budapest. Festô-
mûvész, okl. magyar kôzépiskolai (mûvészettôrténet- és rajz-)



tanâr. A budapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen muvé-
szettôrténeti és esztétikai tanulmânyokat végzett. Ezeket a m.
kir. Szépmûvészeti Akadémiân (ahol Ballo Ede tanârsegéde
lett) és a Képzômûvészeti Fôiskolân folytatta. Gyakran
szerepeit hazai és kiilfôldi kiâllîtâsokon. Tôbb dijat nyert
(Harkânyi, Nemes Marcell stb.). A Képzômûvészek Egyesii-
letének rendes tagja, a Kupetzky Jânos Târsasâg alapitô el-
nôke, az Orszâgos Mûvészeti Tanâcs akkreditâlt tagja volt.
Mûvészettôrténeti és esztétikai cikkeit az Élet, Magyar Kul-
tûra, Napkelet, Ûj Magyarsâg, Nemzeti Ojsâg, Oj Nemzedék,
Vasvârmegye, Vasi Szemie, Irottkô kozôlte. Jelentôsebb tanul-
mânyai: "A budavâri Hentzi-szobor torténete", "Renaissance
kônyvkdtészet", "Székely Bertalan", "Szombathely vâros 800
éves mûvészettdrténete". Mint a szombathelyi premontrei
gimnâzium rajztanâra, 1932-ben a vâros tôrténeti kiâllitâsâ-
nak fôrendezôje volt. Amerikâban a clevelandi Muséum of
Art alkalmazottja lett. Esztétikai szakcikkei és birâlatai a
Katolikus Magyarok Vasârnapjâban jelentek meg. Az elsô
vilâghâborût tart. fôhadnagyként kûzdbtte végig. Tbbb hadi-
kitûntetést kapott. Szâmos Ie«ikon kozii adatait. Az Arpâd
Akadémia meghivott rendes tagja.

Râttkay R. Kâlmân dr., kivâlô kôzgazdasâgi szakirô, So-
mogy megyében szûletett, jogi tanulmânyait Budapesten végez-
te. Az I. vilâghâborût elsô naptôl kezdve az utolsôig végig
harcolta, 9 harctéri kitûntetés birtokâban az elsôk kôzôtt je-
lentkezett a nemzeti hadseregbe és csak 1920 novemberében
szerelt le, mint tartalékos fôhadnagy, késôbb Magyarorszâg
kormânyzôja tart. huszârszâzadossâ léptette elô. Egész életét
a publicisztika szolgâlatâban tôltôtte. Fômunkatârsa a Szôzat
c. napilapnak, késôbb Gômbôs Gyula kitûnô hetilapjânak, a
Magyar Falunak a szerkesztôje. Tôbb értékes mûvel gazda-
gitja a magyar irodalmat: "Szabad kirâlyvâlasztâs", 1933-ban
"Modem orszâgépités", egy éwel késôbb nagy nemzetgazda-
sâgi és szociolôgiai tanulmânya; "A szovjet tervgazdasâg mai
âllâsa", 1935-ben "Mik a legsûrgôsebb pénzûgyi reformok?",
stb. 1938 ôszén âtveszi Rupprecht Olivér laptulajdonos meg-
hivâsâra a Magyarsâg felelôs szerkesztôi tisztét, Magyaror-
szâgnak az oroszok âltal tôrtént megszâllâsâig. Az emigrâciô-



ban napszâmosként kereste kenyerét Ausztriâban, majd Né-
metorszâgba, Miinchenbe kôltozik ât s irâsai fôleg a Duna
c. lapban és az Oj Hungâriâban jelennek meg.

Schiller Aurélné, sziil. Walter Ilona (Bad-Hall, Ausztria).
*Udvard, Komârom megye. Iskolâit a Paulai Vince kedves-
nôvérek esztergomi zârdâjâban és Budapesten az Angolkisasz-
nyok intézetében végezte. 1921-ben nyert tani'tônôi okievelet
Esztergomban, az Érseki Tanitôképzô Intézetben. Irôi mun-
kâssâgât 1951. évi kivândorlâsa utân Amerikâban kezdte. îrà-
sai, novellâi gyakran jelentek meg a Katolikus Magyarok Va-
sârnapjâban. 1955-ben a lap "Déli Harangszô" pâlyâzatân kôl-
teménye negyedik helyezést ért el. 1961-ben visszakoltozdtt
Eurôpâba, Ausztriâba. Az utolsô 10 év munkâsâgânak ered-
ménye "Imre Kirâlyfi" ci'mû regénye, mely 1969-ben ezûst Âr-
pâd-érmet nyert. Jelenleg (1970) kisebb l'râsokon khôil két,
sajât élményeit megorôki'tô regényen dolgozik.

Serly Tibor (New York, N. Y.) zeneszerzô, karnagy, hege-
dûmûvész, zenetanâr és szakirô. *1901, Losonc. Mâr 13 éves
korâban eziist érmet nyert New Yorkban, ahol Hertmann Ar
thur tanitvânya volt. Tanulmânyait a budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémiân folytatta Hubay Jenô, Kodâly Zoltân és Bar
tok Béla vezetésével. Amerikâba tortént visszatérése utân

mint hegedûmûvész szerzett himevet Cincinnati-ban, Philadel-
phia-ban és az NBC Symphony kotelékében. 1938 ota kizârô-
lagosan mûvészi aikotô munkâval foglaikozik. A vonos hang-
szerek alkalmazâsânak ùj technikâjât vezette be és a disszo-
nancia tôrvényén alapulô ûj zenei rendszert alapozta meg.
Szâmos zenei szaktanulmâny szerzôje. Onâllô mûve: "A Se
cond Look at Harmony". Mâsik nagy mûve, a "Modus Las-
civus, A New Musical Theory", most keriil kiadâsra. Igen
sok elôadâst tartott kûlônbozô egyetemeken és zenei fôisko-
lâkon. 1960/62-ben Eurôpâban elôadô-kôrûton ismertette a
modem zene ùj torvényeit. Gyakran vezényelt hires, nagy ze-
nekarokat (Philadelphiâban, Budapesten, Bécsben, London-
ban stb.). Befejezte Bartok Béla két posthumus mûvét ('Third
Piano Concerto' és 'Reconstmction of Concerto for Viola').

Bartok halâlânak tizedik évfordulôjân az elsô teljes Bartok



zenekari programot vezényelte (Symphony of the Air). Tôbb
kivâlô zenemû szerzôje. Az Arpâd Akadémia meghivott ren
des tagja.

Sisa Istvân (Newark, N.Y.) kôzi'rô *Magyarorszâgon. A II.
Vilâghâborû utân Nyugatra vândorol. Eurôpâban kiadja a Tâ-
jékoztatô Szemlét, amelyben a kisebbségi kérdésekre, a szom-
széd-népekkel valô viszonyunkra, valamint a târsemigrâciôk
torekvéseire hi'vja fel a kûlfoldi magyarsâg figyelmét. Ameri-
kâban megalapitja és 5 éven keresztiil szerkeszti a Free World
Review-t. Nemcsak regisztrâlja benne az eseményeket, de szak-
embereket és politikusokat is megszôlaltat hasâbjain. Az utôb-
bi években teljes erejét a magyarorszâgi abortusz rendelet
és annak kovetkezménye vizsgâlatânak szenteli s ez irânyû
megrâzô kiadvânyaival kivânja a magyarsâg kihalâsâra vezetô
rendelettel szemben a harcot felvenni.

St. Clair Jôzsef (Monterey, California) nyelvtanâr. *1913,
Pozsony. Kozépiskolai és egyetemi tanulmânyait Budapesten
végezte. 1948 ôta a magyar nyelvet és kultûrâlis ismereteket
tam'tja angol nyelAdieknek.

Msgr. Szabô I. Jânos (South Bend, Ind.). Szûlei fiatalko-
rukban vândoroltak kl az Egyesûlt Allamokba. *1905 Carte-
ret (N. J.). Iskolâit is itt végezte, filozôfiât és theolôgiât
Cincinnatiban (Ohio). 1930-ban szentelték pappâ. Plébânossâ
1935-ben nevezték ki South Bendbe, ahol ma is mûkodik.
Gyorsan halad eidre egyhâzi pâlyâjân: esperes, pâpai kama-
râs, pâpai preiâtus, egyhâzmegyei consulter, szerzetesek vi-
kâriusa, apostoli protonotârius, majd vikârius generâlis lett.
Egyhâzi munkâja mellett élénk részt vesz a vârosi, megyei
kozéletben, szociâlis és charitativ mozgalmakban. A Katolikus
Liga einoke 1958-tôI, 1961-ben einyeri a Mâltai Kereszt kitiin-
tetést is. A Hungarian Studies Foundation igazgatôsâgi tagja.
Az Arpâd Akadémia tiszteletbeli tagja.

Thiery H. Ilona (Los Angeles, Clif.) a român megszâllâs
alâ keriilt Erdélyben szuletett. Ott és Temesvâron nôtt fel.
Elsô cikkei, novellâi a Temesvâri Hfrlapban jelentek meg.
Nyolc évet Bukarestben toltôtt. Onnan frâsait a nagyvâradi



Magyar Lapok kôzôlték. 1940-ben csalâdjâval egyiitt Budapest-
re menekûlt. A Magyar Nôk hasâbjain jelentek meg novellâi.
Két elbeszélését a "Fiatal magyar l'rôk gyûjteménye" hozta,
hârom cikkét pedig Zilahy Lajos "Hid" cîmû folyôirata. 1944
utân 6 évig Németorszâgban és 9 év ota Kalifomiâban él.
îrâsait a Katolikus Magyarok Vasâmapja, a németorszâgi Ma
gyar Nôk, a Kanadai Magyarsâg, a Nyugati Magyar Élet és
a Nemzetôr kôzli. Az ifjûsâg és a cserkész csapatok részére
tôbbszôr irt râdiôjâtékot és karâcsonyi szmdarabot. 1953-ban
"Cecilia" cimmel verses mesejâtéka jelent meg. 1969-ben az
ezûst Arpâd-érem nyertese lett "Széttôrt cserepek" cîmû szfn-
darabjâval.

Vatai Lâszlô dr. (Détroit, Mich.) reformâtus lelkipâsztor.
Poroszlôn szûletett 1914-ben. Egerben érettségizett. Sârospa-
takon szerzett réf. lelkészi oklevelet, Kolozsvârt doktorâlt filo-
zôfiâbôl, summa cum laude eredménnyel. Sârospatakon teo-
lôgiai, Debrecenben egyetemi magântanâri habilitâciôt nyert.
A budapesti egyetemek réf. lelkipâsztora volt és a Soli Deo
Gloria Réf. Diâkszôvetség fôtitkâra. A Jôzsef Nâdor Mûegyetem
Kôzgazdasâgi Fakultâsân filozôfiât tanîtott. A Vallâs- és Kôz-
oktatâsûgyi Minisztérium osztâlytanâcsosa volt. Késôbb nem-
zetgyûlési képviselô. Mind a nâcik, mind a kommunistâk be-
bôrtônôzték. 1951 ôta a Radio Free Europe munkatârsa. En-
nek a keretében kb. 800 alkalommal tartott réf. istentiszte-
letet és elôadâst az otthoni és kôzépeurôpai magyarsâg ré
szére. Filozôfiai îrô. Szûkebb teriilete: az irodalom filozôfiâja.
Szâmtalan cikke mellett nagyobb mûvei: Dosztojevszkij, A sze-
mélyiség élete, A szociâlis filozôfia alapjai Bôhm Kâroly tanâ-
ban, Bevezetés a filozôfiâba, Az Isten szômyetege (Ady lîrâ-
ja), Man and His Tragic Life. — Az Arpâd Akadémia meghi-
vott rendes tagja.



VII. RÉSZ:

NÉVMUTATÔ

Aba Novâk Vilmos 208

Acsay Dénes 229
Acsay Lâszlô 208
Adorjân Ferenc 116
Agghâzy Lâszlô 208
Ament Anna-Mâria 252

Ament Jânos 252

Alapi Endre 113, 114
Arady Vîgh Mihâly 230
Asbôth Jenô 208

Adam Jenô 292

Bakô Elemér 228, 230, 257
Balatoni Istvân 247

Balog Arpâd 208
Baranchi Tamâska Endre 219,

257

Basch Edit 208

Battha Pâl 116, 230, 292
Batur-Maâr Miklôs 208

Bâcsy Katalin 252
Bârâny Erzsébet 245, 290, 291,

292

Bârâny Jûlia 252
Bârânyné Oberschall Magda

109

Benz Katô 288, 293

Beodrayné Dolesch Melinda
293

Berân Lâszlô 83

Bertalan Kâlmân 258, 288, 289,
290, 291, 292
Bertôk Anita 252

Bethlen Ferenc 255

Béky Zoltân 11, 113, 258
Bényey Zoltân 208
Bi'rô Béla 208, 259
Birô Jôzsef 209

Bodnâr Bertalan 209

Bodnâr Lajosné 242
Bognâr Kâlmân 259
Bogyay Tamâs 80
Bokor Istvân 209

Bokor Pâl 223, 294
Borbereki Erzsébet 209

Borbereki Kovâcs Zoltân 209

Bossânyi Ervin 209
Boszin Endre 209

Botond Pâl 295

Brachna Gâbor 242, 290
Brôdy Lily 209
Brunner Erzsébet 209

Bujdosô Bâlint 114
Burgyân Aladâr 258, 291
Burjân Gyula 116, 230
Buzâs Agnes 252, 288

Candell Viktor 209

Casab Judit 209

Cholnoky Tibor 257



Csaplâr Andrâs 210
Csaplâr Vilmos 210
Csapô Endre 116
Csaszkôczy Emil 230
Csepi Béla 291
Csernoch Jânos 19

Csery C. Mihâly 116, 231
Csery Lajos 210
Csery Lajosné 210
Csébi Gaâl Jôzsef 210

Csighy Sândor 256
Csôka Istvân 210

Csomay Gyorgy 300
Czanik Géza 116

Czimbalmos Szabô Kâlmân
210

Czimbalmos Paâl Magdaléna
210

D'Albert Ferenc 114, 229, 245,
257

Damôy Pâl 116, 232
Dâinoki Veress Lajos 231
Deâk Ferenc 116, 256
Deme Kâroly 290, 293
Diôszeghy Tibor 295
Dohanos Istvân 210, 259
Dohanos Pâl 211

Dohanos Péter 211

Domanovszky Sândor 31
Dombrâdy Dora 290
Domjân Jôzsef 211
Domokos Sândor 187, 228, 245,

247, 260, 261, 266
Domonkos Lâszlô 169, 174,

187, 191, 257, 259
Dosa Margit 252
Dômôtôrffy Emilné 290

Dômôtôrffy Zsolt 190, 248,
290

Dôry Ferenc 80

Eckhardt Tibor 225

Egyed Aladâr 288, 293
Egyed Miklôs 252, 290, 293
Elek Âron 288, 289, 290, 292
Endlicher Istvân 29

Endrei Ferenc 291

Enyedi Béla 232
Erdélyi Istvân 116, 229, 254
Erdélyi Istvân, vitéz 232
Erdélyi Jôzsef 247
Eszenyi Lâszlô 242, 243, 244,

245, 248

Eszlâry Kâroly 28, 259, 266
Éltetô J. Lajos 300
Értavy Barâth Jôzsef 227

Farkas Lâszlô 116, 232, 296
Farkas J. Zoltân 28, 247

Fazakas Ferenc 114, 225, 227,

228

Fâbry Ralph 211
Fischer Viktor 188

Fogassy Kâroly 211
Frecska Mârta 183, 187

Fricke Valér 292

Fried Pâl 211

Fûry Lajos 288

Gall Ferenc 259

Gara Imre 212

Gâbriel Asztrik 257

Gâch Gyorgy 212, 259
Gâch Zsuzsa 211

Gâll Ferenc 211

Gâspâr Mârton 73, 80



Gebefiigi Aczél Maria 212
Geiger Ottô 252
Geréb Zsuzsanna 252

Gerô Gyula 212
Giday Csilla 252
Gyarmathy Mihâly 212
Gyékényes Gy. Lâszlô 258,
Gyékényesi Gyorgy 245, 252,

289, 292, 296

Gyékényesi Gyôrgyné 248, 252
Gyimesy Kâsâs Ernô 202, 203,

212, 222, 229, 245, 257

Gyirâszi Mihâly 212
Gyôryné Mezô Margit 114
Habsburg Ottô 244

Hajdu Erzsébet 212
Hajmâssy Ilona 244, 252, 253
Hajnik Imre 30
Halmay Tihamér 290
Hamza D. Akos 212

Harangi Lâszlô 289, 292
Harsânyi Kâroly 213
Hartay Lâszlô 213
Havassy Bajân Sândor 233
Havassy Mâria 252
Hegediis Géza 109
Helstosky, Henry 257
Hellenbranth Berta 213

Hellenbranth Ilona 213

Hennyey Gusztâv 116, 233
Hokky Kâroly 116

Homonnay Elemér 80, 116,
290, 292

Horvâth Béla 213

Horvâth Mihâly 30
Horvâth Miklôs 26, 244, 257,

296

Horvâth Sonja 213
Hôman Bâlint 31, 61, 81, 109
Hubay Andor 213
Hunt Dôra 213

Huzan Gâbor 252

Huzan Gyorgy 252

Ignâcz Rôzsa 291

niés Lajos 256, 288, 290, 292
Illésy Gyula 233, 266, 275, 287
Ilosvay Istvân 28
Incze Gâbor 252

Incze Zoltân 252

lonescu Gina 213

Irinjd Gâbor 213
Ivanich Miklôs 259, 296

Jackovic Lajos 288
Jaszovszky Jôzsef 64, 81
Jâkô Géza 259

Jâlics Gyorgy 289
Jânos Lajos 213
Jeney Viktor 213
Juharos Istvân 213

Juhâsz Imre 290

Kaczvinszky Pâl 116, 227,233,
258, 288, 290

Kardos Talbot Béla 229

Kârolyi Katalin 291
Kârpi Ferenc 289, 291
Kâsa Jânos 213

Kedves Andrâs 116, 233
Kelemen Emil 214

Keméry Lâszlô 214
Kemény Zoltân 214
Kenderessy Lajos 246, 297
Kepes Gyorgy 214
Kepenyes Pâl 217
Kerecsendi Kiss Mârton 290



Keszte Eszter 252

Kézdi Kovâcs Elemér 214,259
Kézdi Kovâcs Lâszlô 204

Kirâly Dezsô 214
Kisbamaki Farkas Ferenc 116,

233

Kish Jôzsef 190

Kisjôkai Erzsébet 290
Klaudinyi Lâszlô 214,227,255
KIobusitzky Dénes 255, 293
KIotz Istvân 116

Knauz Nândor 30

Kodâly Zoltân 224
KoIIânyi Lâszlô 116, 234
Koller Pâl 116, 234, 298
Kolos-Vâry Zsigmond 214
Kosâry Domonkos 256
Kossânyi Jôzsef 225, 248, 249,

288, 289, 290, 293
Kossânyi Mikiôs 248, 292
Koszorus Gabriella 214, 246
Koszorus Ferenc 234
Kovâcs Fréda 290

Kovâcs Gyôrgy 11, 106
Kovâcs Gyula 116
Kovâcs Istvân 116, 234
Kovâcs Ivân 288, 290
Kovâcs Lajos 289
Kovâcs Nôra 252

Kozma Ottô 291
Kozô Margit 215
Kônya Fiilôp 215
Kôtai Zoltân 290

Kôrôsi Szabô Péter 246, 299
Kristôf Sândor 247

Krozsér Agi 252
Kun-Szabô Istvân 169, 174

252

Kùr Csaba 215, 291

Kùr Géza 291

Kûhrner Béla 257

Lacza Barna 291

Lajossy Sândor 256
Lantosné Szabô Elza 247

Laurisin Lajos 299
Lehel Mâria 215

Lehoczky Gyôrgy 215
Lendvay Jôzsef 248
Lengyel Alfonz 291
Légrâdy Tamâs 247
Liedl Kâroly 215
Loôsz Jôzsef 216

Lôte Lajos 115, 118, 292
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