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E L Ô s Z Ô
Egyesek ûjabbau mindinkâbb szeretik hangsûlyozni, hogy a magyar
a tudâs népe. Talân a tudâsnak tulajdonîthatô, hogy a magyarnak bâmulatos jogi és szociâlis érzéke van és torténelme folyamân mindkettôt
mindig népe fejlesztésére, hazâja jovôjének biztositâsâra igyekszik
fordîtani.

Mâr a honfoglalâst megelôzô vérszerzôdés nemcsak az addig szétesô tôrzseket fogja ôssze és ûjabbak befogadâsât teszi lehetôvé, hanem
azoknak a szerzett kôzjavakban valô egyenlô részesedését is szabâlyozza. Ha rendelkezéseit késôbb betartottâk volna, talân még ma is
Arpâd ivadékai uralkodnânak a Kârpâtok medencéjében.
A vérszerzôdés egyik alaptétele volt az ellenâllâsi jog is, amelyet
a 750 évvel ezelôtt kiadott AranybuUa zâradéka azzal tett îrott joggâ,

hogy a kirâly szolgâlatâba szegôdô szabad magyarok szâmâra Szent
Istvân âltal biztositott kivâltsâgokat a houfoglalé szabad magyarok
minden szabadsâgjogâval kiegészitette. Az Aranybulla nemcsak hatalmi,
hanem târsadalmi ellentéteket is ki akart kuszôbôlni. A nemzeti ellen-

âllâs joga ezért kisért végig bennunket hét évszâzadon. Amikor ugyanis
alkotmânyos szabadsâgunkat védtiik, a târsadalmi ellentétek (fônrak
és kisnemesek, katolikusok és protestânsok, kivâltsâgos rendek és
jobbâgyok, magyarok és idegenek kôzt mutatozé) nehézségeivel is
kiizdottunk.

Az Aranybulla szelleme szûli mâr a XIV. szâzad elején azt a

sajâtosan magyar kôzépkori âllamelméletet is, amely késôbb a Szent
Eorona tana néven vâlik ismertté. Ez a tan az uralkodét és az alatt-

valékat a fej és a test szerves egységébe foglalja, az âllamfô és a
nemzettest, valamint az utébbiak egyes részel kôzt jelentkezô ellenté

teket egyensûlyba âllitja, s a nemzet életbenmaradâsât, ûjabb fejlôdését a legnagyobb megprôbâltatâsok idején, s utâna is biztositja. A
benne megtestesulô elv mindaddig uralkodik, amîg csak idegen haderô

meg nem szâllja az orszâgot. És uralkodnia kell késôbb ismét. Akkor
18, ha kôztârsasâg lesz az âllamforma és elnôk az âllamfô. Mert sem

kirâly, sem elnôk, sem târsadalmi rend vagy osztâly, sem politikai pârt
nem erôszakolhatja râ a maga uralkodô, diktâtori akaratât a nemzet
egészének tôbbi, szerves alkotôrészére. Mint egykor a kirâly, a jôvôben
az uralkodô pârt is csak prûnus inter pares (elsô az egyenlôk kôzôtt)
lehet.

1848-ban nemcsak a kirâlyi jogokkal visszaélô osztrâk kamarilla

ellen, hanem a kivâltsâgos rendek és a jobbâgyok tôrvényelôtti egyen-

jogûsâgâért, s a bécsi és belgrddi korraâiiyok biztositdsdra elleniink
sajât hazânkban fellâzadâ nemzetiségiekkel szemben ônvédclembôl is
harcoltunk. A magyarsâg bâmulatos jogi és szociâlis érzékét bizonyîtja,
hogy éppen a legnehezebb kuzdelmek folyamân késziilt el (1849. jûlius

21-én) Kozép-Eurôpâban ez az egyetlen hasznâlhatô nemzetiségi tôrvény,
amelyet a jogfolytonossâg helyreâllîtâsa utdn az 1868:XLIV. t.c.
pôtolt, s a nemzetiségeknek olyan védelmet biztosîtott, amely uemcsak
abban a korbaa volt pâratlan, de még ma is fényes példâul szolgâlhatna
a Magyarorszâgot kômyezô nemzetiségi âllamoknak.

A magyarsâg szociâlis érzékét ugyanekkor az a tôrténeti tény bi
zonyîtja, hogy a nagy âtalakulâst nem forradalom, nom erôszak idézi
elô, hanem a klvâltsâgos rendek alkotmânyosan és onkônt, tôrvény-

hozâsi ûton, a jogfolytonossâg sérelme nélkul fosztjâk meg magukat
elôjogaiktél, vâllaljâk a tôrvényelôtti egyenlôséget, az âltalânos kozteherviselést, s ezzel kiszélesitik, a jobbâgysâg elemeivel bôvitik az
âllamfenntartô nép, a nemzet sorait.
Az

Aranybulla szociâlis

amikor tôrvényhozâsunk a

szelleme

érvényesult

szegénygondozâs

és

Trianon

utân

is,

târsadalombiztosîtâs

rendszerének sok tekintetben ma is egyediilâllô kiépîtése utân 1940-ben
az Orszâgos Nép- és Csalâdvédelmi Alap létesltésérol szélô tôrvénnyel

âllami feladatként tervszerûen megkezdte nemcsak az elesett târsadalmi rétegek iutézményes tâmogatâsât, hanom a nagytôkésèk tûlméretezett anyagi javainak fokozatos csôkkentését is.
Az Aranybulla kiadâsânak 750. évfordulôjân minderrôl nem szabad

elfeledkezniink. Arra kell torekedniink, hogy a fejlôdésnek 1945 utân
otthon részben elakadt, részben idegen ûtra tévedt irânyât itt kint
felismerjuk, tudatosltsuk, s az ôsi magyar ûtra tôrténô visszatérését

korlâtolt lehetôségeinkhez képest elômozditsuk. Tovâbb folytatjuk tehât
a magyar lelki egj'ség kialakîtâsânak nehéz munkâjât, s a kiilfoldi
magyar orvosok harmadik, a vilâgon szétszérédott magyar mémbkôk mâ-

sodîk ôsszejbvetelével pârhuzamosan a kovetkezô, tizenkettedik Magyar
Talâlkozé keretében, a magyar szabadsâg lânglelkû nagy kôltôje, Petôfi
Sândor szûletésének 150. évfordulôjân szeretettel hlvjuk és vârjuk az
Eszak-Amerikâban mûkôdô magyar pedagôgusokat és kônyvtârosokat is,
mint az ôsi magyar tudâs, nemzeti hagyomâny ôrzésének és âtbrôkitésének leghivatottabb munkâlôit, egyben a magyar jôvô legilletékesebb,
legkôzvetlenebb és legeredményesebb szolgâlôit, akik a magyar ifjûsâg
lelkében ûjraéleazthetik az ôrbk és szent magyar fogadalmat, hogy
"rabok tovâbb nem lesziinkl"
Dr. Nâdas Jânos

A TIZENEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
ELSÔ NAPJA
— 1971. november 26. —

MEGNYITÂS, KIALLÎTAS, MOSOROS EST
A tizenegyedik Magyar Talâlkozô 1971. november 26-ân,
pénteken délutân 4 ôrakor Cleveland (Ohio) vârosâban, a
Statler-Hilton Hôtel II. emeleti nagy disztermében (a Euclid
Avenue és az East 12. Street sarkân) kezdi meg tevékenységét.

Az érkezôket a virâgokkai diszîtett oszlopcsarnokban meglepôen nagyszabâsù kônyv- és képzômûvészeti kîâlUtâs fogadja.
A kiâllîtô képzômûvészeket, irôkat és a kozbnséget Illés Lajos
kôltô, az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak rendes tagja
koszdnti.

Illés Lajos a kônyvekrol és btrâlôikrôl
Ez a mâsodik konyv- és képzômûvészeti kiâllitâs, amelyet

kûltûrânk âpolôi a Magyar Talâlkozoval pârhuzamosan rendeznek. A kiâllitâs jelentôségét nem kell kiilôn hangsûlyoznunk,
lia meggondoijuk, hogy hasonlôkban az emigrâciô nem igen bôvelkedik és ha figyelembe vessziik, hogy ezen a kiâllitâson csak
hontalan irôk és mûvészek szerepelnek. Mennyiségben és kûlsôben mi természetesen nem versenyezhetiink a hazai kiadôkkal. A hontalan irônak sok nehézségébe keriil, nem egyszer
sûlyos anyagi àldozatàba, hogy mimkâjât kônyvalakban lâthassa. Nyereségrôl nem beszélhet. Ha teheti, mégis szivesen
âldoz, mert tudja, hogy munkâja hézagpétlô. Amit 6 elmond,

azt az otthoniak nem mondhatjâk el, nem tûkrôzhetik a kiilfôldi és az otthoni magyarok igazi életét.
Hadd foglalkozzam néhâny szôval a kritikâval. Mindjârt
elôljârôban le kell szogeznem, hogy esztétâinkat sûlyos mulasztâs terheli. Alig foglaikoznak az emigrâciôs kiadvânyokkal.
Nem tudhatô persze, hogy miért, hogy tudatlansâgbôl, félelemhôl, szâmitâsbôl, vagy kényelembôl-e, de bârmiért is, a felelôsség elôl nem térhetnek ki. îrâsaikat szemlélve az a benyomâsimk tâmad, hogy megâllt felettuk az idô. Még ma is, itt is
Csokonaival, Zrinyivel, Arannyal bibelôdnek, jôllehet semmi
ùjat sem mondanak, csak ismétlik a rég kialakult nézeteket.
Mintha szândékosan keriilnék napjaink irodalmât. Pedig a
magyar irodalom — az otthoni és a kiilfôldi egyarânt — az
elnyomâs, illetve az idegen kornyezet bénitô hatâsa dacâra nem
remélt magassâgra emelkedett. Az egészséges, épitôszellemû
kritikât azonban ennek ellenére sem nélklilôzheti. Egyrészt

azért, mert az az irora osztônzôen és javitôan hat, mâsrészt
pedig azért, mert szelektâlô hatâsû. Tétienséguket persze az
olvasô is alaposan megsinyli. Tâjékoztatâs hiânyâban nem tudja megkûlônbôztetni a mûvészt a dilettânstôl.
Ennek a kônyvkiâllitâsnak az az egyik, ha nem is a legnagyobb érdeme, hogy rendezôi a szelektâlô munkât, amenynyire csak lehetett, elvégezték. A kérdés most mâr csak az,
hogy erôfeszitésûnket az olvasôk mennyire méltânyoljâk. Igaz
magyarsâgunk ugyanis kultûrânkhoz valô viszonyunk fiiggvénye. Ha elhûzôdunk, vagy vonakodunk a hontalan kultûra tâmogatâsâtôl, bârhogyan is dôngetjûk a melliinket, magyarsâgvmkat tagadjuk meg.
☆

☆

☆

A megnyito utân Illés Lajos egyenkint bemutatja a kônyvkiâllitâson személyesen is jelenlévô irôkat és kôltôket. Ezek
a kôvetkezôk; Csepi Béla, Fényes Mâria (Los Angeles), Fury
Lajos (Washington), Gyékényesî Gyôrgy, Illés Lajos, Kerecsendi Kiss Mârton, Kiss Emilia, Kossânyi Jôzsef (Florida), Negye-

di Szabô Margit (New York), Nyirddi Szabô Imre (Santa Monica), Oszlânyi Rôbert, Sâri Gâl Imre, Szeleczky Zita.

A kiâllitâs képzômûvészeti részét Gyimesy Kâsâs Emô, az

Aipâd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak elnôke nyitja
meg, aki kûlôn is kôszônti és egyenkint bemutatja a szemé-

lyesen jelenlévô mûvészeket. Ezek a kôvetkezôk: Domjân Jàzsef, Gyimesy Kâsâs Ernô, Jackovic A. Lajos, Kûr Csaba, Môr

Jôzsef, Radnay Rudolf, Aradi Széles Jôzsef, KissSzéles Magda,
Tallôs Môric és Vudy Jôzsef.
Gyimesy Kâsâs Ernô a képzômûvészeti kiâllitâsrôl

A képzômûvészeti kiâllitâson 25 mûvész alkotâsa szerepel.

Bodnâr Bertalan magyar tâjképpel, Csôka Istvân remekmûvû
rézkarcaival, Dohanos Istvân, az ohioi szûletésû neves illusztrâtor, 11 amerikai bélyeg tervezôje linoleum-metszettel és kata-

lôgusaival, Domjân Jôzsef 6 remekmûvû fametszettel és hatalmas, stilizâlt csikôst âbrâzolô gobelin-szônyeggel, Domokos

Sândor (Kanadâbôl) Mindszenty biboros mellszobrâval, Fâbry
Ralph litogrâfiâval, Gyimesy Kâsâs Ernô (a képzômûvészeti
kiâllitâs fôrendezôje) "Orszâghâz", "Baltakôz télen", "Vad bûzavirâg", "Székely falusi udvar" cimû festményeivel, Hellebrandth Berta és Hellebrandth Ilona temperâival, Horvâth
Helen virâg-csendéletével, Jackovic A. Lajos olaj festményeivel,

Jeglinsky Horvâth Lenke olaj tâjképével és kônyvfedôlap-terveivel, Kelemen Emil magyar szûreti jelenetet âbrâzolô nagy
mozaik-tervével, Kûr Csaba 4 szoborral, 2 olajfestménnyel és

linoleum-metszetekkel, Môr Jôzsef az Arpâd Akadémiânak
ajândékozott "Arpâd pajzsra-emelése" cimû nagy festményével,
Nemeskéry Lâszlôné babâk s halasi csipkék kiâllitâsâval, Németh Nândor 80 ôtletes "ex libris"-rajzâval, Sopronyi Lâszlôné

(Numbergbôl) "Tiszapart" cimû fesményével, Széles Jôzsef és
felesége, Széles Magda szobraival, Szôts Vilmos (Mexicobôl)
"Hét vezér" cimû temperâjâval, Tallôs Kitty "November 4" és
"Ahitat" cimû vâsznaival, Tallôs Môric két nagyméretû fest
ményével, amelyek kôzûl kûlônôsen "A csodaszarvas" emelkedik ki, Varga Nândor Madâchrôl készûlt rézkarcâval, Vudy

Jôzsef cimertervezô pedig egyik mûvének levelezôlap-nagysâgû
reprodukciôjâval vonja magâra a mûértô kôzônség figyelmét.

A kiâllitâs egyûttal a Kulfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâg-

szovetségének tizenôtôdik képzômûvészeti kiâllîtâsa is, amely
a XI. Magyar Talâlkozô harom napjân 1800 lâtogatôt vonz és
Domjân Jôzsef gobelinjének 10.000 $-os eladâsân kiviil tôbb,
mint 5000 S-os forgalmat eredményez. Ezt a szerény anyagi sikert azonban messze felûlmûlja a képzômûvészeti kiâlh'tâs erkôlcsi sikere, amely hatâsâban a magyarsâg felé nevelô és ôntudatosîtô, mâsok felé pedig nagy érdeklôdést kelt és ôszinte
elismerést vâlt kl.

☆

☆

☆

A kônyv- és képzômûvészeti kiâllitâs megnyitâsât a Magyar
Lektorâtus alakulô ûlése, majd az Arpâd Akadémia kôzgyûlése
kôveti. Mindkettôrôl késôbb szâmolunk be. Este 7 ôrakor kez-

dôdik a XI. Magyar Talâlkozét megnyitô irodalmi és mûvészeti
musoros est, amelynek vezetését Nâdas Jânos dr. felkérésére
Ewendtné Petres Judith, a Képes Magyar Vilâghiradô fôszerkesztôje veszi ât.
Ewendtné Petres Judith meleg szavakkal ûdvôzli a megje-

lenteket. A szereplôket — néhâny szellemes, talâlô megjegyzés
kiséretében — kûlôn-kûlôn kéri fel és mutâtj a be. Leleményesen gondoskodik a mûsor gôrdûlékenységérôl.
Mâzsi Istvânné énekmûvésznô — Môzsi Istvân zongoramû-

vész ki'séretével — elôbb az amerikai himnuszt adja elô, aztân
a magyar himnusz eléneklését vezeti.

Somogyi Ferenc dr. megnyitôja
A két himnusz elhangzâsa utân Somogyi Ferenc dr., az

Arpâd Akadémia fôtitkâra mondja el megnyitojât. Oszinte
tisztelettel, igaz nagyrabecsûléssel és meleg magyar szeretettel
kôszonti mindazokat, akik eljôttek, hogy a XI. Magyar Talâlkozôn résztvegyenek. Kûlon is kôszonti azokat, akik mâs vilâgrészekbôl és orszâgokbôl, vagy tâvolabb esô vidékekrôl jôttek

el hozzânk, mert ôk a nagy magyar lelki és szellemi egység élô
valôsâgânak perdôntô tanûi. Kôszonti az Arpâd Akadémia és az

Arpâd Szôvetség, valamint a Magyar Târsasâg tagjait, az egy-

hâzak és egyesiiletek, magyar szervezetek kikiildôttjeit és képviselôit, de koszônti azokat is, akik csak lélekben tudnak ve-

liink lenni. Ezek kozt legelsôsorban Mindszenty Jôzsef biborost, Esztergom érsekét és Magyarorszâg hercegprimâsât emlîti, akit az egyetemes magyarsâg — nemcsak a szâmkivetésben
élô magyarok — tûlnyomô tobbsége torténeti kûldetésének
magaslatân allô szellemi vezérének tekint és a hôsies magyar
helytâllâs megszemélyesîtôjeként tisztel. A lelkes taps arra jogositja, hogy javaslatot tegyen: kùldjon a most kezdôdô XI.
Magyar Talâlkozô iidvôzlô iratot az elsô magyar zâszlôsûmak,
aki bandériumok nélkûl is dacolni tud és dacolni mer vilâgha-

talmak jogtalan torekvéseivel. Sorakozzunk fel mogéje abban
a legûjabb kiizdelmében, amellyel az egyéni és nemzeti magyar
szabadsâg évezredes biztositékânak, az alkotmânyos kotelességek és jogok forrâsaként tisztelt tan jelképének, a Szent Koronânak illetéktelen kezekbe jutâsât igyekszik megakadâlyozni.

Ezzel kapcsolatban keressiik meg az Amerikai Egyesûlt Allamok elnôkét is. Koszontsiik benne a magyar Szent Korona
ôrét és kérjuk tôle, hogy ezzel egyiittjârô torténeti kôtelezettségét, kûldetését feltétleniil teljesitse. Ne engedje, hogy a sza
badsâg eurôpai hôse, a magyarsâg — a tôbbi, akarata ellenére
idegen einyomâs rabigâjâban gôrnyedô kelet-eurôpai néppel
egyiitt — csalôdjék az emberi szabadsâg utolsô mentsvârânak
védelmezôj ében.
Amikor a XI. Magyar Talâlkozô sorsdôntô vilâgesemények
sodrâban kezdôdô tanâcskozâsait a mai mûsoros esttel megnyitja, arra kér mindenkit, aki velûnk van és velûnk marad,

hogy az 1956-ban eltiport magyar szabadsâgharc tizenôtôdik,
a leghûségesebb magyar vârost, Sopront népszavazâssal visszaszerzô nyugat-magyarorszâgi felkelés ôtvenedik, a magyar nem
zeti ônâliôsâgért kiizdô Wesselényi-féle ôsszeesklivés hârom
tagja — Frangepdn Ferenc, Nddasdy Ferenc és Zrinyi Péter —

kivégzésének hdromszdzadik évfordulôjân, és alkotmânyos ma
gyar nemzeti szabadsâgunk elsô zâloglevele, az AranybuIIa kiadâsânak hétszdzôtvenedik évfordulôja elôestéjén csak egyetlen egy szempont, az egyetemes magyarsdg emberi és nemzeti
szabadsâgânak szolgâlata legyen a mérvadô szâmunkra. Hivatâstudat, kiildetés-vâllalâs, rendùletlen hûség és tântorithatat-

lan hit vezéreljen benniinket, hogy a sorsdontô vilâgesemények
tajtékzô hullâmverése, ôrvénylô kavargâsa kozt is meggyôzôdéssel vallhassuk: hisziink Magyarorszâg feltâmadâsâban.
A mûsor szâmai

Negyedi Szdbô Margit, az Arpâd Akadémia rendes tagja
(New York, N. Y.) néhâny szép kolteméhyét olvassa fel. A kôzônség mindegyiket nagy tetszéssel fogadja. Fényes Maria, az

Arpâd Akadémia rendes tagja "Vidâm torténet" cimû irâsât
olvassa fel, amely az amerikai magyar életbôl vett jeleneteivel
derus hangulatot kelt. Bârâny Erzsike Mignone "Transcendental Etude" cimû darabjât adja elô nagy sikerrel zongorân.
Fûry Lajos dr. az Arpâd Akadémia elnôke "A tizenegy magyar"
cimmel olvassa fel rôvid elbeszélését. Az idegenben is kozôs
magyar sors és a kolcsonos megértést kivânô lelkiség âbrâzolâsâval, valamint a testvéri szeretet szûkségességének hangsûlyozâsâval megérdemelt, komoly sikert arat. Môzsi Istvânné
énekmûvésznô — Môzsi Istvân zongoramûvész kiséretével —
Liszt Ferenc "Petrarca-szonett"-jét adja elô remek mûvészettel.
Laurisin Lajos dr., az Arpâd Akadémia rendes tagja (New York)
"Szép Budapest" cimmel operaénekmûvészi sikereinek legszebb emlékeit idézi fel. Természetes humorâval és elbeszé-

lô mûvészetének szellemes fordulataival bâmulatba ejti és el-

varâzsolja hallgatôsâgât. Môzsi Istvân zongoramûvész, az Ar
pâd Akadémia rendes tagja Liszt Ferenc Mephisto-keringôjének bravuros mûvészi virtuôzitâssal tôrténô elôadâsâval gyô-

nyôrkôdteti a kôzônséget. Szeïeczky Zita szinmûvésznô mûsorszâma elôtt Ewendtné Petres Judith mûsorvezetô felkérésére

Somogyi Ferenc dr., az Arpâd-pâlyâzatok birâlôbizottsâgânak
elnôke tâjékoztatja a hallgatôsâgot arrôl, hogy az elôzô évi
pâlyâzatok sorân Szeïeczky Zita szinmûvésznô a pâlyâzatra bekûldôtt hârom lemezével arany Arpâd-érmet nyert, amelynek
ûnnepélyes âtadâsâra az Allandô Titkârsâg ezûttal szeretné

megragadni az alkalmat, mivel a kituntetett a magyar mûvészet szolgâlatâban holnap mâr mâs vârosban tôlti be hivatâsât.
Felkérésére Nâdas Jânos dr., a Magyar Talâlkozô âllandô tit-

kârsâgânak vezetôje nyûjtja ât a piros-fehér-zôld selyemszalag-

ra fiiggesztett arany Arpâd-érmet. Odvozlô szavaira Szeleczky
Zita kedves kôzvetlenséggel vâlaszol. Megkoszoni a kitiintetést,
amelyet a magyarsâg megbecsûlô elismerésének és ragaszkodô
szeretetének jeléiil tekint és bûszkén visel. A kozônség a ma
gyar szînjâtszâs csillagât percekig tartô meleg unneplésben

részesiti. Szeleczky Zita szinmûvésznô, az Arpâd Akadémia ren
des tagja (Hollywood) — par kôlteményen keresztûl — utolérhetetlen elôadômûvészetével s a tôkéletes âtélés ellenâllha-

tatlan erejével vfvja ki hallgatôsâgânak ôszinte hodolatât.
Hamvas Jôzsef (Toronto) — felesége, H. Végh Klâra mûvészi
zongorakîséretével — magyar nôtâkat énekel és egyik szerzeményét mutatja be. Hangulatkeltô elôadâsâval szép sikert arat.
A mûsor végén a magyar ifjùsâg dîszes magyarba ôltozott
képviselôi minden hôlgy-szereplônek egy-egy gyonybrû piros
rôzsacsokrot nyûjtanak ât. A mûsoros est utân a tizenegyedik
Magyar Talâlkozô résztvevôi ismerkedô osszejôvetelen folytat-

nak barâti eszmecserét. Poharazgatâs kozben (cocktail party
keretében) késziilnek fel a kôvetkezô napok komoly megbeszéléseire, a târgysorozatra tûzbtt magyar sorskérdések târgyalâ-
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AMERIKA ÛJ KULPOLITIKÂJA ÉS A MAGYAR KÉRDÉS
A XI. Magyar Talâlkozô elsô megbeszélését Nàdas Jânos

dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, november 27-én, szombaton
délelôtt 9 ôrakor nyitja meg. Odvôzli a megjelenteket es bemutatja azokat az elôadôkat, akiket Amerika l'ij kiilpolitikdja és
a magyar kérdés kozôtt mutatkozô osszefûggések megvilâgi'tâsâra kért fel.

Nàdas Jânos dr. bevezetôje

Mint a tanâcskozâs vezetôje, Nàdas Jànos dr. elôszôr is arra mutât râ, hogy Richard Nixon elnok politikai kôzeledése

Vôrôs Kmâhoz, a kérdések egész sorozatât veti fel. Ezek kbzûl
csak néhânyat emel ki. A legelsô: vajon ez a kôzeledés, amely
csak azutân tôrtént, miutân a nemzetek jôrésze mâr elôbb
igyekezett Vôrôs Klnâval felvenni a kapcsolatokat, torténetî
sziikségszeriiség volt-e, avagy annak megtétele kôriil csupân az
einôk ûjravâlasztâsa érdekében mériegeit politikai okok és
szempontok jâtszottak-e kôzre? A màsodik nagy kérdés: mi-

lyen veszélyeket rejt magâban ez a kiilpolitikai vâltozâs? Milyen reakciôra szâmithatunk azoknak az âzsiai népeknek részérôl, amelyek kiilpolitikâjukat eddig Amerika kiilpolitikâjâhoz igazitottâk, a vezetést Nixon elnôk kezében lâttâk és kommunistaellenes alapon âlltak? Hogyan lâtjâk ezek az âllamok
helyzetiik alakulâsât azutân, hogy Nixon elmegy Pekingbe?

Kiilbn érdekes kérdés, milyen irânyt vesz az iparositott Japân

politikâja. Nem veszi, vagy veheti ât Âzsia politikai és gazdasâgi irânyitâsât? A harmadik kérdés az oroszok és a kînaiak
kbzbtt meglévô fesziiltséggel fiâgg ôssze. Fel tudja-e Nixon ezt
a fesziiltséget hasznâlni a szabad népek javâra? Nem kell-e
attôl tartanunk, hogy egy esetleges szerzôdés Moszkva és Pe-

king kozott ôsszefogâst eredményez az Amerikai Egyesûlt Âllamok ellen, aminek eredményeként a Szovjetuniô kiszoritja a
North-Atlantic Treaty Organization-t (a NATO-t) Eurôpâbol,

Voros Kina pedig az Amerikai Egyesiilt Allamokat Âzsiâbôl?
Milyen gazdasâgi hâtrânyokkal jârhat az Amerikai Egyesûlt
Allamokra nézve, ha Azsiâbôl valôban kiszorul? Ezeket a kérdéseket magâtôl érthetô môdon egészlti ki az a negyedik felmerûlô kérdés, hogy tarthatunk-e a kôzeli évtizedekben az

ùgynevezett "sârga veszedelem"-tôl, amely a vilâghâborûk elôtt
annyira foglalkoztatta a vilâg kozvéleményén kivûl annak diplomâciâjât is?
☆ • ☆

☆

Pap Mihâly dr.: Mi lesz az eredmény?

Pap Mihâly dr., a clevelandi John Carroll egyetem torté-

nelmi és politikai tanszékének professzora Amerika ûj kinai
politikâjahoz az alabbi eszrevételeket fûzii

Nixon elnoknek az a dôntése, hogy elfogadta a kinai komjîiunista vezetôk meghivâsât Kina meglâtogatâsâra, hihetetlen
szenzâciôt és félelmet keltett. Târsadalmunk egyes elemei nagy
jelkesedéssel fogadtâk ezt a fordulatot, mert azt hiszik, hogy a

pekingi lâtogatâs egyrészrôl a jelenlegi feszultség megszûntetéséhez vezet, mâsrészrôl megteremti azokat a feltételeket,

amely^^ n barâtsâgos egyQttmûkôdéshez és tartôs békéhez
szûkségesek.

Tôrténelmi alapon bârki âllithatja, hogy az elnôk merész

dôntésének a negativ és egyben pozitiv eredménye is meglesz.
A negativ oldalhoz tartozik az a félelem, hogy azamerikai poli-

tika jelenlegi irânyitôi ugyanûgy beleesnek a kommimista csapdâba raint ahogy Roosevelt elnok beleesett, amikor készpénznek vette Stalin igéreteit, amelyeket a Szovjet végveszélyben-

létekor tett, és azokat a Kremlin békés és barâtsâgos szândékainak elvitathatatlan bizonyîtékaiként fogadta el Amerika felé.
Emlékezziink csak a hâborûs évekre, amikor Stalin ismételten

kijelentette, hogy a szovjet vezetôség feladta vilâguralmi tôrekvéseit, és hogy Moszkva hajlandô és kész résztvenni a hâborû
utân a vilâg ùjrarendezésében, elismeri a nemzetek alapvetô
jogait az onrendeikezésre, szabad dôntésre és békére.

Ma mâr tudjuk, hogy Stalin kijelentései nem értek semmit. Csak arra voltak jôk, hogy a biztonsâg hamis reményeivel
kecsegtessenek, és egyedùl a kommunista hatalom eurôpai és
âzsiai terjeszkedését szolgâltâk.
A kinai kommunistâk, amig egyrészrôl gyakran kifejezésre
juttattâk a kozelmûltban is békevâgyukat és azt, mint alapvetô
tôrekvésiiket tùntették fel, addig mâsrészrôl a vilâg bârmely
részében létezô mindazokat a forradalmi mozgalmakat,
amelyek a nem-kommunista kormânyok megdôntésére torekszenek, hajlîthatatlan tâmogatâsukrôl biztositottâk. A kinai

kommunistâk nyilatkozatai félreérthetetlenûl azt mutatjâk,
hogy eredeti céljaikat és tdrekvéseiket nem vâltoztatjâk meg.
Ami megvâltozott, az a môdszer, de nem a végcél. Amerika
politikusainak figyelembe kell venniuk azt a tényt, hogy a ki
nai âgensek minden erejukkel igyekeznek bebizonyitani a kom
munista forradalmi erôknek, hogy Kina készségesen segit nekik, amennyiben azok a nem-kommunista kormânyok megdontését kisérelnék meg, kûlônôsen Azsiâban és Latin-Amerikâban.
Azok a szakértôk és tôrténettudôsok, akik a kommunizmust ismerik, mindnyâjan arra utalnak, hogy a kommimistâk

szavainak nincs jelentôséguk, és hogy az amerikai vezetôknek
a tényeket kell figyelembevenniûk. Kûlônben veszély fenyeget.
Ha a kommunistâk szirénhangû kôzeledéseit a vilâg stabilizâlâsâra vonatkozôan ôszintéknek fogadjuk el, akkor illûziôkban
ringatjuk magunkat, amelyeknek tiikrében a barâti nemzetekkel fenntartott szôvetségek sutba dobhatôknak lâtszanak. Ha
ez bekôvetkeznék, akkor a szôvetséges nemzetek, amelyek a
kôlcsônôs megsegitésre vâllalkoztak, megrendiilten elveszitenék hitùket Amerika szavahihetôségében. A jôvôbeli kommu
nista tâmadàs elkerulésének reményében fejvesztetten igyekez-

nének valamilyen modus vivendit talâlni a kommimistâkkal.

Ez a politika, ha megvalôsulna, Amerika elszigeteltségét eredményezné amellett, hogy igen sok âllamot szolgâltatna ki a
kommunistâk kénye-kedvének. A félelem jelei mâr mutatkoznak, kûlônôsen Formosâban, Japânban és mâs âzsiai âllamokban, l'gy Indiâban és Pakisztânban is.
Az ùj kînai politikânak pozitiv oldala az az elvitathatatlan

tény, hogy a Szovjetuniô és Kîna kbzott vâlsâgos ellentét van.
Ha a Kinâhoz valô kôzeledéssel egyidejûleg Amerika tisztes
tâvolban tudja tartani magât a Szovjetuniôtôl, és ebbeli szân-

dékânak ôszinteségérôl Kinât meg is tudja gyôzni, akkor az ûj
kînai politika meghozhatja gyiimôlcseit. Annak a kînai félelemnek az elosziatâsa, amely Kîna-ellenes amerikai—szovjet szô-

vetségtôl tart, Kînânak a Szovjetuniôval szemben szabad kezet
adna. Konkretizâlva ez annyit jelent, hogy Kina eredményesen
kôvetelhetné — Amerikâhoz csatlakozva — a szovjetorosz im-

perializtnus âzsiai és kôzép-kelet-eurôpai gyarmatositô politikàjdnak a megszuntetését.
Nagyon valoszînû, hogy a fenyegetô kînai magatartâs arra
kényszerîtené a Kremlin vezetôit, hogy a rab âllamoknak tôbb
szabadsâgot és fuggetlenséget adjanak. Ez a lehetôség teszi
sziikségessé Amerika szovjet politikâjânak revideâlâsât. Igy
vâlnék lehetôvé, hogy Amerika kormânya kôvetelhetné a szov-

jettôl az ellenségeskedések azonnali beszùntetését DélkeletÂzsiâban, és a szovjet csapatok visszavonâsât Magyarorszâgrôl,
Csehszlovâkiâbôl és Kelet-Németorszâgbôl. Lényeges megemlîteni azt is, hogy a kommunistâk âltal uralt orszâgokban a

status quo megvâltoztatâsa belsô erok nyomâsdra tôrténhetnék. A kînai kommunistâk kônnyûszerrel tâmogathatjâk ezeket

a belsô erôket, ha tudjâk, hogy Amerika és a Szovjetuniô
egyiittesen és egyesulten nem ellenezhetik ôket.
Sokszor sajnâlatos, de az élet realitâsai legtôbbszôr azt
kôvetelik, hogy szembe nézziink bizonyos tényekkel. Ilyen tény,

hogy a hithû kommunista akâr Azsiâban, Afrikâban, Eurôpâban, akâr Latin-Amerikâban, mindig kaphat a kommunista
kôzpontokbôl, Moszkvâbôl, Pekingbôl, Havannâbôl, vagy Tirânâbôl irânyîtâst, de a szabad ember nem fordulhat sehova sem.

Éppen ezért szabadsâgânak visszanyerése érdekében az az

egyetlen reménye, hogy ki tudja hasznâlni a kommunistâk kôzôtt meglévô ellentéteket.

A sors irôniâja, hogy ami'g Peking tudatâban van az elnyomott népek nagy erejének, addig Washington nemcsak kisebbiti ezt az erôt, hanem a kommunista uralom alatt lévô nemzetek szuverénltâs és fiiggetlenség utân valô vâgyât is tagadni
prôbâlja.

Reméljûk, hogy az einok pekingi utazâsa elôtt tanâcsot kér
a torténelem istennôjétôl, mert a tôrténelem tanitâsa csak akkor hasznos, ha hajlandôk vagyunk tanulni belôle. Ha rendelkeznénk alapvetô és nagytâvlatû céllal, akkor kulpolitikânk
hajlékonysâgât illetôen nem lennének kétségeink, de ilyen
nagytâvlatû céltudatos politika hiànydban sokimknak a hâta

borzong, ha arra gondolunk, hogy mi lesz és mi lehet ennek az
ûj kinai vâllalkozâsnak az eredménye.
☆

☆

☆

Pap Mihâly dr. egyetemi professzor elôadâsânak elhangzâsa utân Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk a soron kovetke-

zô elôadôt, Nt. Babos Sdndor réf. lelkészt mutatja be (Betlehem, Pa.-bôl), aki kôzel mâsfél évtizeden ât, mint reformâtus
misszionârius mûkôdott Kinâban.

Nt. Babos Sdndor: Kina célja

A hozzâszôlâsomban lehet, hogy elfogult leszek, mert 14

évet tôltôttem Kinâban, mint misszionârius, és szeretem a kinaiakat. Amikor Kina sok esztendeig azon fâradozott, hogy
bejusson a UN-be, eleinte nagyon ellene voltam. De az idôk
vâltoztak, s ùgy lâtszik, nekûnk is vâltozni kell. A Nixon elnôk
pekingi lâtogatâsârôl szôlô hirt igen nagy orômmel hallottam.
Amikor a pekingi lâtogatâs elleni kifogâsokat — akâr erkôlcsi
vagy mâs szempontokbôl nézve — hallottam, azt a kérdést tettem fel magamban: ha Amerika le tudott ulni Oroszorszâggal

a UN-ben és vele barâtsâgban tudott lenni, akkor miért ne

lehessen leiilni és hasonlô môdon viselkedni az ugyanolyan

"gyilkos", "keresztyén ellenes" és "immorâlis" Kinâval? Mi
kiilônbség van e tekintetben az orosz és a ki'nai kommunizmus
kôzott? Most ez a kérdés elesik, mert sem az amerikai, se mâs
nemzet politikâja nem szokott dolgokat morâlisan mérlegelni.
S ahogy valaki emlitette elôbbi szavaiban, az idôk vâltoztak,
s nekiink is reâlisan kell gondolkoznnnk. Hiszen lehetetlenség
az emberiség egy negyed részét kihagyni a UN-bôl, mert Oroszorszâgnak vagy mâs szuper-hatalomnak nem tetszik. Utôvégre
azt is meg kell gondolni, hogy ki segitette Oroszorszâgot a mai
hatalmâhoz, ha nem Amerika? És ki nyûjtotta ât Kinât "ezûst
tâlcân" a kommunizmusnak, ha nem Amerika?

Pont abban az idôben tartôzkodtunk Pekingben, amikor
Marshall generâlis mûkodôtt ott. Neki az volt a feladata, hogy
a

nemzeti kinaiakat és a

kmai kommimistâkat békitse ki.

Mert abban az idôben az amerikaiak ûgy vélekedtek, hogy a
kinai kommunistâk nem egyebek, mint "agrâr reformerek", s
hallani se akartak rôla, hogy valaki Chou En Lai-t vagy Mao
Tse Tung-ot kommunistânak nevezze. Abban az idôben a pe-

kingi nyelviskolâban laktunk, mielôtt Amerikâba jôttiink
volna, ahol sok hivatalnok is lakott, akik Marshall generâlis

munkâjât segitették. Kôzôttûk volt egy magyar hivatalnok
leâny is. Egyszer megkérdeztem tôle, hogy tulajdonképpen mit
csinâlnak? A vâlasza jellemzô volt az egész Marshall-féle tôrekvésre. "Hât, tiszteletes ùr... a kommunista részrôl kapunk
egy beadvânyt, azt lemâsoljuk, âtkûldjûk a nemzetieknek, aztân a nemzetiek valamilyen beadvânyât lemâsolva âtadjuk a
kommunistâknak. Ebbôl âll az egész mtmkânk. Az amerikaiak
tâmogatjâk Mao Tse Tung mozgalmât fegyverrel, gabonâval,
élelemmel, Chiang Kai Shek kormânyât pedig pénzzel és acéllal, hogy a kommunistâk âltal felrobbantott hidakat felépithessék. Egyfelôl amerikai bombâkkal bombâztâk a hidakat,
mâsfelôl ugyancsak amerikai pénzen és anyagon épitették fel
azokat." Ami a megdôbbentô volt, az ennek a magyar

leânynak a megjegyzése volt, amikor azt mondta: "Remélem,
hogy ennek a veszekedésnek nem lesz vége, mert akkor elveszftjûk az âllâsimkat itt Pekingben."
Az biztos, hogy a kinai nép iigyes, tanulni vâgyô, minden

bajt, veszélyt, minden szegénységet, nyomorûsâgot el tud vi-

selni, és nagy lehetôségei vannak a ki'nai népnek ebben a vilâgban. 1912 ôta, a Sun Sen féle forradalom ôta a ki'nai népnek
Mrom principiuma van: Tzu Li, Tzu Yang, Tzu Chuan, ami azt
jelenti: fiiggetlen, ônfenntartô és sajât magât felépftô, propagâlô. S ezeket az elveket tartja a mai Ki'na is szeme elôtt.

Szerintem a félelem, amely benne van a Nyugatban és
egyesekben Ki'nânak ezzel a mai megûjulâsâval szemben, alaptalan. Nam olyan félelmetes Kma, mert hiszen elég gondj a
van, hogy sajât magât otthon felépitse. S Kina ezt akarja legelôszor is. Megerôsiteni azt a kb. 800 milliô népet. Ha van is
propaganda kifelé és vilâgforradalmat hangoztat, az csak
propaganda, mert befelé Kmânak csak egyetlen gondj a van:

népét felemelni és bekapcsolni a népek nagy csalâdjâba. Hogy
aztân a kommunistâk csapdâkat is szoktak felâlh'tani jâmbor,
naîv nyugatiak szâmâra, az mâr az ô môdszeruk. Amerikânak

és a Nyugatnak az a feladata, hogy ezekbe a csapdâkba ne
essen bele idiôta modon.

Azt se felejtsûk el, hogy a tôrténelem folyamân Ki'nânak
sok baja volt a Nyugattal, mint pl. az opium hâborû és a boxer
lâzadâs idején, s Kina mindig ezektôl a fehérektôl és Nyugattol jôvô nyomâsoktôl akart és akar megszabadulni. A legelsô

ilyen felébredés és ônmaga-megtalâlâsa volt, amikor Ki'na belépett a koreai hâborûba és évszâzadok ôta elôszôr mutatta,

hogy ô is tud valamit csinâlni, és megtôrtént a soha nem remélt dolog: szembekeriilt Amerikâval. Kinânak a koreai hâbo-

rûban valô részvétele és Amerika feltartôztatâsa rengeteget

jelentett a kinai nép image-ének, egyéniségének a kiélésében.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy Kmânak évszâzadokon
keresztiil idegen uralkodôi voltak: a tatârok, a mongolok, a

madzsuk. Kina tulajdonképpen 1912 ôta ônâllô és prôbâl a
maga lâbâra âllni. Kmânak a jôvôje és sorsa attôl fiigg, hogy
mennyire tud megâllni a sajât lâbân. 1933-ban a pekingi nyelviskolâban Dr. Wang, az akkori kiiliigyminiszter, egy elôadâst
tartott nekûnk. Râmutatott arra, hogy a ki'nai népnek olyan

nagy a belsô ellenâllâsi ereje, hogy évszâzadokon keresztiil el
tudta viselni az idegen dinasztiâkat, és pedig azért, mert a
fôld, amelyen a nép élt, az ôvé volt. "Az egyszerû nép addig.

amîg a dinasztiâk jôttek és eltûntek ôrôkre, megmaradt kinainak, mert egy darab sajât fdldje volt a lâba alatt."
Mi magyarok pedig mennyit szoktunk sirânkozni hazânk
sorsa felett, s elfelejtjuk, hogy magyar népûnk is âtvészelte
a tatârjârâst, a tôrôk uralmat, a Habsbiirgok uralmât, s a
magyarsâg még mindig magyarsâg, és az is marad, amig szereti
a sajât hazâjât, fôldjét. Ezt nekiink lâtni kell, és hinni kell.
A kinaiak nem akarnak terjeszkedni, kivéve, hogy vissza
akarjâk kapni Oroszorszâgtôl azokat a teriileteket, amelyeket
Kinâtôi sok huncutsâggal az oroszok elvettek. Kinânak nincs
szùksége arra, hogy forradalmi ideâijait kulfoidre szâllitsa.

Az ô forradalma befelé szôl. Az biztos, hogy Nixon elnôk pekingi lâtogatâsa igen nagy presztizst jelent Kinânak. Ez a lâto-

gatâs azt is jelenti, hogy Kina Amerika-ellenes propagandâja
alôl a szônyek ki van hûzva. Hogy Amerika a pekingi lâtogatâssal jô lépést tesz, azt abbôl lâtom, hogy Oroszorszâg mindjârt
felhbrdiilt, amikor Nixon pekingi lâtogatâsânak a hfre hozzâ

jutott. Sot, mindjârt ûtra is keltek a Kremlin vezetôi, hogy
Kanadâban, Jugoszlâviâban, s nem tudom hol a barâtsâgot

foltozgassâk. A magyar kommunista sajtô ki is fejezte ezt
nyfltan, amikor azt irta, hogy az egész kinai—amerikai kbzeledés Oroszorszâg ellen van. Hogy ez igy van-e vagy sem, az

majd kideriil a jovôben, de jô magam ezt a kozeledést igen
nagy dolognak tartom, mert e kôzeledésen keresztlil Kina be
tud lépni a népek nagy csalâdjâba és részt tud venni az emberiség megtartâsâban.
Viszont azt is lâtni kell, hogy ez a kozeledés sok veszélyt
is rejt és rejthet magâban. Hogy mik ezek a veszélyek, azt

most nagyon nehéz volna elemezni. De hogy Oroszorszâg fél
ettôl a kôzeledéstôl, az biztos. Par évvel ezelôtt Rusk kiilùgyminisztertôl jôttek a rémhirek, hogy "Amerika ellensége Ki
na". (Pedig a kinaiak sohasem mondtâk az amerikaiaknak,
hogy "we shall bury you", de az oroszok igen.) Nekem mindig
az volt az érzésem (lehet, hogy tévedek), hogy a vietnâmi hâborû egy Oroszorszâg és Amerika kôzôtti hâborû. A szenvedô
alany Vietnam.
Oroszorszâg fél Kinâtôi, mert jôl tudja, hogy Kina nemcsak teriileteket kôvetel vissza, de Kina a Szovjetuniôban élô

âzsiai, nem-orosz népeket fel tudja lâzi'tani az uralkodô orosz
elem ellen. Dr. Toynbee-nàk. az a véleménye, hogy a 21. szâzad
kônnyen lehet "Kina szâzada".

Azt ismét le lehet szogezni, hogy a kînai nép iigyes, élelmes, talpra esett, de ugyanakkor kiszâmithatatlan és robbanô.
(Idegen dinasztiâkat tett tônkre, csakhogy a maga fiâggetlenségét megvédje.)
Miért fontes Kînânak az Amerikâval valô kapcsolat felvétele? Erre nézve ne felejtsùk el a kôvetkezôket: Amerika Vietnâmban kmlôdik, s onnan kôriilbelul ki kell jônnie; az angolok most léptek be az eurôpai gazdasâgi szôvetségbe; Moszkva
târgyal Amerikâval a lefegyverzésrôl; Oroszorszâg terjeszkedik
a Kôzép-Keleten és a Fôldkôzi-tengeren; Japân gazdasâgilag
nagyon terjeszkedik a Nyugaton, az afrikai âllamokban és
Amerikâban is. Nos, ebbe az ùj vilâgrendezôdésbe akar Kina
is bejutni. Ô is ott akar lenni, s éppen ezért kellett neki takti-

kât vâltoztatni és ùj magatartâst felvenni. Ezért lâtja szivesen
Nixon elnokôt. Mert Kina jôl tudja, hogy senki mâs nem segit-

het neki ebben az ùj elrendezôdésben, csak Washington. Mert
Washington van Azsiâban, Vietnâmban, Japânban is, és
Washingtonnak koze van Oroszorszâghoz is. Kina ùgy lâtja,
hogy az ùj rendezôdésben Washington sokat tud neki segiteni.
Ami a kinai kùlpolitikât illeti, az biztos, hogy Kina elsô
gondja lesz Formôzât visszaszerezni; Amerikât kitaszitani Ko-

reâbôl és Vietnâmbôl; kôvetelni hogy az oroszok vonjâk vissza
csapataikat a kinai hatârokrôl, hogy azutân védekezni tudjon
Japân gazdasâgi torekvései ellen és helye legyen (amint mâr
meg is van) az Egyesult Nemzetek Szervezetében. Ezekkel a

tôrekvésekkel persze Amerikânak âzsiai befolyâsât is gyengi-

teni fogja, de gyengiteni akarja Japân âzsiai befolyâsât is.
Hogy Nixon lâtogatâsânak lesz-e valami gazdasâgi eredménye
is, azt most nem lehet még sejteni se. Ennyi a megjegyzésem
a kérdéshez.

Nem ide tartozik, amit még mondani szeretnék, de tarto-

zik és vonatkozik a magyarokra. Azt jôl tudom, hogy nagyon
kevés ember vEin, aki foglalkozik tudomânyosan Kinâval, vagyis aki "sinologus". De azt is tudom, hogy van egy nép, amely
kedves a kinaiak elôtt, s ez a magyar nép. Ezt âllithatom.

mint missziônârius, aki az ottani 14 évem alatt a kînai nép
minden rendjével talâlkoztam és beszéltem. A kinai nép mas
szemmel néz a magyarokra, mint mâs nemzetiségbelire. Sot,

azt tartjâk, hogy mi egy fajtâbôl valôk vagyunk velûk, s fgy mi
hozzâjuk tartozunk. Egy alkalommal egy kinai tanitô, mikor
meghallotta, hogy magyar vagyok, azt mondta: "Tudod-e, hogy
mi testvérek vagyunk? Hogy a ti szinetek fehérebb, mint a
mienk, az onnan van, hogy ti sok tehéntejet isztok." A missziôban is egészen mâsképp kezeltek magyar létemre, mint skôt
vagy ir kollégâimat.

Mikor a magyarorszâgi reformâtus piispokôk Amerikâban
jârtak, felhivtam a figyelmliket arra, milyen fontos voina, ha
minél tobb magyar ember tanulnâ a kinai nyelvet, irodalmat,
civilizâciôt és tôrténelmet, nemcsak azért, hogy a magyar lé-

lek sokkal jobban meg tudja érteni a kinai lelkiiletet, de fon
tos volna a magyar tôrténelemkutatô munka szempontjâbol is,
mert a régi kinai torténelmi okmânyok sok utalâst tartalmaznak az ôsmagyarsâg szâmâra. Sok haszna lenne annak, ha
minél tôbb magyar ember tudna kinaiul.
☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk megkoszoni Nt. Babos
Sàndor értékes elôadâsât. Felkéri Szorkovszky Elemért, az

Ausztrâliai Magyar Szovetség einôkét, hogy fôként ausztrâliai
szempontbôl vilâgitsa meg a târgyalt kérdést.

Szorkovszky Elemér:
Magyar szempontbôl Kina nem jelent veszélyt
Kozvetleniil elutazâsom elôtt parlamenti kapcsolataimon
keresztûl sikeriilt megszereznem az auszrâl kiilùgyminisztériumnak Vôrôs Kinâval kapcsolatban par héttel ezelôtt kialakltott hivatalos âllâspontjât, illetôleg az arrôl szôlô nyilatkozatot. Ez magyarul a kôvetkezôképpen hangzik:
Az ausztrâl kormâny mâr fôldrajzi helyzeténél fogva is
szâmol a Kinai Népkôztârsasâg adottsâgâval és hatalmâval.
Nagyon jôl tudja, hogy Kina lakossâga adja fôldùnk lakossâgâ-

nak koriilbeliil egy negyedét. Tudja azt is, hogy Ki'na gazdasâgilag még nem eléggé fejlett, ugyanakkor azonban lâtja azt a
fejlôdést, amit ipari és mezôgazdasâgi téren az utolsô 20 év

folyamân elért. El kell ismernie, hogy Kîna kétségkîvûl nagy
gazdasâgi lehetôségekkel rendeikezik. Az ausztrâi kormâny azt
is tudja, hogy Kinânak erôs befolyâsa van Jônéhâny kommunista és nem-kommunista orszâgban, hogy a délkelet-âzsiai térségben, sot azon tûl is, felkelô mozgalmakat tâmogat. Kulônôsen
nagy érdeklôdéssel figyeli Kina nukieâris fegyverkezését és
messzehordô rakéta-fegyvereinek mennyiségi novekedését.
Ausztrâlia kormânya talân minden mâs orszâg kormânyânâl
jobban ismeri azt a tényt, hogy Kina komoly belsô problémâkkal kûzkbdik, de az elmûlt 20 hônapon ât olyan észrevehetô
fejlemények tbrténtek, amelyeket Ausztrâliâban nagy figyelemmel kisértek.

Az ûgynevezett mûvelôdési forradalom viharainak elùlte
ôta a belsô ùjjâépités terén bizonyosfokû haladâs észlelhetô.
Kina kùlpolitikâja ma mâr sokkal cselekvôbb, mint a mûltban
volt és ennek eredményeként Kanadâval és Olaszorszâggal az

élen egész tucatnyi âllam elismerte a Kinai Népkoztârsasâgot
és felvette vele a diplomâciai kapcsolatot. Megélénklilt Kina
érdeklôdése az Egyeslilt Nemzetek Szervezetének tagsâga irânt
is, aminek eredményeként az Egyesiilt Nemzetek Szervezetén
belûl Kina javâra eltolôdâs volt észlelhetô. Ennek eredménye
lett — nagy szavazattôbbséggel — Kina felvétele. Miutân az
auszrâl kormâny kiértékelte Kina nemzetkozi sûlyât és az
Egyesiilt Nemzetek szavazâsânak valôszinû arânyât, elfogadta
a két-Kina-politikât, kihangsûlyozva, hogy a kinai koztârsasâgot Taiwan szigetén a nemzetkozi életnek ugyanolyan részéiil
tekinti, mint a Kinai Népkoztârsasâgot. Taiwan szigetén ugyanis 14 milliô kinai él, Taiwan tehât népesebb, mint az Egyesiilt
Nemzetek tagâllamainak nagyrésze. Ennek a 14 milliônak statusa és szabadsâgjoga feltétleniil védelmet kôvetel.
Auszrâliânak ez az âllâspontja egyébként megegyezik az

AmerikaiEgyesiiltÂllamok kiilpolitikâjâval, amelyet Ausztrâlia
ebben a kérdésben is kôvet. Azt a hirt, hogy az Egyesiilt Nem
zetek Nemzeti Kinât, a Szervezet egyik alapitô âllamât és a

biztonsâgi tanâcs tagjât, amely 25 éven ât teljes megelégedésre

kifogâstalanul lâtta el szerepét, kizârtâk az Egyesiilt Nemzetek
tagjai sorâbôl, mind az auszrâlok, mind az ûj auszrâlok megdôbbenéssel fogadtâk. A napilapok "Levelek a szerkesztôhoz"
cimû rovataiban tôbb parlamenti képviselô is Nemzeti Kina
mellett nyilatkozott. Ausztrâlia fôvârosâban, Canberraban a
rab nemzetek szimpâtia-tiintetést rendeztek Taiwan mellett

és Nemzeti Kina auszrâliai kôvetének ilyenértelmû nyilatkozatot nyûjtottak ât.

Ausztrâliâban tudatâban vagyunk annak, hogy beletartozunk a kinai érdekszférâba. Lâttam olyan térképet — egy ma
gyar tengerésztiszt vâsârolta egyik kinai kikotôvârosban —,
amely Auszrâlia felosztâsât mutatja. Bizonyos korok pedig szokatlan, ûj diplomâciai môdszerrel, az ùgynevezett ping-pong
barâtkozâsi politikâval prôbâlkoztak. Az a korûlmény, hogy
Hong Kong-ban és Cambodiâban felderitô tisztek tartôzkodnak, ugyancsak arra mutât, hogy Ausztrâlia kormânyzatât igen
érdeklik a kinai fejlemények — kûlonos tekintettel a szovjet—

kinai ellentétekre és az Indiai Ôceânon nôvekvô orosz tengeri
veszélyre. Sajnos, az âtlag ausztrâl erôsen tâjékozatlan, magatartâsa kôzômbôs.

Azt hiszem, hogy mi magyarok Kinânak a kommunista
vezetôhatalmi szerepért folytatott versengésébôl és teriiletkôvetelésébôl eredô szovjet-ellenes magatartâsât ki tudnânk fajtânk javâra hasznâlni. Mint Nt. Babos Sàndor is emlitette, a
kinaiak bennûnket tisztelnek és testvéreiknek tekintenek. Ta-

lân ennek tulajdonithatô, hogy 1956-ban a kinaiak szinte ùjjon-

gô ôrômmel fogadtâk az orosz csapatok Budapestrôl valô kivonulâsânak hirét, és hogy a kinai âllamtanâcs volt az egyetlen
hatalmi tényezô a vilâgon, amelyik november 1-én âllâsfoglalt
mellettiink és hajlandénak mutatkozott érdeklinkben kozbe-

lépni. Az emlitett kinai âllamtanâcsi ûlés megelégedéssel vette
tudomâsul a Szovjetuniô 1956. oktôber 30-ân tett nyilatkozatât,
amely hivatalosan beismerte a csatlôs âllamokkal szemben el-

kôvetett hibâs politikâjât. Kijelentette, hogy Kina tâmogatja
a lengyelek és magyarok fûggetlenségiikre és jogegyenlôségiikre vonatkozô kôveteléseit. A trockijista Nagy Imre, sajnos,
nem értett az ûzenetbôl és nem volt hajlandô Gomulkâhoz hasonlôan Pekinget kôzvetitésre felkérni. Inkâbb az Egyesult

Nemzetekhez fordult. Ezzel megsértette Vôros Kinât és veze-

tôit. Ennek tulajdonithatô, hogy Chou En-laj, aki 48 ôrât vârt
Nagy Imre vâlaszâra, november 3-ân kozolte Moszkvâval, hogy
Kina hozzâjârul Magyarorszâg katonai felszâmolàsâhoz.
Érdekes, hogy ezekrôl az eseményekrôl sem a napi, sem az
emigrâciôs sajtôban nem olvashattunk. Pedig ha Nagy Imre
akkor elfogadta volna a felkmâlt kozvetftést, talân sok magyar
vért és értéket meg tudott volna menteni.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kinai kommunizmus inkâbb nacionalista kommunizmus a moszkvai internacionaiista
kommunizmussal szemben és nem Dél-felé, hanem Észak-felé

tôrekszik terjeszkedni azoknak a teriileteknek a visszaszerzésével, amelyek valamikor Ki'nâhoz tartoztak.
Mint érdekességet, érdemes megemliteni, hogy egy a kozelmûltban kicsempészett neves orosz filozôfus jôslata szerint
1984-ben a Szovjetuniô széthullik és a vilâg irânyitâsât az egymâssal osszefogô japân—kinai hatalom veszi ât. Ha a vilâgesemények alakulâsât gondos figyelemmel kisérjûk, a jôsiâs beteljesiilése egyâltalân nem tûnik valôszinûtlennek.
Befejezésûl csak azt a tényt szeretném megâllapitani, hogy
rânk, magyarokra nézve Kina veszélyt nem jelent, de Moszkva
annâl tôbbet.

☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr., tanâcskozâsi einôk megkôszôni Szor-

kovszky Elemér ûj szempontokra râvilâgitô, értékes elôadâsât.
Felkéri Vdrdy Béla dr-t, a pittsburghi Duquesne University
professzorât, fejtse kl a târgyalt kérdéssel kapcsolatos véleményét.

Vàrdy Béla dr.:

Az Egyesiilt Allamok ûj "Kina-politikâja" és a magyar kérdés
Az 1970. februâr 18-i einôki beszâmolôval meginditott ùj
amerikai kiilpolitikai irânyzat, amelynek gyokerei még az 1960as évekre nyûinak vissza, a hideghâborûs, ûgynevezett "kon-

frontâciôs politika" helyett a "târgyalâs politikâjât" tette az

amerikai kiilpolitika irânyadôjâvâ. Ennek a târgyalni vâgyô
(negociâlô) politikânak legûjabb jelentôs megnyilvânulâsa a
Vôrôs Kmâval (a Kinai Népkbztârsasâggal) kôzelraùltban
meginditott diplomâciai dialôgus, amely igen vâratlanul és kellemetleniil érintette a nyugati vilâg ùgynevezett antikommunista erôit. Ezek a kommunista-ellenes erôk ugyanis tôbb évtizeden keresztiil abban a hitben voltak, hogy a marxista ideolôgiâval, amely szerintiik a totalitariânus, szabadsâgellenes elvek
legtôkéletesebb megnyiivânulâsai, megegyezni, sot még dialogust folytatni is lehetetlen és nem szabad. Az amerikai kormâny vâratlanul meginditott ûj Kina-politikâja (a Chinapolicy) tehât szemiâkben szinte a szentségtôréssel egyenlô.
Megvetik és elitélik azt mind etikai, mind politikai meggondolâsok alapjân.
Ennek az irânyzatnak a hangadôi szerint az ùj amerikai
kulpolitika lényegében minden etikai alapot nélkulôz, s l'gy
"immorâlis". Elôszôr azért, mert szerintiik a marxista ideolôgia maga is "immorâlis" jelenség, s mint ilyent — fiiggetlenûl

mâs tényezôtôl — ezt az ideolôgiât egyszersmindenkorra el
kell itéini. Mâsodszor azért, mert tdbb évtizedes hitegetés és

porondraâllitâs utân sorsukra hagyja azokat a délkelet-âzsiai
és egyéb kommunista-ellenes erôket és kis nemzeteket, amelyek

éppen amerikai biztatâsra âlltak be nyiltan az antikommunista
erôk soraiba, s tették kockâra létérdekeiket. Harmadszor pe-

dig azért, mert Amerika, amelynek a nyugati keresztény civilizâciô végsô és leghatalmasabb bâstyâjaként kellene szerepelnie
(hiszen erre Nyugat-Eurôpa alkonya utân maga a Sors szemelte ki), hajlandônak mutatkozik leiilni és egyezkedésekbe bocsâtkozni a keresztény vilâg egyik legnagyobb ellenségével, a
totalitariânus politikai rendszert és az âzsiai "sârga veszedelmet" jelentô Vôrôs Kmâval.

De az emlitett etikai tényezôkôn kiviil — a fenti hangadôk
szerint —, az ùj amerikai kùlpolitikai irânyzat politikai szempontbôl is elitélendô, illetve nagjrfokû politikai rôvidlâtâsra
utal. Félô ugyanis, hogy — mint ezt elôttem Pap professzor is

hangoztatta — az amerikai kulpolitika jelenlegi irânyitôi éppùgy beleesnek a legûjabb diplomâciai csapdâba (hiszen szerin
tiik a kinai kôzeledés csakis csapdânak tekinthetô), mint egyes

korâbbi amerikai vezetôk, l'gy néhai Franklin D. Roosevelt el-

nôk is. Ez a "csapda" lényegében a megegyezést kôvetô, majddani hamis biztonsâgérzetbôl âll. Hamis biztonsâgérzetbôl,
amely tobbek kozôtt az amerikai politikai és katonai erôk éberségének fellazulâsâhoz, ennek kôvetkeztében a kommunista
vilâguralmi torekvések észrevétien kiépitéséhez és végeredményben a marxista ideolôgiâval kapcsolatos totalitariânus
târsadalmi rend teljes gyôzelméhez vezethet.

Nagyjâbôl igy lehet ôsszefoglalni és jellemezni az onmagukat antikommunistâknak nevezô erôk érveit a legûjabban

érvénybeléptetett "egyezkedô" amerikai kiilpolitikai irânyzat
ellen.

Amikor ezekkel az érvekkel esetleg elvileg egyetértunk,
ugyanakkor kénytelenek vagyunk a politikâban, kiilpolitikâban, sot a mindennapi életben is oly fontes tényezô, a réalités
kérdését felvetni, pontosabban megkérdezni, hogy a jelenlegi
târsadalmi és technikai fej Iodés, valamint a rideg politikai
realitâsok tiikrében vajon miként âlljâk meg helyiiket a fenti
érvek. Tudnivalô ugyanis, hogy eredményes politikât és nemzetvezetést, pontosabban az emberiség jôvôjét, s a sajât magyar
nemzetiink jôvôjét is vâgyâlmokra, irrealitâsokra és légvârakra
nem épithetjûk. Nem épithetjuk pedig azért, mert ha ezt tennénk, akkor a jôvô éppen olyan ûres és kedvezôtlen eredményekkel kecsegtetô lenne, mint volt mâr a mûltban annyiszor,
amikor az ilyen illûziôkra épitett politika csupân nagy felbuzdulâsokat, s az azokat kôvetô vereséget és kiâbrândulâst eredményezett.

De ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a csupân ideâlizmusra
és illûziôkra épitett nemzetpolitika âltalâban eredménytelen,
mint ezt a tôrténelem igazolja, akkor felvetôdik az a kérdés,

mik azok a rideg realitâsok, amelyekre jelenleg épiteni lehet, s
amelyeket minden âllamférfinak figyelembe kell vennie, akâr

az amerikai, vagy magyar nemzet érdekek, akâr az egész embe
riség érdekének képviselôje.
Szerintem ma fôleg két nagy, s minden mâst elhomâlyositô
realitâssal âllimk szemben. Két rideg ténnyel, amelyekre elôttem mâr mâsok is tôbbszôr és talân jobban râmutattak. Az

egyik tény a technikai haladâs jelenlegi foka, amely totâlis
(atom) hâborû esetén sok szâz milliô ember, sot talân az egész
emberi nem és civilizâciô kipusztulâsâhoz vezethetne. A mâsik

tény pedig az, hogy Ki'na végeredményben a vilâg lakossâgânak
mintegy negyedét teszi ki, s mint ilyen — minden ideolôgiai
âllâsponttôl fiiggetlenûl — a legitim nemzetek kôzôsségébôl, s
az ebbôl a kôzosségbôl fakadô bizonyosfokû etikai és intellektuâlis hatâs és kontrol alôl — az egész emberiség jovôje szempontjâbôl — sokâig kikozositve nem maradhat.

A fentiekbôl kôvetkezik egyrészt, hogy a jelenlegi techni
kai fejlôdés fokân totâlis hâborut jôzan ésszel, s beteges ôndestruktiv vâgyak nélkiil senki sem kivânhat, mâsrészt, hogy
Voros Kinânak bevétele a legitim nemzetek kôzôsségének soraiba — még az etikai tôrvények figyelembe nem vétele ârân is —
az egész emberiség szempontjâbôl sziikséges.
Ami a totâlis hâborû lehetôségeit illeti, mint ismeretes,

annak lehetôsége Damokles kardjaként fûgg fejûnk felett. De
pozitiv jelenségként kell elkônyvelnûnk azt a tényt, hogy egy
ilyen kataklizma lehetôségeit és leirhatatlan kôvetkezményeit
mâr mindkét szuperhatalom felmérte, s éppen ezért gyakorlatilag elvetette. A szovjet részérôl példa erre, tôbbek kôzôtt, a
szovjet "Kommunist" cimû folyôirat 1963 februâri szâma,
amely az egyes szovjet szakértôk âltal felmért esetleges hydrogén-hâborû valôszinû eredményeit taglalja és éppen ezek miatt
a valôszinû eredmények miatt elveti. Szovjet szâmitâsok szerint ugyanis az 1963-as technikai felkésziiltséggel egy ilyen totâ
lis hâborû esetén csupân az elsô ôsszecsapâsnak mintegy 700—
800 milliô âldozata lenne; nem beszélve a tovâbbi destrukciôkrôl, illetve az esetleg nemzedékeken ât tartô, leirhatatlan utôhatâsokrôl, amelyek az egész emberi nem teljes megsemmisitéséhez vezethetnek.

Amig azonban a két szuperhatalom ezeknek a realitâsoknak az ismeretében a tudatos atomhâborû lehetôségét elvetet
te, addig nem vetette azt el az ugyancsak nagyhatalmi âlmokat

kergetô, s tômegénél fogva is nagyhatalmi poziciôra hivatott,
de a legitim nemzetek sorâbôl kikôzôsitett Vôrôs Kina. Ez a ki-

kôzôsitett, minden nemzetkôziségbôl eredô etikai nyomâstôl
szabad, még pionér forradalmi stâdiumban lévô Kina tehât

kiszâmithatatlan tényezôt jelenthet az atom-, hydrogén- és lézerfegyverekkel jâtszô vilâghatalmak szâmitâsaiban. Ezt a tényt

lassan minden felelôs âllamférfi — igy az amerikai vezetôség
is — felismerte. Ennek a felismerésnek tehât igen jelentôs része volt az amerikai kiilpolitika âtértékelésében, s a kôzelmûlt-

ban jelentkezô ûj "Kina-politika" meginditâsâban. Ennek az ûj
kulpolitikânak eddigi eredménye az etikai szempontbôl anynyira tâmadott és tâmadhatô Vôros Kina tagsâga az Egyeslilt
Nemzetek Szervezetében, valamint a jovô évre tervezett einôki
lâtogatâs az egykori "mennyei birodalom" ûj urainâl.
Amerika ùj "Kma-politikâjâhoz" azonban a fentieken kiviil
nagyban hozzâjârult a szovjet-kinai viszony jôlismert kiélezddése, illetve a szovjet szempontbôl kedvezôtlen viszony kihasznâlâsânak lehetôsége is.
Itt talân kôzbevetem, hogy jômagam mâr 1959-ben azt tartottam, hogy az akkor kifejlôdésben lévô szovjet—kinai viszâlynak sokkal mélyebb gyôkerei vannak, mint az akkor hirdetett ideolôgiai nézeteltérés, vagy a szintén hirdetett, a nyugati vilâg szemébe port hintô lâtszat-osszeveszés. Ismerve az
orosz âzsiai imperializmus tôbbszâzéves mûltjât, s az ugyancsak hâromszâzéves mûltra visszatekintô orosz—kinai konflik-

tust, amelyben mindeddig Kina hûzta a rôvidebbet, elôttem
lehetetlennek tûnt a huzamosabb orosz—kinai egyiittmûkodés
még kôzôs ideolôgia zâszlaja alatt is. Ha ehhez még hozzâadjuk
a kôzismert geopolitikai és faji tényezôket, akkor sokkal inkâbb szâmithatunk egy ûjbôl fellângolô szovjet—kinai konfliktusra, mint egy huzamosabb ôsszemelegedésre.

A fentiek alapjân kétségtelen tehât, hogy az elmùlt mâsfél
évtized folyamân kifejlôdôtt szovjet—kinai viszâly nemcsak
feliiletes ideolôgiai nézeteltérés, hanem mély és komoly tôrténelmi, faji és geopolitikai tényezôkre alapozott konfliktus,
amit a nyugati vilâgnak ki lehet és bizonyos keretek kôzt ki is
kell hasznâlni. Ezt a lehetôséget az amerikai politikai vezetés
is felismerte s a fentemlitett atomveszélyen kivûl fôleg ez a
kihasznâlâsi lehetôség volt az a tényezô, amely — szerintem —
az amerikai kiilpolitikâhoz, s a Kinâval kialakulôban lévô dialôgushoz vezetett.

Az igy elôâllt helyzetet azonban nemcsak Amerika és a

nyugati vilâg, de kôzvetve a kelet-eurôpai csatlôs âllamok (s

kôztiik Magyarorszâg) is kihasznâlhatjâk a szovjet hatalomtôl
valô fiiggés lecsôkkenése, illetve feiszâmolâsa érdekében. Példa
erre a mâr eddig is figyelemreméltô eredményeket elért Albânia és România esete. Sajnos, az utôbbi esetében ez a helyzet
az erdélyi magyarsâg rovâsâra tortént és tôrténik. A valôsâg
ugyanis az, hogy az erdélyi magyar kisebbség sokkal kisebb
elnemzetietlenitô nyomâsnak volt kitéve a szovjet éra (megszâllâs) idején, mint az 1960-as években az ultrasoviniszta

Ceausescu-rezsim alatt. S igy még azon sem csodâlkozhatunk,
hogy az erdélyi magyarsâg egy része — az 1968-as cseh események idején — szinte kivânta România szovjet megszâllâsât.

Épp ez a veszély késztette Ceausescut az elmùlt két-hârom év
folyamân arra, hogy a magyarsâgra nehezedô nyomâson kissé
lazftson. Ez azonban csak ideiglenes visszalépés volt.
Az elmondottak osszegezése utân tehât ûgy lâtjuk, hogy a

jelenlegi amerikai kûlpolitikai irânyzat — fiiggetlenûl minden
jogos, vagy kevésbé jogos etikai érvtôl — valôsâgfelismerésre,
vagyis a jelenlegi nagy realitâsok figyelembevételére alapozo-

dik. A kérdés csupân az, hogy az amerikai és nyugati politikai
^5^^^°ség képes lesz-e a szovjet—kinai viszâlybôl fakadô lehetoségeket ugyesen kihasznâlni anélkûl, hogy korâbbi kis szôyetségeseit prédâul dobja, s a keresztény nyugati vilâg elveit
es végcéljait végérvényesen kompromitâlja, illetve feladja.
Egyet értek tehât Pap Mihàly professzorral abban, hogy az
uj amerikai kiilpolitikâban az âltala is emh'tett pozitiv és negativ jelenségek és lehetôségek igenis fennâllanak. Ugyanakkor
azonban ûgy érzem, hogy ebben az ûj politikâban bennfoglalt

minden veszély ellenére is az ûj irânyvâltoztatâs elkerûlhetetlen volt. A Nâdas Jànos dr. bevezetôjében elhangzott kérdésre
vâlaszolva tehât ez a nixoni lépés szerintem "torténelmi szûkseg"-ként jôtt létre. Ugyanakkor azzal is egyetértek, hogy az
ugjrnevezett "nagytâvlatû politikâban" tényleg hiânyt szenvedûnk.
☆

☆

☆

Nddas Jànos dr. tanâcskozâsi einok megkôszoni Vârdy

Béla dr. professzor torténelmi hâtterekre és realitâsokra râ-

mutatô értékes elôadâsât, majd a hozzàszôlâsokra nyûjt lehetôséget.

Nt. Ludwig Arthur dr. hozzâszôlâsâban néhâny érdekes

tényre és szempontra hivja fel a megbeszélés résztvevôinek figyelmét. Elôszôr is azt hangsùlyozza, hogy az elnôki lâtogatâst
nem Voros Kma (a Kinai Népkoztârsasâg), hanem Amerika

kezdeményezte. Mâsodszor arra mutât râ, hogy a politikâban
erkôlcsi kérdést nem kereshetiink. A politika semleges, amorâlis. Csak sikert ismer. Harmadszor — azzal a megâllapîtâssal

kapcsolatban, hogy az amerikai—kînai kozeledés rânk, magyarokra nézve csak jobb lehet — azt fejti ki, hogy ha két nemzetnek kôzos ellensége van, ez a tény még nem jelenti azt is, hogy
a két nemzet barâtsâgban él egymâssal. A mâsodik vilâghâborû

folyamân az Egyesult Âllamok és a Szovjetuniô Hitler-ellenes
kôzôsségben harcolt. Ez azt a lâtszatot keltette, hogy a Szovjet
uniô Amerika barâtja. Ez alapvetô tévedés. Negyedszer arra

hivja fel a figyelmet, hogy Oroszorszâgban a nem-orosz nemzetiségek szâma a legutôbbi népszâmlâlâskor — két évvel
ezelôtt — felûlmùlta a Iakossâg 50 szâzalékât. Ez belsô, biolô-

giai eltolôdâst s ezâltal nagyarânyû kulturâlis és végeredményben politikai elmozdulâst jelent. Nem szabad elfelejteniink,
hogy ha valaki kozôs kulturâlis csoporthoz tartozik, nem okvetlenûl kivân kôzôs politikai irânyitâs alatt is âllni. Erre éppen Formosa lakossâga a legjobb példa. Tûlnyomô tôbbségében 300 éwel ezelôttrôl szârmazô ônâllô kultûrâban él, ami
mâs, mint a mai kinai, viszont annak a két és félmilliô formô-

zainak a kultûrâja, amelyik Chiang Kai-shek vezetésével vonult
Formosa szigetére, azonos a szârazfôldi Kina kultûrâjâval.
Vitéz Kaczvinszky Pâl dr. szerint Kina belépése az Egye
sult Nemzetek Szervezetébe némi reményt nyûjt a jelenlegi
hatârok megvâltoztatâsâra, mert Mao Tse-tung 1964. szeptember 2-ân egy japân szocialista csoport elôtt kijelentette, hogy a
mâsodik vilâghâborû utân megvont hatârokat kérdéseseknek
tekinti. Német- és Lengyelorszâg kôzt pl. az Odera—Neisse hatârvonal megvâltoztatâsât szûkségesnek tartotta. Ez a nyilatkozat reményt nyûjt arra, hogy a tervezett eurôpai biztonsâgi
konferenciân Kina majd a status quo ellen foglal âllâst, s a
magyar iigy is tâmogatâst kaphat.

Ndvori Kornél dr. azt hangsûlyozza, hogy a kinai kérdés
szorosan osszefiigg a magyar kérdéssel, éppen ezért azt java-

solja, hogy a mostani megbeszélés utân is foglalkozzanak ezzel a târgykôrrel azok, akik a részletek irânt érdeklôdnek,

hogy egységes âllâspontot tudjunk kialakitani, amelyet aztân
ki-ki a maga helyén, Washingtonban, Eurôpâban, Ausztrâliâban mint a magyarsâg âllâspontjât tudjon képviselni.

Szentmiklôsy Éles Géza dr. a vitât berekesztô zârôszavaiban szâmos kérdésre ad vâlaszt, majd a kôvetkezôket mondja:

Északnyugat-Kîna Sian-kiang tartomânyânak egyik vârosâban a kinai kommunistâk hatalmas szobrot âllitottak, amely

Dzsingiszkânt âbrâzolja, amint Moszkva felé mutât. A szobor
talapzatân a feliràs a kovetkezô: "Mi mâr voltunk Moszkvâban
egyszer". Ez a felirâs a 250 éves mongol uralomra utal. Ha
semmi mâs, de ez a tény bizonyitja, hogy a 800 miliônyi kinainak szâmolni valôja van a 250 miliônyi orosszal szemben. A
tartozâst a kinaiak abban a mâsféimilliô négyzetkilométer te-

riiletben szabtâk meg, amelyet a câri imperializmus — a ki
naiak szerint — elrabolt tôliik. Mi, magyarok, csak egyiittérzésiinket fejezhetjuk ki Kina reviziôs tôrekvései tekintetében.
Mao Tse-tung helyettesének és kiszemelt utôdjânak, Lin
Piad-nak azért kellett eltûnnie, mert azonnali hâborût kôvetelt
a szovjet ellen, holott Kina rakétaszâllitô rendszere még nem

tôkéletes. Chou En-lai âllâspontja gyôzôtt, aki halasztâst javasolt. Kina tâmadô szândéka valamelyes magyarâzatot ad az

amerikai—kinai kôzeledés "talànyâra". Érthetô, hogy Kina az
esetleges szovjet—kinai osszetûzés esetén a hâtât biztositani

akarja. Ez az Egyesùlt Âllamok részére elônyos, mert azt jelenti, hogy Kina nem Dél-felé a fillippinek, indôkinaiak, s eset-

leg az ausztrâliaiak rovâsâra terjeszkednék, hanem Észak-felé
az oroszt gyengitené, ami a Nyugatnak elsôrendû érdeke, mert
igy a szovjetet engedményekre szorithatnâ. Nem szabad elfelejtenûnk, hogy Mao annyira kommunista, mint amennyire ki
nai és ugyanannyira kinai, mint amennyire kommxmista. Sokan ùgy lâtjâk Mao Tse-tung-ot, mint a kinai mûlt és a kommunizmus élô szintézisét, aki a kommunizmust ugyanûgy a

kinai célok elérésére hasznâlja, mint ahogy a Szovjetuniô a
bolsevizmust az orosz célok elérésére.

A megbeszélés sorân felmeriilô kérdések jelentôségének
kônnyebb felmérése céljâbôl a Szovjetuniô, Kina, Amerika és
Japân gazdasâgi termelô-tényezôjének néhény adatât hasonlitja
ôssze,

A hozzâszôlâsok és Szsntmiklôsy Éles Géza dr. zârôszavai
utân Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok bemutatja Maté
Imre dr. (Los Angeles, Calif.) irâsban bekùldott hozzâszôlâsât.
Mdté Imre dr.:

Az emigrdciôban élô magyarsâg tôrténelmi feladata

Az eddig ismert vilâgkép ûj stilizâlâsa folyamatban van. Az
eddig alkalmazott kulpolitika vilâgszerte ùj irânyokat keres és
ùjfajta môdszerek alkalmazâsât teszi szûkségessé. Eddig ûgy
lâttuk, hogy a vilâguralom két nagyhatalom kozott oszlott meg
és ez a két nagyhatalom adta meg a nemzetkozi diplomâcia
mûkôdésének tartalmât. Az elmûlt 25 év alatt ez a helyzet âl-

landôan vâltozott és szinte észrevétlenûl oda fejlôdôtt, hogy az
eddigi helyzet megszûnfés ma mâr az eddig aktiv két nagyha
talom ûjabb hatalmakkal osztozik az ûj vilâg épitésének mimkâjâban.

Aki tehât azt kivânja vizsgâlni, hogy Amerika ûj kiilpolitikâjânak milyen hatâsa lehet a magyar iigyre, az véleményének
kialakitâsa elôtt igyekezzék megismerni a vâltozâsnak okait
Amerikâban és a vilâg tôbbi jelentôs terûletén. Bnélkûl individuâlis illûziôkat termelhet ki, melyek nem hasznâlnak a ma
gyar ûgynek.

Mielôtt elgondolâsokat termelnének ki, ne tévesszék szem
elôl, hogy ezideig a vilâg egyetlen jelentôs orszâga sem tért le
a pârizs-kôrnyéki "status quo" fenntartâsâval egyûtt jârô onérdekvédelem ûtjârôl. Sem Nyugaton, sem Keleten. Ezen a tényen nem remélhetô vâltozâs Kina bevonulâsâval az UNO-ba.
Nem tûlzâs, ha azt mondjuk, hogy az UNO a nemzetkozi kiilpolitikânak nem szintere ma mâr, hanem csak potemkin vâra.

Ha Kina mûlt és jelen tôrténelmét figyeljiik, kétségtelen,
hogy Kina nem fog letémi arrôl az ùtrôl, amelyet vezetôinek
elôdjei évezredeken keresztiil folytattak, hogy a maguk sokszàz
miliônyi népét vezessék jobb sorsba és ennek érdekében a
tâvolkeleti, jôrészt kinai fajrokonokkal benépesiilt orszâgok
emberi és gazdasâgi energiâjât a sajât terveik szolgâlatâba âllîtsâk. Ehhez igen sok idôre van sziikség, igy a vilâgrendezés
nagypolitikâjât nem fogjâk még siirgetni. Mindenekelôtt a sa
jât hatârain belûl kell a természeti kincseket a modem termelés kereteibe vonni és az eddig kontemplativ népességet aktiv
termelési tényezôvé tenni. Tudunk olyan igyekezetrôl, hogy
Kina nemzetkôzi szerepének vâltozâsât lehet a magunk javâra
értékelni.

Nem vitâs, hogy az emigrdciôban élô magyarsâg tôrté-

nelmi feladata minden orszâgban, ahol letelepedett, vagy ahovâ
kapcsolatai vannak, mindent elkôvetni, hogy a kôzvéleményt
irânyitô tényezôk a magyar problémât a vaiôsâgnak megfelelôen ismerjék meg, de ennek a jô munkânak hatâsait nem lehet
belâthatô idôn beltil realizâlni. Ez a jovô feladatainak alapjait

képezheti, de nem lenne hasznâra a jô ùgynek, ha bârmelyik
nagyhatalom aktivitâsât elônybe helyeznénk a nemzetkôzi kôzakarat kialakulâsânâl. Az elsietett véleményalakulâsnak egyik
formâjâval talâlkozunk azoknâl, akik feltételezték, hogy Kina
bevonulâsa a nemzetkôzi fôrumra meg fogja félemliteni az oroszokat és azok igyekezni fognak a kôzép-eurôpai orszâgokat
"felszabaditani" a sajât érdekkôriikbôl. Ezek komoly tévedés
âldozatai lehetnek, mert az orosz évszâzadok taktikâjât ismerve, ôk inkâbb szûkebbre veszik a "szabadsâgot", mint bârmilyen nyomâsra feladjâk azokat a teruleteket, melyeket a
Nyugat rôvidiâtâsa ajândékként adott oda. Jôl meg kell gondolni, milyen megnyilatkozâsokat tesznek magyar szereplôk,
mert az esetleges tévedésekben valô ôsszefogâs nem elôbbre,
hanem inkâbb hâtrâbb viszik a megoldâsokat. Ismétlem, legyenek résen mindazok, akik az ùj alakulàsban elérhetô tényezôkre hatni tudnak, de soha ne akarjâk azt, hogy ugyanaz a môdszer érvényesiiljôn mindeniitt, amit ôk tartanak jônak. Amerika kiilpolitikâjânak megvâltozâsânâl talân hatâsosabb lenne
Eurôpa nemzetkôzi és belsô politikai vâltozâsait tanulmânyozni

és nyomon kovetni. Amikor az angol parlament elhatârozta,
hogy Anglia csatlakozik az Eurôpai Kôzôs Piachoz, Eurôpa
tôrténelmének ûj korszaka induit el. Ha Anglia ismert hypokritikus kûlpolitikâjât és elavult gazdasâgi konstrukciôjât mo
dem egyiittmûkodés formâjâba ônti, lehet remélni, hogy Eurô
pa a vilâghatalmon osztozkodô — ma még — rivâlis nagyhatalmak kôzôtt a kiegyenlftô szerepet kapja meg. Minthogy
Magyarorszâg eminenter eurôpai orszâg, l'gy a majdan elkôvet-

kezô ûj vilâgrendezésben csak Eurôpâtôl vârhatja torténelmi
szerepébe valô visszahelyezését. A tbrténelem tanûsâga szerint
az erôszakkal végrehajtott rendezések nem hosszû életûek. Ha
az egymâssal versengô nagyhatalmak mai gazdasâgi és kûlpolitikai erôfeszitéseiket fegyveres erejiik nôvelésével fogjâk alâtâmasztani, az kétségtelenùl ûjabb.. az eddiginél szôrnyûbb
hâborûhoz fog vezetni. Viszont, ha Eurôpa ôsi kultùrâjâval

felszerelve tâvoltartja magât a nagyhatalmak harcaitôl, az ûj
vilâg kialakitâsânak bâzisa lehet. Legyen tehât mindenûtt ott

az emigrâciôban élô magyarsâg élitje és igyekezzék olyan ha-

tàssal lenni az illetékes tényezôkre, hogy

ellenfeleink âltal

terjesztett hamis beâllitâst megvâltoztatva, a nélkiilôzhetetlen
testvér szerepébe jussunk.
A vilâg a technikai haladàs elképzelhetetlen magassâgâba
jutott, ahol mâr elvesztette a morâlis erôkben valô hitet. Ame-

rika a technikai fejlôdés kétségtelen elôharcosa, a szerzett elônyôkkel azonban életképtelen orszâgok keletkezését segitette

elô, majd gazdasâgilag és katonailag ilyeneket tâmogatott, de
sajât hatârain belul nincsen meg a gazdasagi stabilitâsa.

Kônnyen érthetô, hogy ebbôl a helyzetébol a vilâgpolitikat
mâsként lâtja, mint mi, és velunk egyûtt az eurôpai népek.

Ûjabb kûlpolitikâja ebbôl ered és nem csoda, hogy vihart inditott el vilâgszerte. Hogy ez a vihar hol âll meg, rnit fog kozben
elscdorni és mit fog vét'ul is elôidézni, korai volna jôslâsokba
bocsâtkozni. Emigrdciônk aktiv személyei legyenek tehât ôva-

tosak. ne tegyenek ugrdsokat a sdtétbe. Lepenek azonban ot

mindenûtt és az adott szokâsoknak, pohtikanak es kulpolitika

hajlamoknak megfelelôen ékelôdjenek be mm en orszag ko életébe, neveljék erre az utânunk jbvo generaciokat is, mert
hosszantartô munkât kivân tôlûnk a jn^

Pécsi Kornél: Van-e Nixon-doktrina?

Brezsnyev divatba hozta a doktrinât. Az ùgynevezett szocialista rendszer "védelmében" ridegen, a cari imperializmusra

és a totalitârius diktâtorokra jellemzô magabiztossâggal, ellentmondâst nem tûrôen kijelentette: Moszkvânak joga van a

II. vilâghâborût zârô rendezések folytân az URSS igâjâba
kényszerîtette népek, nemzetek beliigyeibe beavatkozni.
Ez a

beavatkozâs az un. felszabaditâssal mâr kétséget

kizârôlag megkezdôddtt, s csak érdekelt, meg struccpolitikusok nem akartâk tudomâsul venni, hogy e beavatkozâs a legraffinâltabb eszkozoktôl a legdurvâbbakig valô szemérmetlen
alkalmazâsâval elhatott a szôbanforgô népek-nemzetek egyéni
életének is minden sejtjére.
A Brezsnyev-doktrina a mùlt és jelen tényei ismerôinek

semmi ùjat nem jelent, hiszen csupân dogmatikus megerôsitése a szovjet-pânszlâv politika eddig is kôvetett gyakorlatânak. — Rdviden ez egyenlô azzal a ténnyel, hogy Moszkva

jottânyit sem enged az 1945 utân kialakitott status quo-bôl.
S mivel e doktrina a demokrdciâk részérôl méltô elutasîtâsra

nem talâlt, sot kûlônôsen az 1956-os hôsi magyar erôfeszités,

majd a szerencsétlen prâgai prôbâlkozâs feledésbe meritése
utân a nyugat-német kiilpolitikânak a szovjet igényeivel szemben fokozôdô engedékenysége a tény, hogy mindez Moszkvâ
nak a status quo megszilârditâsâra irânyulô torekvéseit végzetesen tâmogatja. Hogy az adott esetben milyen sûllyal esnek latba Bonnban és Moszkvâbcin gazdasâgi elônyszerzést
célzô meggondolâsok, azt most nem kutatjuk. Elegendô, ha
figyelmeztetûnk reâjuk, hozzâfûzve Lenin hires és mégis âllandôan elfelejtett cinikus prôféciâjât: a kapitalistâk fogjdk nekiink szdllitani azt a kôtelet, amire majd felakasztjuk ôket. —
S mivel washingtoni àldàs nélkiil ma sincs bonni "politika",

félô, hogy az âldâsosztô "politikâja" szâmitâsi hiba kôvetkeztében Eurôpât igen veszélyes helyzetbe sodorhatja! Kdvetkezésképp az egész szabadnak nevezett vilâgot. De hol van ma
az USA attôl a szerepétôl, amit éppen 20 esztendeje Cronin
még igy fogalmazott meg; "Like it or not, America had become

the leader of the world, the champion of freedom and of

right." (Reader's Digest, Dec. 1951, p. 99.).
1945 ulân a szabadsâg és a jog, tehât Amerika, annyi vesz-

teséget szenvedett, ami esziinkbe juttatja Sheridan talâlô vâlaszât W. Pitt-nék az angol parlamentet megnyugtatô kijelenté-

sére, hogy a francia forradalom menekultjeinek quiberoni
partraszâllâsakor angol vér nem folyt. "Nam — mondta
Sheridan —, de az angol becsûlet minden pôrusân ât!" De ha
mâr Pitlnél tartunk, hadd emlitsem, ô szôgezte le, hogy a "német csatatereken hôditotta meg Anglia egykor az amerikai
fôldrészt". Ebbôl mindenki megértheti, hogy ami'g Kôzép-Eu-

rôpa kivédte a Keletrôl jôvô tâmadâsokat, Anglia, s âltalâban
a Nyugat biztonsâgban terjeszkedhetett és fejlôdhetett. Logikusan kôvetkezik ebbôl, hogy ha Amerika hatârai a II. vilâghâ-

borû idején Roosevelt szerint a Rajnânâl voltak, ma — amint
mâr tôbbszôr hangsûlyoztam — legalâbb is valahol a Visztulânâl volnânak!

Roosevelt? Igen, ô tâviratozta Churchillnek 1942. oktôber
27-én ezt: "Megâllapitottam, hogy az oroszok részére a szavaknak nincs ugyanolyan jelentôségiik, mint nekûnk, ezért vâlaszaik, vagy inkâbb a vâlaszok mellôzése, engem nem nagyon

izgat". (Sherwood; R. E.: Le mémorial de Roosevelt. II. 179. —
A szerzô ezt megismétli a 455.1-on is, nem vonva le persze a
sziikséges kôvetkeztetést!) — Amikor egy vilâghatalom veze-

tôje és hozzâtehetjuk: vezetôsége ilyen hallatlan konnyelmûséggel kezeli népe és a vilâg népei sorsât, megértjuk, miért
jutott olyan tragikus sors e nemzedék osztâlyrészéul. —Kmekkinek a fantâziâjâra bizhatjuk, miért a meglepô engedékenység olyan ellenféllel szemben, akinek jellemébôl, erkolcseiooi
életfelfogâsâbol, életformâjâbôl csak gyulolet, rombolas es
pusztitâsvâgy àrad.
☆

☆

☆

Nos, mert a mûltnak a jelenben sokszor tôbb a sûlya,

a jôvônek, a fentiek a Nixonnak tulajdonitott kûlpohtika m g
értéséhez bizonyâra tâmpontul szolgâlnak. - A

rôfâlis ôrôkséggel terhelte meg a USA jelenét. Elegendo, ha

csak az indokînai hâborû folytân elszenvedett ôriâsi erkôlcsi,
anyagi veszteségeire gondolunk. Ezek a veszteségek mind az
orszâgon belûl, mind azon kivûl az Âllamokba vetett bizalmat
végzetesen megrenditették. Bizonyiték erre a természetesen
nagy port fôlvert, a nemzet érdekeit sûlyosan veszélyeztetô titkos iratok csalârd ûton valô nyilvânossâgra hozatala. Kiilorszâgok és Amerika viszonylatâban annak a fôleg Moszkvâbôl
szitott propagandânak a sikere, amely Amerikât âllitotta oda

minden szegénység, nyomor és kizsâkmânyolâs bûnbakjâul.
Amikor pedig most kiderûlt, hogy Amerika tùlkoltekezett és

tùladakozva magât, voltaképp az âllamcsôd szélén tântorog,
mâr tôkés orszâgok sem lâtjâk értelmét, hogy segftségére
siessenek.

Ha a fuldoklô még a szalmaszâlba is belekapaszkodik,
olyan nagy gerendât, mint amekkora Kina, nem hagyhat figyelmen kivûl. — Az Egyesult Âllamok diplomâciâjânak rôvid
és nem sok fényes lappal tiindoklô torténete igy — kétségtelen — ûj fejezethez érkezett. A vâzolt elemek azonban ûj
dokrinât nem engedélyeznek homiokâra irni. Olyant semmiesetre sem, amely elônyôs vâltozâst hozna Eurôpàra, kôzelebbrôl a magyarsàgra nézve. Nem hozhat, mert ha akkor nem
tette, amikor erre môdja volt, most még kevesebb a lehetô-

sége. (Ld. e tragikus tény megâllapîtâsâra tôbbek kozt Welles,
S.: Seven Décisions that Shaped History, N. York 1951, Harper
199—207. 1-on îrtakat.)

Egyébként a sok talâlgatâsnak végét veti, s ûjabb elképzeléseknek elejét veszi két fontos kôzlemény. — Elsôùl emlitem Peking bemutatkozô beszédét a UN-ben. Behatôbb elemzés
nélkill is vilâgos lehet mindenki elôtt, hogy Vôros Kina a fennâllô nemzetkôzi rend ellen nyilatkozik, kûlônôsen védelmébe
véve a kis, az einyomott és Igy elmaradt népeket-nemzeteket.

Akâr tetszik, akâr nem, ez a nemzeti fiiggetlenségi tôrekvések
elismerése és tâmogatâsa. Ideig-ôrâig még elfojthatôk, de miért
felejtenénk a "sok lûd disznôt gyôz" igazsâgât? S akkor ki ne
lâtnâ mégis reménykedve a status quo napjânak leâldozâsât?
Azon status quo-ét, amely mellett hitet tett éppen kelet-eurôpai vonatkozâsâban 1970-ben Nixon einôk a Kongresszushoz
intézett kiilpolitikai iizenetében!

Igen, Washington politikai credojâban ugyancsak régôta
szerepel a népek onrendelkezési joga tiszteletbentartâsânak
hittétele, de — és ez a nagy kérdôjel — vajon az &gyre inkâbb

kirajzolôdô hârmasszôvetség: Washington—Peking—Moszkva
hajlandô-e végre megvalôsitani a népek békéjét, szabad fejlôdését biztositô elveket, avagy cstipân az egymds ntikleâris
fegyverzetétôl rettegô hatalmak ideiglenes egyességérôl van
szô? Mert ezt a gyanût kelti W. Brandt szôcsôvének, a German
International 1971. jûliusi szâmâban ez a figyelemre méltô
mondât utalâssal a Peking—Washington kapcsolatfelvéteire:
"It would try to limit the nuclear rôle of China, Britain and
France." Ehhez ugyanezen forrâs szerint Moszkvâban hozzâ-

fûzik még azt a reményt, hogy "it would consolidate the Soviet
bloc in Eastern Europe, including Eastern Germany . ..". Ha

elgondolkoztatô is a Washington—Peking kapcsolatfelvétel
moszkvai kiértékelése, a most emlitett két kozleményt alâ-

hûzza, s a UN-ben elhangzott kinai kijelentések utân folkiâltô
jelet tett tegnap (1971. XI. 18.) a 12. ismert kinai A-bomba-kisérlet. Tegyiik ehhez még hozzâ, hogy ez év augusztus 6-ân az
AFP jelentette, hogy immâr Voros Kina is rendelkezik kozéptâvû (IRBM) rôppentyûvel.
Nixon tervezett utazàsa Pekingbe és Moszkvdba létrehoz-

hatja esetleg a hârom nagyhatalom ideig-ôràig tartô A-szbvetségét. Ez késleltetheti a fiiggô kérdések megoldâsât addig,
amig a gondok mâr olyan nagyokkâ nônek, hogy emberi megoldâsuk lehetôsége kérdésessé vâlik.
Bogndr Kâlmdn dr. (Slippery Rock, Pa.):

Hozhat-e kedvezô fordulatot Nixon elnôk ûj âzsiai kiilpolitikdja
az "ablaktalan" Kozép-Eurôpa szàmàra?

Ma talân ez a kérdés foglalkoztatja legjobban a magyar
emigrâciôt, de bizonyâra otthon a milliôs magyar tomegeket
is, akiknek persze ezt a belsô érzésiiket feltârni nem lehet, nem
szabad.

A felelet nekiink sem egyszeru. A helyes vâlasz sok ténye-

zôtôl fiigg, de mégis ûgy érezzuk, a magyar emigrâciônak "ab
ovo" foglalkoznia kell a kérdéssel. Fontossâgban most az amerikai—kinai kozeledés mindent felûlmûl. Miért? Mert ez csak

elôzménye lesz az amerikai—szovjet csùcstalâlkozônak Moszkvâban. Jô volna, ha erre a vârhatô talâlkozôra, de mâr a ko-

râbbi pekingi "randevù"-ra az elnôkot a magyar emigrâciô is
"elôkészithetné".

Azoknak, akik azzal érvelnek, hogy ûgysem hallgatnak
rânk, râ kell mutatnom, hogy az amerikai egyetemi tankônyvekben nyiltan olvashatjuk: az elsô vilâghâborû végén megalakult Csehszlovâkia, mint demokratikus koztârsasâg, nem
otthoni "belsziilemény" volt, mert az itteni Pittsburghban,
az egyetemen létesitették, "sziilték meg", illetôleg hozta létre
a Massaryk-féle emigrâciô. A valôsâgban 10 nappai korâbban
szentesitették Washington, D. C-ben, mint Prâgâban életbe lé-

pett. (Encyclopedia Americana, vol. 8., 383. g.) A mi emigrâns
vezetôinknek is ùgy kell dolgozniuk, hogy az amerikai politikai
vezetôk hallgassanak râjuk. Meg kell gyôzniùk ôket a "status
quo" tarthatatlansâgârôl. A munka oroszlânrészét kivâlô tudôsainknak és szakembereinknek kell elvégezniiik, a tôrténészeknek, kôzgazdâszoknak és a politikai tudomânyok reprezentâsainak, akik amerikai egyetemeken tanitanak és akiknek môdjukban van a tudomânyos érvek sokasâgâval feltârni az igazsâgot; szûkségszerûen "kipellengérezni" a sorozatos tôrténelmi-hamisîtâsokat. Tudomânyos munkâkkal, vagy akâr népszerû, de angolul irt kôzleményekkel tisztâzniuk kell kényszerszerepiinket a mâsodik vilâghâborûban. Nekik kell bebizonyitaniuk az amerikaiak elôtt, hogy a Horthy-rezsim nem volt
fasiszta rendszer és hogy a bùntetést nem érdemelte meg az
orszâg. Az amerikai kôzvélemény ezen a téren annyira tâjékozatlan, hogy elôttiink, akik részesei voltunk az eseményeknek,
félrevezetettségùk, s a tôrténtekrôl alkotott teljesen hamis elképzelésiik szinte nevetséges.

Legyen mxmkâssâguk "alfâja és ômegâja" annak bebizonyitâsa, hogy a mostani tarthatatlan "status quo" sohasem
vezetne Eurôpâban tartôs békére. Volt kitûnô politikusaink
kôzôtt vannak nekiink is igazi kapacitâsaink, hogy csak a legnagyobbat, a 80 éven feluli Eckhardt Tibort emh'tsem. Az ô

finom diplomâciai irânyîtâsâval egész munkakôzosségek dolgozhatnak azon, hogy a târgyi bizonyi'tékok tômkelegével tisztâzzuk szerepiink akâr az elsô, akâr a mâsodik vilàghâborûban, hogy a nixoni tôrténelmi talâlkozôk utân az ùj elrendezésre hivatott "nagyok" mérlegelés târgyâvâ tehessék, maradjon-e tovâbra is tûzfészek Kôzépkelet-Eurôpa, vagy jôjjôn-e
ùj és igazsâgosabb elrendezés.
Nem régi restaurâciôs tôrekvéseket kivânok hangoztatni
ezzel, inkâbb a kossuthi konfederâcios gondolatnak a kivetitésére célzok talân mâr a kôzeli jôvôben is esedékes és vârhatô
kôzépkelet-eurôpai integrâciôs torekvésekkel kapcsolatban.
Hatalom nélkûl, tudom jôl, volt politikusaink, vagy lelkes ifjû
"titânok" az emigrâciôban nem politizâlhatnak. Haladô nemzetiinknek "élô lelkiismerete" azonban mégis mi vagyunk, az
emigrâciô hazafias érzelmû magyarsâga. Mit jaient ez a valôsâgban? Mi képviseljiik béklyéba vert nemzetûnket.
Szôlunk tehât a kôzos lelkiségbôl fakadô lâtens mandâtumunkon keresztiil az ô neviikben is. Vessiik tehât tekintetun-

ket mi is erôsebben a Balkân felé. Hiszem, hogy egy balkâni
konfederâciôba az otthoniak is bizonyâra szivesen belemenné-

nek. Az arisztokrata Teleki Pâl grôf — nemcsak a reâlpolitikus, de a tudôs geogrâfus is — szivesen belevitte volna nemzetét a szomszédos nemzetekkel egyiitt létesitendô demokrati-

kus federâciôba, csakhogy "leszakadjon" a németektôl.
Magyarorszâg esetleges bekapcsolôdâsa egy ùj balkâni
szôvetségbe — Nixon tâvlati politikâjân belùl — ma mâr talân
megvalôsithatônak lâtszik. Politikâban semmi sem lehetetlen!

Nixon elnôk ùj âzsiai kùlpolitikâja ilyen értelemben és
ezért hozhat kedvezô fordulatot az "ablaktalan" Kôzép-Eurôpa,
elsôsorban Magyarorszâg szâmâra.
Perei Andràs: A kinai politika elônyérôl
Perei Andràs (St. Georgen im Altergau, Ausztria) "Mao

Tse-tung magyar szemmel" cimen 5 forrâsmû alapjân és 20
idézet nyomân mutatja ki a kinai-barât politika elônyeit, s
azokat a lehetôségeket, amelyeket ennek a politikânak céltudatos âpolâsa a magyar igazsâg érvényrejuttatâsa terén biztosithat szâmunkra. Pâli Gyôrgy dr. mûltévi âllâsfoglalâsàval

kapcsolatban az a véleménye, hogy a jôvô hatârait minden
valôszinûség szerint Pekingben vonjâk meg, mert az amerikai—kmai kôzeledés kôvetkezményeként az eurâzsiai térség
sûlypontja Pekingbe helyezôdott ât. Ebbôl idejében le kell
voimi a kôvetkeztetést. Ûjabb Mohira nincs sziikségiink. — A
tovâbbiakban érdekes és tanulsâgos észrevételeket fûz a X.
Magyar Talâikozô krônikâjâban megjaient elôadâsokhoz és

szâmos javaslatot tesz. Kiilôn felhivja a Magyar Talâikozô
resztvevôinek figyelmét az idô dôntô szerepére, mert ma a
gyors valtozâsok korât éljiik, gyors az élet iiteme, ezért gyorsan kell a helyzetet felismerni, dônteni, tervezni, szervezni,
végrehajtani és ellenôrizni.
☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni az elôadôk
és hozzâszôlôk értékes és tanulsâgos kôzremûkôdését. Bejelenti,

hogy Nâvori Kornél dr. javaslata alapjân a kînai kérdés tovâbbi megbeszélését a clevelandi szabadegyetem elôadâs^orozatâban is lehetôvé kivânja tenni. Most azonban olyan kérdést
szeretne a Magyar Talâikozô elé terjeszteni, amely kétségteleniil ôszefûgg Amerika ùj kûlpolitikâjâval, de rânk nézve surgôsebb, mint a kinai kérdés, mert kôzvetlenebb és éppen most
idôszeru. Ez a kérdés pedig a Szent Korona kiadâsânak kérdése.
Nddas Jânos dr. a Szent Korona kiadâsârôl

A Szent Koronâval kapcsolatban a magyar emigrâciô
szâmtalanszor leszôgezte, hogy azt a magyarsâg azért menekitette ki hazulrôl, hogy az istentelen kommimizmus kezébe ne

keriiljôn, s azért adta ât Amerikânak, hogy Amerika arra mindaddig ôrkôdjék, amig a magyar nemzet ûjra szabad nem lesz,
amikor majd ez a rendkivul fontos ereklye, tôrténelmi szimbôlum, magânak a magyar nemzetnek a megtestesitôje ûjra
visszatérhet a szabad magyar nemzet birtokâba. Ha igazak azok

a hirek, amelyek szerint târgyalâsok folynak arrôl, hogy a
Szent Koronât még Nixon elnôk moszkvai lâtogatâsa elôtt
âtadjâk a kommunistâk âltal megszâllt Magyarorszâg kommunista helytartôinak, akkor a magyar emigrâciônak még egy
utolsô nagy kîsérletet kell tennie ennek a tervnek megakadâ-

lyozâsa érdekében. Ezen a téren nem vagyunk egyedûl, mert
az emigrâciô âlâspontjât azok a szenâtorok is képviselik, akik
a magyarsâg problémâit âltalâban sziviikôn hordjâk.
Mind a szenâtusban, mind a képviselôhâzban maris tôrvényjavaslatot terjesztettek elô, hogy a kormânyzat a magyar

nemzetnek ezt a rendkiviil fontos kincsét ki ne adja. Mi mâr
szâmtalanszor elmondtuk, de ûgy lâtszik, a kormânyzat, amely
gondosan ôrkôdik, hogy a gôrôg és a spanyol âllamvezetés
demokrata legyen, vagy hogy Dél-Vietnâmban a demokratikus
elveknek megfelelô môdon torténjenek a vâlasztâsok, hivatalbôl nem veszi tudomâsul, hogy Magyarorszâgon a kommunizmus uralomrajutâsa ôta szabad vâlasztâs nem volt. Szavazni
kellett, legutôbb a kommunista part âltal kijelôlt egyének
kôzbtt vâlasztani is lehetett, ehhez azonban a szabad politikai
vâlasztâsnak semmi kôze sem volt. A Kâdâr-kormâny tehât,
mint a szabad magyar nép alkotmânyos képviselôje, nem fogadhatô el. A Szent Korona kiszolgâltatâsâval csak fâjdalmat
okoznânak anélkiil, hogy abbôl az Egyesûlt Âllamokra bârmilyen elôny szârmaznék.

Hiù remény azt hinni, hogy ha Amerika barâtsâgos magatartâst tanûsit Magyarorszâg jelenlegi kommunista vezetôivel
szemben, akkor eiôsegiti Tito és Ceausescu példâjânak kôvetését. Amikor ugyanis Jugoszlâvia ûtja elvâlt a Szovjetuniôétôl
és amikor România a sztalinista rezsim fenntartâsâval csôk-

kentette Moszkvâtôl valô kûlpolitikai fliggôségét, akkor sem

Jugosziâviâban, sem Româniâban nem voltak orosz megszâllô
csapatok. Ezzel szemben Magyarorszâg jelenleg is a Szovjetuniô katonai megszâllâsa alatt van. Kâddr még ha akarnâ sem
tudnâ az Oroszorszâghoz valô kôtelékeket lazitani, mert azt
egyszerûen nem engednék meg neki. A Szent Korona esetleges
kiadâsât tehât ûgy kellene tekinteniink, mint az Egyesûlt Âllamok igéretének megszegését. Az akkori amerikai kormâny nevében tett és a râkôvetkezô kormânyok részérôl is megtartott
l'géret ugyanis ûgy szôl, hogy a magyar Szent Koronât mindaddig amerikai ôrizetben tartjâk, ami'g Magyarorszâg orosz
katonai megszâllâsa véget nem ér.

Az amerikai magyaroknak azt a tiltakozâsât, amely arra
irânyul, hogy a Szent Koronât ne hasznâljâk politikai, vagy

diplomâciai jâtszma eszkôzéiil, nem lehet figyelmen kivûl
hagyni, mert az Egyesiilt Nemzetek Szervezetében ugyan nincs
szavazati jogunk, az Egyesiilt Âllamokban azonban van. Ezzel
a kérdéssel kapcsolatban tehât a jôvôben nem, mint magyarok,
hanem, mint szavazati joggal rendeikezô amerikai âllampolgârok kivânjuk erôteljesebben hallatni szavunkat. Ennek érdekében kell egységesen âllâst foglalnunk, hogy annak megfelelôen
mindnyâjan haladéktalanul âtbeszélhessiik lakôhelyiink szenâtoraival és képviselôivel a legsiirgôsebb tennivalôkat. Ha az
egész orszâg minden részérôl érkeznek az egyôntetû tiltakozâsok, fâradozâsunk nem marad eredményteleniil.
☆

☆

☆

Nàdas Jânos dr. ezutân mint tanâcskozâsi elnôk felkéri

Nâvori Kornél dr-t, hogy tegye meg a kérdéssel kapcsolatos
tâviratok szdvegére és elkiildésére vonatkozô javasiatât, egyben iidvozli abbôl az alkalombôl, hogy âtvette a Detroiti Ûjsâg
szerkesztését és kiadâsât, amelynek egy oldalân angol szôveget
is kozol.

Nâvori Kornél dr. javaslata két tâvirat elkiildésére

Nâvori Kornél dr. koszonetet mond az iidvôzlésért, s elô-

szôr arra mutât râ, hogy a Detroiti Ûjsâg, amely bar alig 2000
példânyban jelenik meg, de Kaliforniâtol New Yorkig rendelkezik elôfizetôkkel és olvasôkkai, milyen figyelemreméltô szolgâlatot tehet a magyarsâg iigyének, amikor angolnyelvû olda
lân mostmâr szinte a hivatalos tényezôk felé is a magyarsâg
szôcsove gyanânt jelentkezhetik. A Szent Korona kérdésével a
lap immâr hetek ôta foglalkozik. Ezzel kapcsolatban azonban
meg kell âllapi'tanunk, hogy a politikât minden kérdésben

— îgy a Szent Korona kérdésében is — két tényezô irânyitja:
a nemzet biztonsâga és gazdasâgi joléte. Az emigrâciô politi-

kâja, ha ilyenrôl egyâltalân beszélhetùnk, csak akkor lehet
eredményes, ha ehhez a két alapvetô tényezôhôz igazodva

igyekszik a realitâsok figyelembevételével kiilônleges céljât, a

tôrvényes jogfolytonossâg helyreâlh'tâsât elémi. Sajnos, a realitâsok igen szomorûak. Szinte kétségtelennek lâtszik, hogy az
amerikai kormânyzat hajlandôsâgot mutât arra, hogy bizonyos
kapcsolatok kiépitése, vagy megerôsitése érdekében a Szent
Koronât a budapesti kommunista kormânyzatnak kiadja. Nekùnk talân csak egy feladatunk lehet. Az amerikai kormânyt
arrôl kell meggyôzniink, hogy a Szent Korona nem az amerikai
kormânyé, nem a budapesti kommunista kormânyzaté, nem is
az emigrâciôé, hanem az egész magyar népé, kiadâsa tehât csak
olyan kormânyzat szâmâra lehetséges, amelyik valôban az
egész magyar nép képviselôjének tekinthetô. Hibâs annak a
gyûjtôlvnek a bevezetô szovege, amely 2000 alâi'râst ôhajt szerezni azzal az indoklâssal, hogy a Szent Koronât az amerikai

kormâny azért nem adhatja ki, mert az amerikai tulajdon. Ezzel a gyujtôiwel — ha nem is ârtunk — nem is hasznâlunk az
iigynek. A magyar emigrâciô eljutott mâr odâig, hogy megfontoltan cselekedjék, ezért két tâvirat elkûldését javasolja. Az
egyiket Nixon einôknek, a mâsikat Rogers kuliigyminiszternek. Mindkét tâvirat szôvegét angol nyelven olvassa fel, mert
a két nyelv kifejezései kozt kiilônbségek vannak, jobb tehât,
ha rôgtôn az angol szôvegezést lâtjuk.
☆

☆

☆

Nddas Jànos dr. tanâcskozâsi einôk megkôszôni Ndvori
Komâl dr. elôterjesztését. A szovegezés megvitatâsâra kûlon
bizottsâg kikûldését javasolja.

Vitéz Szakonyi Istvân sziikségesnek tartja kôzôlni, hogy
legjobb tudomâsa szerint a Szent Koronât senki sem adta ât
Amerikânak. Egy amerikai ôrmester pisztolyt fogott Pajtds Ernô koronaôr ezredesre, ûgy kényszeritette, hogy ârulja el, hova
âsta el a Szent Koronât.

Teleki Bêla grôf teljesen egyetért Ndvori Kornél dr. javaslatâval. Csak arra hîvja fel a figyelmet, hogy a "Hungarian"
megjelôlés a legellentétesebb felfogâst vallô magyarokra egyformân vonatkoztathatô, éppen ezért felmeriil a kérdés, mi

tôrténik akkor, ha a mi meggyôzôdésunkkel ellenkezô felfogâsû
magyarok nyilatkoznak.

Szentmiklôsy Êtes Géza dr. arra a magânbeszélgetésre hivatkozik, amely annak idején Lengyelorszâg kérdésében Sztalin és Roosevelt kozôtt folyt le. Ennek figyelembevételével a
Szent Korona iigye politikai kérdésnek tûnik, éppen ezért
— miutân a magyarsâgot fait accompli elé âllitottâk — a
tâvirat javasolt szôvegéhez zâradékul a kôvetkezô 12 sz6 hozzâadâsât javasolja; "Dear Président; Don't let it develop into
a political campaigne next year." Ha a Szent Korona kiadâsâ-

bol politikai kérdést csinâltak, kezeljuk azt mi is politikai
kérdéskéht.

Barânski Tibor helyesli Szentmiklôsy Éles Géza dr. javaslatât. Nàvori Kornél dr. aggâlyaival egyetért, de szukségesnek
lâtja, hogy âllandô propagandât inditsunk a kozvélemény tâjékoztatâsa érdekében. Arra kéri a sajtô képviselôit, lapjuk minden szâmâban kôzôljenek valamit a Szent Koronârôl angolul
az elsô oldalon és errôl a kozleményrôl csinâltassanak kiilonlenyomatot. Ezt ne postâzzuk, hanem adjuk azoknak az amerikai barâtainknak a kezébe, akiket érdekel a dolog. Egy ilyen
tervszerû propaganda talân még eredményes lehet.
Kossànyi Miklôs nem tartja elegendônek, ha csak mi magyarok tiltakozunk és csinâlunk politikai kérdést a Szent Koro
na kiadâsâbôl. Republikânus és demokrata barâtainkat kell
megnyerni, hogy ôk is tegyék magukévâ iigyunket, mert pél-

dâul Clevelandban sokkal tobbet jelent a polgârmester tiltakozâsa, mint 300—400 magyaré.
Msgr. Marina Gyula dr. élettapasztalata alapjân âllitja,
hogy a Szent Korona kérdése nem lehet politikai kérdés, mert
az a magyarsâg részére a lenni, vagy nem lenni kérdése. A je-

lenleg a Szovjetuniôhoz csatolt Kârpâtalja példâul, ahol kormânybiztos volt, a magyar Szent Korona testének szerves része, azé a Szent Koronâé tehât, amely a torténelmi Magyarorszâg megtestesîtôje. Sokkal tôbb, mint jelkép. Torténelmi
valôsâg. Ezzel éliink, vagy halimk.
Vitéz Kaczvinszky Pal dr. szukségesnek talâlnâ annak nyomatékosabb kifejezésre juttatâsât, hogy a Magyar Talâlkozô
nem egy ad hoc ôsszejôtt alkalmi târsasâg, hanem az Egyesult

Allamok legkùlônbôzô âllamaiban lakô magyar szârmazâsû
âllampolgârok évente megismétlôdô rendszeres és tervszerû

tanâcskozâsânak a szi'nhelye és alkalma. Arra is râ kellene mutatni, hogy mi tulajdonképpen otthon lakô magyar testvéreink
helyett és nevében tiltakozunk, mert ôk nem fejezhetik ki a

Szent Korona âtadâsâval kapcsolatos aggâlyaikat. Végul hangsûlyozni kellene, hogy a Szent Korona nemcsak ereklye, hanem
a szabad magyar nép szimbôluma, s mint ilyen minden jog és
hatalom forrâsa. Ezt bizonyitja, hogy egyrészt Magyarorszâg
tôbb, mint 1000 éves fennâllâsa folyamân soha nem ismerte el

torvényes kirâlyânak azt, aki a Szent Koronâval nem koronâztatta meg magât, mâsrészt a magyar birésâgok a kirâlysâg de
facto megszûnése utân is, egészen a kommunista uralom bekôvetkezéséig, a Szent Korona nevében hoztâk és hirdették ki
itéleteiket.

Nâvori Kornél dr. a hozzâszôlâsokra adott vâlaszâban elô-

szôr is azt az ôrômét juttatja kifejezésre, amely akkor toltôtte

el, amikor Msgr. Marina Gyula dr. megâllapitotta, hogy Kârpâtalja a magyar Szent Korona testének szerves része. Aztén arra
mutatott râ, azzal tisztâban kell lenniink, hogy szavazâs ùtjân
és politikai téren a magyar emigrâciô nem érhet célt, mert a
mindôssze 800.000 magyar Amerika lakossâgânak csupân 0.04

szâzaléka. Nekiink nem is erre kell épiteniink. Még a helyi
politikai erôkre sem szâmithatunk, mert a legtôbb itt élô
magyamak fogalma sincs a Szent Koronârôl és annak torténelmi jelentôségérôl. Nem a tomegeket kell megnyerniink, ha
nem azokat a keveseket, akik segiteni tudnak. Azokra, akik

megértik, mit jelent, hogy Eurôpâban egyetlen mâs orszâg
sincs Magyarorszâgon kiviil, amelyik tbbb, mint 1000 éves
folytonossâgra hivatkozhatik. Ezért kell kérnûnk és nem kôvetelniink, amit lehet. Loyalitâst meggyôzés alapjân. Prôbâljuk
elérni a minimumot.
☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr. a felszélalâsok elhangzâsa utân megismétli

a kiilon bizottsâg kikiildésére vonatkozô javaslatât, udvozli a
jelenlevô lapszerkesztôket, majd a tanâcskozâsi elnôk tisztének
ellâtâsâra Ni. Ludwig Arthur dr-t kéri fel.
☆

☆

☆

A Szent Korona kiadâsi tervével kapcsolatos tâviratok vég-

leges szdvegét a kiilon bizottsâg a kovetkezôképpen âllapitotta

The Président
The White House

Washington, D. C.
Mr. Président:

Americans of Hungarian descent, representing ail segments
of American-Hungarian life in the United States in America,
held their annual meeting in Cleveland, November 26-28, 1971.
The meeting discussed the reported negotiations between
our Government and Hungary with respect ta the Holy Crown
of Saint Stephen.
Mr. Président, the Holy Crown of Saint Stephen is the
historical symbol and embodyment of Hungarian independence
and sovereignty, and belongs to the Hungarian nation and not
to its rulers.

The annual meeting of American-Hungarians is urgently
asking you, Mr. Président, to appoint an advisory committee
made tip of qualitified American-Hungarians to help counsel
in this very important matter.

The assembly of the llth Annual Meeting of
American-Hungarians

Mr. William P. Rogers
Department of State
Washington, D. C.

Mr. Secretary:

The llth annual assembly of American-Hungarians held in
Cleveland between November 26-28, 1971 sent a telegram to

Président Nixon requesting the appointment of a committee
made up of qualified American-Hungarians.

We are asking you Mr. Secretary to regard this appeal to the
Président -favorably and support the appointment of AmericanHungarian scholars and other qualified American-Hungarian
leaders to this advisory committee.
We feel very strongly that without such an advisory committee
the fate of the Holy Crown of St. Stephen, the interests of the
Vnited States and the Hungarian people in and out of Hungary
may be subjected to unfavorable décisions.
May we remind you Mr. Secretary that the Holy Crown of
St. Stephen is the historical symbol and embodiment of Hun
garian independence and sovereignty and belongs to the Hun
garian Nation and not to its rulers.
The assembly of the llth Annual Meeting of
American-Hungarians
☆

☆

☆

Nem hallgathatjuk el, hogy Frey Andràs ûjsâgirô (NewYork, N. Y.) mâr a XL Magyar Talâlkozô elôtt levelet intézett

Henry Kissinger elnôki tanâcsadôhoz, amelyet — bar annak
tartalmât Nddas Jânos dr. bevezetôjében ismertette — tâjékoz-

tatâs céljâbôl magyarul teljes egészében kôzliink:
Kissinger Henrik ûmak
a Fehér Hâzban,
Washington, D. C.

Igen tisztelt Professzor Ûr!

Ûgyszôlvân minden amerikai magyar nevében irok, hogy
felhivjam figyelmét arra, milyen nagy felhâborodâst keltettek
benniink a magyar koronârôl szôlô hîrek.
A német—rômai csâszârok

koronâjânak

alsô

részével

egyiitt a magyar korona az egész vilâg legôsibb keresztény
ereklyéje, s nemcsak vallâsi és torténelmi, hanem nagy politikai jelentôsége is van, mert a kormânyzati tekintélynek ez a
legrégibb szimbôluma Eurôpâban. Ezért akarjâk megszerezni
az orszag kommunista urai. Kôzel kilenc évszâzadon ât Ma-

gyarorszâgon a politikai hataJom a koronâra tâmaszkodott.
Még a kirâly jogai is csakùgy, mint az emberi jogok, ezen alapultak. A koronânak a kommunistâknak valô âtadâsa tehât a

kelet-eurôpai nemzetek szemében azt jelentené, hogy a diplomâciai viszony mellett Amerika erkôlcsi elismerést is adhat a
rajtuk uralkodô diktâtoroknak.
A korona kiszolgâltatâsâval fâjdalmat okoznânak a magyar-

sâgnak anélkiil, hogy ez hasznâra lenne az Egyesiilt Allamoknak. Hiû remény azt hinni, hogy ha Amerika barâtsâgos magatartâst tanûsit Magyarorszâg kommunista vezetôi irânt, akkor
ezzel eiôsegitheti, hogy Tito és Ceausescu példâjât kôvethessék.
Amikor ugyanis Jugoszlâvia ûtja elvâlt a szovjetétôl, és amikor
România a belsô sztalinista rezsim fenntartâsa mellett csôk-

kentette Moszkvâtôl valô kiilpolitikai fiiggôségét, akkor sem
Jugoszlâviâban, sem Româniâban nem voltak orosz csapatok.
Ezzel szemben Magyarorszâg a Szovjetuniô katonai megszâllâsa alatt van. Kâdâr akarva sem tudna az Oroszorszâghoz valô
kôtelékeken lazitani, ezt nem engednék meg neki. A Brezsnyevelvet nem helyezték hatâlyon kiviil.
A csatlôs âllamoknak nyûjtott nyugati segltség dolgâban a
szovjet politikâja vilâgos. Kizârôlag gazdasâgi (pénziigyi,
technolôgiai, tudomânyos) tâmogatâst szabad elfogadniuk és
ezt is csak ùgy, ha az nem lehet hasznâra a nyugatnak és nem
vezethet a nyugattal valô érdemleges kapcsolatra.
A korona kiadâsât ûgy tekintenénk, mint egy igéret megszegését. Az amerikai kormâny nevében tett és a râkôvetkezô
kormânyoktôl is megtartott igéret ûgy szôlt, hogy a koronât
amerikai ôrizetben tartjâk mindaddig, amlg Magyarorszâg
orosz katonai megszâllâsa véget nem ér.
Az amerikai magyaroknak az ellen valô tiltakozâsât, hogy
a koronât politikai vagy diplomâciai jâtszma eszkôzének hasznâljâk fel, nem lehet figyelmen kivûl hagyni. Végre is nekiink
nincs szavazatunk az Egyesiilt Nemzetekben.

Az Egyesiilt Âllamokban azonban van.
New York, 1971. november 22.

Maradtam ôszinte nagyrabecsûléssel

Frey Andrâs

EURÔPA ÉS A MAGYARSAG BIZTONSÂGA

Nt. Ludwig Arthur dr. tanâcskozâsi elnôk âtveszi a târgyalâsok vezetését. Udvôzli a jelenlévôket. Felkéri Rigoni Ernôt,
aki Pârizsbôl érkezett, hogy ismertesse a kiilfoldi magyarsâg
âllâsfoglalâsât a tervezett eurôpai biztonsâgi konferenciâval
kapcsolatosan.

Rigoni Ernô:

A SZABAD MAGYARSÂG ÂLLÀSPONTJA
AZ "EURÔPAI BIZTONSÂGI KONFERENCIÂ"-VAL
KAPCSOLATOSAN

A Szovjetuniô egyszersmind âzsiai és eurôpai hatalom, de
tagadhatatlan katonai erejének ellenére, nem hajlandô egy két-

frontos hâborû veszélyét megkockâztatni. îgy akciôra csak
vagy az eurôpai, vagy az âzsiai fronton hajlandô.
A kinai veszély szovjet viszonylatban oly méreteket ôltôtt,
hogy az eurôpai frontszakasz semlegesitése Moszkvânak életkérdéssé vâlt. Tehât elsôsorban ebbôl a szempontbôl kell tekintetbe venniink a Szovjetuniônak azokat az erôfeszitéseit,

amelyek arra irânyulnak, hogy egy un. "eurôpai biztonsâgi
konferenciân" keresztiil Nyugat-Eurôpât legalâbb ideiglenesen

elaltassa, hogy azutân, a kinai probléma megfelelô rendezése
utân a még szabad eurôpai részt bensô szubverziôval és ha
kell — katonai erô bevetésével régi tervei szerint bekebelezze.

Az eurôpai biztonsâgi konferencia orosz tervek szerint a
kôvetkezô elemeken alapulna:

1) Azon Nyugat- és Kelet-Eurôpa âllamai vennének részt.
2) Az egyetlen katonai vilâghatalom azon igy a szovjet
uniô lenne.

3) A konferencia talpkôve a német—orosz egyiittmûkôdés

lenne, amelynek alapjait Willy Brandi és Brezsnyev 1970.
augusztus 12-én rakta le Moszkvâban.

4) A konferencia sikere esetén Nyugat-Eurôpa gazdasâgilag, technolôgiailag, sot hadianyagban is a szovjet tômbôt oly
mértékben erôsîtené fel, hogy nemcsak egy kinai tâmadâsnak
tudna adott esetben ellenâllni, hanem az orosz vezérkarnak

tdbbéves tervét, egy Kma-ellenes preventiv hâborût is végre
tudna hajtani.

Most a fenti pontok alapjân vizsgâljuk meg a konferenciâtôl vârhatô eredményeket.
Miutân a konferencia az eurôpai népekre alapozôdna —
l'gy az USA automatikusan kirekesztôdnék Eurôpa védelmébôl.
Ezzel lényegiieg Eurôpa sorsa mâr meg is pecsételôdne.
A Szovjetuniô, mint olvashatjuk nap, mint nap az ûjsâgokban, hatalmas hadiflottâkat vonultatott fel az Atlanti-Ôceân

északi részén, a Balti-tengeren, valamint a Fôldkôzi-tengeren.
Kelet-Németorszâgban, Lengyelorszâgban, Csehszlovâkiâban,
Magyarorszâgon és magâban a Szovjetuniôban, annak nyugati
hatârain — offenziv fegyverzettel ellâtott és hônaprôl-hônapra
nôvekvô szâmû hadosztâlyokat toi elôre Nyugat-Eurôpa felé.

A Szovjet egyben az utôbbi évek folyamân gigâszi méretû
légiflottâkat és rakétafegyver-hâlôzatot épitett ki, mind offen
ziv jelleggel.
Ha mindez az offenzivâra beâllitott, s egy ûn. békés koeg-

zisztencia idején még sohasem lâtott katonai fegyverkezés megkaphatja a maga politikai megalapozâsât, akkor napok alatt
vége lehet a nyugat-eurôpai demokrâciâk életének. S ez egész
pontosan a Szovjetuniô elsôrendû célja.
Gondoljunk Csak arra, hogy a Szovjetuniô mâr 1954-ben a
berlini 4-hatalmi konferenciân, szinte ugyanazokkal a szavakkal, mint ma, ajâniotta egy eurôpai biztonsâgi konferencia
ôsszehivâsât. Amikor lâttâk a moszkvai vezetôk, hogy a nyugatiak nem esnek bele oly kônnyen a csapdâba, akkor elôjôttek
a kiilônbôzô regionâlis tervekkel.

1) A rapacki tervvel, amely az oroszok rôvidtâvû kivonulâsât irânyozta elô Lengyelorszâgbôl és Csehszlovâkiâbôl (abban a periodusban, amelyben a két orszâgban sok oknâl fogva

a szovjet katonai jelenlét nélkiil is teljes biztonsâgban érezte

érdekeit), azt igényelte ellenértékként, hogy az amerikaiak

hagyjâk el Németorszâgot, de ôk valoban véglegesen és megfelelô ellenôrzés mellett.

2) Majd lâttuk az "északi tervet", amelynek értelmében a
Balti-tenger, Dânia és Norvégia semlegesitésével a NATO oldalâban Németorszâg északi részén, életveszélyes rés nyîlott volna.

3) Késôbb lâttuk a "balkâni tervet", amelynek célja Jugoszlâvia északi hatârain a szovjet katonai nyomâs erôsitése, s
egyben a NATO Gôrogorszâgbôl, Olaszorszâgbôl és az Adiârôl
valô kiûzése volt, amivel Németorszâg délrôl valô âtkarolâsa
folytân a NATO-rendszer meglazitâsât érték volna el.

Érdekes megâllapltani, hogy az ôsszes nagystilû terv célpontja Németorszâg. Leninnek volt kedvenc mondâsa, hogy
"akié Németorszâg, azé Eurôpa". Ne felejtsiik el, hogy 1920—
21-ben, amikor a szovjet hadsereg Lengyelorszâgot tâmadta
meg, mâr a végcél Berlin volt és nem Varsô.

Terviiket az oroszok eddig csak félig valôsîtottâk meg,
mert csak Németorszâg felét uraljâk, de igaz, hogy ezzel jâr
Eurôpa felének a birtoklâsa is! — Ez volt az elsô fâzis, most
jôn a mâsodik.

Mielôtt tovâbbmennénk, vessûnk egy pillantâst a németszovjetorosz viszonyra 1917 ôta.
Mindenki tudja, de ûgyszôlvân soha senki nem beszél arrôl,
hogy a bolsevizmust Lenin és târsai személyében a német veze-

tôség csempészte be 1917-ben Oroszorszâgba. Hogy az mit eredményezett, azt 1917 ôta bôven tapasztaltuk. De ezt az elsô

"OstpoUtik"-ot kôvették a tôbbiek. ïgy 1918-ban a brest-litowski
béke erôsitette meg a szovjet uralmat Oroszorszâgban és tette
lehetôvé a Vôrôs Hadsereg pusztitô hadjâratait az ônâllô Uk-

rajna, Georgia és az akkor még ônâllô mâs âllamok ellen,
amelyek ma az orosz imperializmus rabszolgâi és egyben anyagi alapjai. Amikor pedig a 20-as évek elején a Szovjetuniô ûjra
nagy nehézségekkel kiizdôtt, akkor a rapallôi egyezmény alapjân Németorszâg gazdasâgilag és politikailag kisegitette és a
modem szovjet ipar és hadsereg alapjait lerakta.
1933 utân elvileg véglegesen befejezettnek tekinthetô ez
az orosz alapvonâsokat teljesen félreismerô német "Ostpolitik", amely Eurôpâra oly kâros volt. De minden vârakozâs

ellenére és mint deriilt égbôl a villâm jott 1939-ben a német
Ostpolitik ûj sziileménye, a német—orosz egyezmény, amely a
mâsodik vilâghâborù kezdetét jelentette.
A fentiek tudatâban vessûnk egy pillantâst tehât az orosz
tervek mâsodik fâzisâra.

Mindenki elôtt nyilvânvalô, hogy Nyugat-Németorszâg
orosz bekebelezése esetén Nyugat-Eurôpa védelme teljesen

illûzôrikussâ vâlik és legjobb esetben hatalmas amerikai segitséggel legfeljebb csak az ibériai félszigetet lehetne megvédeni.
Nyugat-Németorszâg térdrekényszeritésére az oroszok a kôvetkezô elôkészitô lépéseket tették:
1) Nyugat-Németorszâg

teriiletét

elârasztottâk

ûgynô-

keikkel.

2) tjgynokeiket a kormânyzati gépezetbe sikeriilt behelyezniiik.

3) Nyugat-Németorszâggal szemben az oroszok fenntartjâk
az UNO Alapokmâny 53. és 107. paragrafusât, melyek egy esetleges oroszellenes veszélyt jelentô bensô fejlemények felszâmolâsâra jogossâ teszik a Vôros Hadsereg Nyugat-Németorszâgba valô bevonulâsât. Egyesek szerint ezért fontos az oroszoknak, hogy az UNO fôtitkâra az ô embere legyen és igy magyarâzhatô, hogy a sztalinista România kiiliigymmisztere,
Manescu a napokban azért ment Pârizsba egy hétig tartô târgyalâsokra, hogy a franciâk és barâtaik ôt ajânljâk az UNO
fôtitkâri székébe. Manescu mâsodik célja az volt, hogy az
eurôpai biztonsâgi konferencia, az orosz kivânalmak értelmében minél elôbb megvalôsulhasson.

4) Az 1970 augusztus 12-i német—orosz egyezmény még
nincs érvényben, de annak legfontosabb pontjât a szovjet érdekeket maradéktalanul kiszolgâlô német korlâtian technolôgiai segitséget Willy Brandt kormânya mâris nyujtja az oroszoknak. Még itt azt is meg kell tudnunk, hogy az egyezmény
nem publikâlt pontjai a II. vilâghâborù német pusztitâsaira
vonatkozô jovâtételek fizetését is tartalmazzâk. Eddig csak a

Lengyelorszâgnak jârô jôvâtétel ôsszege ismert. Ez 100 milliârd
DM-ot tesz ki. Képzelhetjiik, mi jârhat majd a Szovjetuniônak
és a tobbi kelet-eurôpai âllamnak. Mi természetesen tudjuk,

hogy mindezek a pénzek Moszkvâban végzik pâlyafutâsukat és
csakis a szovjet propaganda és katonai gépezetet erôsitik.
De az oroszok kedvenc stratégiâjâhoz tartoznak a leszere-

lési konferenciâk, a békés koegzisztenciân alapulô egyezmények, amelyek mind a szabad vilâg biztonsâgât vannak hivatva
alââsni. Ma mâr nyilvânvalô, hogy a hosszû évekre elnyùlô leszerelési, ill. fegyverkezést korlâtozô târgyalâsok csak komoly

idônyerést jelentenek az oroszoknak ultramodern és offenziv
jellegû fegyvereik kiépitéséhez. A hîres bécsi és helsinki SALT
târgyalâsoknak eddig csak egy komoly eredménye volt. Az elmûlt 3 év alatt a Szovjet félelmetes erejû rakétarendszert épî-

tett ki, a sûlyt azokra a rakétâkra helyezve, amelyek a târgya
lâsok szerint az amerikaiakra nézve a

legfélelmetesebbek.

Ezek a tények a napokban Londonban megjelent nemzetkôzi
szakértôk âltal kiadott hivatalos jelentésekbôl tûnnek ki.

De amikor az eurôpai biztonsâgi konferenciârôl beszélunk,
azt sem szabad figyelmen kiviil hagynunk, hogy annak az is a
célja, hogy a vasfûggôny mogdtti csatlôs orszâgok terror-rezsimeit véglegesîtse és a meglévô hatârokat befagyassza. Mârpedig mindez az Atlanti Karta pontjaival ellentétben âll, mivel
egyrészt ott ma nincs valôdi demokrâcia és a hatârokat igen
sok esetben, igy tôbbek kbzott a Szovjetuniô és Magyarorszâg
esetében erôszakkal hûztâk meg, igy végeredményben érvényteleneknek kell tekinteni.

Lenin egyik ideolôgiai alapgondolata volt eladni a kapitalistâknak azt a kôtelet, amellyel majd felakasztjâk ôket. Az

eurôpai biztonsâgi konferencia is ilyen kdtél. Az egész vilâg
nagy érdeklôdéssel figyeli, hogy Nyugat-Eurôpa megveszi-e a

bolsevista kôtelet. Ha igen, akkor nemsokâra Azsiânak erre a
kis félszigetére is râborul a vasfiiggôny gyilkos sotétsége.
☆

☆

☆

Nt. Ludwig Arthur âr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni
Rigoni Ernô értékes elôadâsât, amelyhez Padânyi Gulyds Jenô
volt magyar orszâggyûlési képviselô fûz igen értékes és tanulsâgos kiegészitô észrevételeket.

Padânyi Gulyâs Jenô hozzâszôlâsa

Szeretném par szoval azt a kérdést megvilâgitani, hogy
jogos-e az aggodalom és bizalmatlansâg, amellyel a Szovjet
âltal kezdeményezett eurôpai biztonsâgi konferencia ûgyét kûlônbsen amerikai hivatalos részrôl fogadjâk, s ha ez az aggoda
lom jogos, van-e lehetôség az aggodalom okainak eliminâlâsâra.
A kérdés elsô részére vâlaszom az, hogy ez az aggodalom
jogosult. A nyugati vilâgnak alapos oka van arra, hogy a legéberebb bizalmatlansâggal fogadjon minden javasiatot, amely
odaâtrôl jon. A régi latin mondâst, hogy "timeo Danaos at
dona ferentes" napjaink viszonyaira ûgy fordithatjuk le, hogy
féliink a Szovjettôl, még ha békét és biztonsâgot ajânl is Eurôpânak, mert ez nyilvân az ô értelmezése szerinti "békét" és az

ô biztonsâgukat jelentené, az ô feltételei szerint. A status quo
rôgzitése nyilvân ezzel az eredménnyel jârna és ez teljes ellentétben âll az érintett népek érdekeivel.
A kérdés mâsodik részére vâlaszom az, hogy az eurôpai

biztonsâgi konferenciâval szembeni aggodalmak okainak elimi
nâlâsâra igen is meg van a lehetôség, ha a nyugati hatalmak,
elsôsorban Amerika, pozitiv ellenjavaslatokkal âll készen,
amelyek valôban a béke és biztonsâg ugyét, s ugyanakkor az
érintett népek jôlfelfogott érdekét is szolgâljâk.
Ilyen hivatalos ellenjavaslatrôl, sajnos nem tudunk, s ezt,
valamint az âllandô negativ magatartâst, a folytonos védekezô
âllâspontot hibâsnak és veszélyesnek itéljuk. E helyett azt szeretnénk, ha az Egyesult Âllamok kormânya alapos megfontolâs târgyâvâ tenné az egyetlen pozitiv terv lehetôségét, amelyrôl tudunk, s amely a nyugat- és kelet-eurôpai hatalmak kôzôtti zona semlegesitését, e semlegességnek az Ausztriâéhoz hasonlô nemzetkôzi garanciâjât és ezzel intégrait ùj kôzép-eurôpai âllamcsoport megszervezését javasolja. Ez a javasiat hoszszû évek fâradsâgos munkâjâval, a tâj érdekelt népeinek tôrténeti, gazdasâgi, népmozgalmi adataira alapozva és részletei-

ben is kidolgozva âll rendelkezésre ûgy, amint a Mid-European
Reserch Institute kiadâsâban megjelenô "Studies for a New
Central Europe" most nyomdâban lévô szâmâban kôzôlt "Blue-

print" is leirja és térképpel âbrâzolja. Ezt a javaslatot a f. év
jûn. 19-én Washingtonban az American Institute on Problems
of European Unity rendezésében a The American University-n
nemzetkôzi szakértôk részvételével megtartott symposium is
megvitatta és âltalânossâgban kedvezôen fogadta.
E javaslat alapgondolatât a Kbzôs Kûlùgyi Bizottsâg is
magâévâ tette mûltévi deklarâciôjâban, s a Magyar Szabadsâgharcosok Szovetsége a tizenôtévelôtti forradalom egyik legfontosabb kôvetelésének ùjraélesztését lâtja benne, amely Magyarorszâgnak a varsôi paktumbôl valô kivâlâsât és semlegességét nyilatkoztatta ki, s amelyért az egész tâjnak az utolsô
negyedszâzadban egyetlen szabad miniszterelnôke, Nagy Imre,
s vele a szabadsâgharcosok ezrei mârtir halâlt haltak.
A "Studies" szerkesztô bizottsâgânak elnôke és tagjai, e
javasiatok kidolgozôi, minden rendeikezésre âllô eszkôzzel
igyekeznek a semleges ûj Kôzép-Eurôpa gondolatât a felelôs
tényezôkkel megismertetni. E ponton lâtom szûkségét annak
is, hogy az 1971. évi X. Magyar Talâlkozô Kronikâjânak 33., 34.
és 35. oldalain, sajnos nyomtatâsban megjelent és a valôsâgnak
meg nem felelô tobb mondatot helyreigazitsak. A mûlt évi
megbeszélések sorân egy feltett kérdésre vâlaszom az volt,
hogy az amerikai és kùlfoldi felelôs tényezôkhôz pontosan
azokat a javaslatokat intéztiik, amelyeket a "Studies" szâmaiban, majd a dr. Wagner Ferenc âltal szerkesztett és a Wass
Albert âldozatkészségébôl a Danubian Press, Inc. âltal kiadott
"Toward a New Central Europe" c. kôtetben kozreadtunk,

még pedig legtôbb esetben az emlitett kiadvânyok mellékelésével. Azt is vilâgosan megmondtam, hogy semmiféle egyéb bizalmas javaslat nem késziilt, kôvetkezôleg ilyesmit kôzzétenni
sem tudunk. Javaslatainkat nem a "magyarsâg nevében", ha-

nem vagy egyénileg, vagy a "Studies" szerkesztô bizottsâg ne
vében tessziik, amelyben a szomszéd népek képviselôi is helyet kaptak. Javaslataink tehât a teljes nyilvânossâg elé vannak târva, s azokhoz a magyar emigrâciô tagjainak a birâlatât,

kiilônôsen pedig pozitiv javasiatait kérjiik, jobb javasiatok
hîjjân pedig, ha nem is az "egész magyarsâg" tâmogatâsât, de
legalâbb is azokét kérjiik, akik kiiliigyi kérdésekben komoly
érdeklôdést tanùsitanak és kellô tapasztalattal, valamint fel-

késziiltséggel vâllaljâk a Kârpât medencében élô raagyarok és
szomszédaik tôrténelmi kôzosségében felismert problémâi
megtârgyalâsât és igyekeznek azok megoldâsâra.
Az eurôpai biztonsâgi konferenciâra visszatérve, tegyiik fel

a legrosszabb esetet, hogy a State Department ismételt gyariakodâsa szerint ez az értekezlet a kommunistâk egyszerû pro
paganda-fôruma lenne. Megengedem, azzâ vâlhatik, ha oda

olyan késziiletlenul megyûnk, mint Yaltâba. De kérdezem, kinek az érdekét szolgâlnâ ez a propaganda-fôrum, ha azon az
Egyesult Âllamok egy semleges ûj Kôzép-Eurôpa javaslatât
terjesztenék elô? Ha erre a Szovjet bârmi indoklâssal a jôl ismert "nyet"-tel vâlaszolna, vajon az érdekelt népek elnyomott

milliôi nem tudnâk-e meg ebbôl azonnal, hogy melyik nagyhatalom szolgâlja az ô igazi érdekeiket? Kinek hasznâlna, ha
ez vilâgszerte kôzismertté vâlna?

Az elôadottak alapjân kérem e Talâlkozô résztvevôit a

"Studies" javaslatainak gondos mérlegelésére és tâmogatâsâra.
☆

☆

☆

Nt. Ludvig Arthur dr. tanâcskozâsi einôk levonja Padânyi
Gulyâs Jenô hozzâszôlâsânak végsô kôvetkeztetését, felfrissiti
a kommunista béke fogalmânak meghatârozâsât, amelynek
figyelembevételével "béke" csak akkor lesz, ha majd — egész
roviden és egyszerûen — a szabad vilâg megszûnik.
☆

☆

☆

Beke Lâszlà (Ft. Pierce, Florida) okl. gépészmérnôk ûgy
lâtja, hogy a nyngati németség zsâkutcâba jutott, ezért keres
politikai kiûtat kelet felé. Megitélése szerint a spârtai szellemben nevelt Kelet-Németorszâg a németségen beliil mind nagyobb és nagyobb szerephez jut. Az orosz—kînai ellentétek

belâthatô ideig csak lâtszat-huzakodâsok lesznek komolyabb
kiilsô jelentôség nélkùl. Nem lesz akadâlya annak, hogy a két
ériâs-hatalom nyiltan, vagy kevésbé nyiltan egyiitt ne mûkôdjék. Nagyon valôszînû, hogy a japân ellenzék a keleti politikâhoz valô kôzeledést erdszakolt kl.

România jelenlegi politikâja, de kulônôsen korai és erôszakolt kinai politikâja komoly bonyodalmakat idéz elô és ez
ismét megadja a magyarsâgnak a lehetôséget Erdély és az
erdélyi magyarsâg felé, amelynek megmaradâsa és ùjbôl fôlénybejutâsa a jobb magyar jovô zâloga.

A nagyszerû magyar irô, Fiiry Lajos alakjai, a Kovâcs ôrmesterek, Bannai szakaszvezetôk, az ivânfai regosôk, stb. a
magyar néppel egylitt otthon élnek. Minden ârtalom, minden
eltâvolodâsbôl szârmazô hâtrâny, minden nem-segités, minden

kûlônâllâs végsô fokon ôket és utôdaikat, a drâga magyar jôvôt sûjtja és azokat erôsiti, akik a magyarsâgot 1869-tôI 1918-ig
szétmâllasztottâk. "Testvérnép"-ellenségeinkkel az "osszefogâs"
lehetetlenség és ôngyiikossâg. A szétzilâlt magyar emigrâciônak ûj erôtadô, vallâsszerû filozôfiâra van sziiksége, mert
— szerinte — a nyugati kereszténység a magyarsâg fenntartâsâra egymagâban elégtelen.
☆

☆

☆

Burjân Gyula: Magyar munkakozosséget
Burjân Gyula (Chicago, III.) tanâr szerint a magyar kérdést nem lehet alârendeini, sem pedig ftiggvényévé tenni egyetlen âllam kôvetendô kùlpolitikâjânak sem. Ha ezt tesszûk, ak-

kor azzal nemcsak ârtimk, hanem egyben "elejtjiik" a magyar
par perdôntô lényegét is. Ez nem azt jelenti, hogy fejjel menjiink a fainak, hanem azt, hogy okosan és jogosan csak azt
publikâljuk, ami Magyarorszâg létkérdése és egyben tôrténelmi
jôvôjéhez tartozô. Merjiink magyarok lenni akkor is, amikor

ez az Egyesiilt Allamok kiilûgyi elgondolâsainak, a kisantânt
politikai emigrâns szemléletének, vagy akâr a republikânus,
akâr a demokrata pârt "pârtos" intenciôinak nem felel meg.
Nem kell tobbet tennûnk és cselekednûnk, mint amennyit
tettek és tesznek, cselekedtek és cselekszenek a

kisantânt

emigrânsai 1918 elôtt, vagy 1920-tôl egészen 1971-ig. Taktikât
lehet és kell is vâltoztatni, elvet és jogot feladni soha!

Europa térképén ideges âllapotok jelzik a kommunizmus
betôrését Eurôpa egész kontinensére. A vasfiiggony lassan, de

remek harcmodorral tolôdik elôre. Ebben a fôldcsuszamlâs-

ban Eurôpâban is, itt is (pl. ami legutôbb az Egyesiilt Nemzetek falai kôzt lejâtszôdott) mi "lavinagâtat" tudnânk kiépiteni.
A nemzetkozi események arra kôteleznek benniinket, hogy
sorainkat — nem târsutas, jobarâti, klikk, stb. alapon, hanem
abbôl a célbôl, hogy ûtôképes szellemi kôzponti szervezetiink
segitségével szolgâini tudjuk Magyarorszâg perét a kommunizmussal és a kisantânt orszâgokkal szemben — egy szent cél
érdekében "koordinâljuk". Lehetséges, hogy az emigrâciô életében nem lesz lehetôség arra, hogy Magyarorszâg perét meginditsuk. Helyes az ennek lehetôségére valô âllandô felkészulés, de minket a 15 milliô magyarral egyiitt elsôsorban az érdekel, hogy "ad hoc" mit tettiink, mit vittunk be mind az
amerikai belsô életbe, mind klilfôldi âllami koncepciôjâba. A

kiilfoldi magyarsâg feladata nem szôlam, de nem is târsas-

jâték. Âlijon elôttiink a magyarsâg egyetlen védôjének markâns egyénisége, Mindszenty biboros. Akkor talân soraink is
egységes védelmi és tâmadô rendszert alkotnak. Feltétleniil

szûkség van magyar kozponti munkakôzôsségre nem mellébeszélôkbôl és dilettânsokbôl, hanem komoly szakemberekbôl,
mert az idô rohan és a nemzetkozi események idegesen
liiktetnek.

Szâz Zoltân dr,:

NYUGAT-NÉMETORSZÂG

KELET-EURÔPAI POLITIKÂJÂNAK ÛJ IRANYAI

1970. mâjus 27-én Karl Theodor von und zu Guttenberg
bârô, egy vezetô keresztényszocialista politikus és volt kancellâriai âllamtitkâr a kôvetkezô kérdést intézte a nyugat-német
képviselôhâzban Brandi kancellârhoz:!
Kancellâr ûr! Nem azon az ûton halad-e On, amelyik a

német âllâspont feladàsdt és a szovjet âllâspont elfogaddsdt
jelenti majd? Nem tudom mâsképpen értelmezni azt, hogy
moszkvai kikuldôttje a jelek szerint legnagyobbrészben elismeri dllamunk felosztdsdt, és hogy On kijelentette Kasselban,
hogy nemzetkôzi jogi elismerés nem lehetetlen. Kormdnya kiilônben is egy olyan formula megfogalmazâsdn fdradozik,
amelyik elismerné az Odera—Neisse vonal véglegességét.
Mi nem vagyunk hajlandôk aldvetni magunkat olyan realitdsoknak, amelyek igazsâgtalansdgon alapulnak, s nem fogjuk
azokat sem elismerni, sem tiszteletben tartani.

Ezek egy olyan ember szavai voltak, aki meg volt gyôzôdve
arrôl, hogy a kormânypolitika Németorszâgot a lej ton a romlâs felé viszi. Ugyanakkor ezek egy nagyon beteg ember szavai
voltak, aki minden fizikai erejét osszeszedte, hogy parlamenti
hattyûdalâval hitet tegyen a jog és szabadsâg eszméi mellett.
Igaz azonban az is, hogy Hamburgban, 1970. szeptember
3-ân a német-francia kereskedelmi kamara elôtti beszédében

Brandi kancellâr is leszôgezte: "A szovetségi kormâny nem

folytat olyan keleti politikât, amely ôt két vilâg kozôtti vândorrâ tehetné, hanem tovâbbra is megmarad a nyugati hatalmakkal valo szoros egyiittmûkôdés mellett". Huszonhârom

nappai elôtte, Moszkvâbôl szôlva a német néphez. Brandi kan
cellâr hangsûlyozta, hogy: "A szerzôdés semmiben sem csôkkenti a Szovetségi Koztârsasâg szoros kapcsolatait a nyugati

szôvetséghez és a szabad népek târsadalmaihoz. Sem az Egyesult Âllamokkal fennâllô hûséges szovetségi viszonyunk, sem a

Franciaorszâggal valô
szenvedni".2

rekonciliâciônk

nem

fog

csorbât

Ez a két kijelentés vilâgosan kimutatja a két kiilônbôzô
politikai felfogâs kôzôtti kûlonbséget. Az elsô, amelyet Guttenberg bârô kifejtett, s amelyikhez a legtobb CDU/CSU képviselô, sot néhânyan a szociâldemokrata frakciôbôl is csatlakoznak, meg akarja ôrizni a Német Szovetségi Kôztârsasâg
jogi igényeit a Szovjetuniôval és Lengyelorszâggal szemben.
Ezek az igények fennâllnak, miutân végleges békeszerzôdcst
Németorszâggal sohasem kotottek. Ugyanakkor a Guttenbergkonceptum kôveteli a nyugat-eurôpai federâciô mielôbbi niegalakitâsât, és Nyugat-Németorszâg integrâlôdâsât az ûj âllainszovetségbe.

Érdemes megjegyezni, hogy 1966-ig a Szovetségi Kôztârsasâgnak azt a jogi âllâspontjât, hogy mindaddig ô képviseli a
német âllamot, amig a német egység helyre nem âll, a SPD
és a szabad demokrata part is tâmogatta. Egy szociâldemokrata
ûjsâgtermék tâmadta akkoriban a Springer-koncert lapjât,
amiért az utôbbi nem tette idézôjelbe a NDK nevét. Ma
ugyanaz a sajtôtermék folytat keresztes hadjâratot az "idejét
mûlta német tabuk" ledontése érdekében. Még a nyugati politikâban is kénytelen a Brandt kormâny "elôre menekiilni" az
âltal, hogy Anglia beléptét minden erôvel tâmogatta, mig
ugyanekkor elismerte Németorszâg kettéosztâsât olyannyira,
amennyire a CSU/CDR sohasem lett voina képes.
A szociâldemokrata — szabad demokrata kormâny pârtfordulâsa annak kbvetkezménye, hogy véleményiik a fennâllé
katonai egyensûlyrél és a vilâgpolitika vârhatô vâltozâsairôl
megvâltozott. A kereszténydemokrata, sot a "nagy koaliciôs"

kormâny is még a "mi-ôk" szemszôgébôl nëzte az eurôpai helyzetet és tisztân lâtta, hogy a Szovjetuniônak tovâbbra is médjâban âll a Német Szovetségi Koztârsasâgra politikailag, lélektanilag és katonailag nyomâst gyakorolni annélkùl, hogy katonailag megtâmadnâ. Ez tény marad annak ellenére is, hogy
Willy Brandt, mint kiiliigyminiszter csak elôdjének, Dr. Ger
hard Schroeder CDU-miniszternek hidépitô politikâjât vezette

tovâbb nagyobb tôkéllyel. De a Schroeder-îéle keleti politika
még kôvetelt ellenkoncessziôkat a kelet-kozépeurôpai kommunista kormânyoktôl, tôbbek kbzôtt az egyik oldalon nyugatnémet tôke- és gazdasâgi jelenlétet Kelet-Kôzép-Eurôpâban

kôzôs vâllalkozâsok és befektetési kôlcsônôk formâjâban, a
màsik oldalon pedig a liberâlis és szabadsâgszeretô politikai es
gazdasâgi tôrekvések érvényesiilését ezekben az orszâgokban.
A korai vége ennek a politikai koncepciônak 1968. augusztus 20-ân Csehszlovâkia szovjet megszâllâsâval a

kovetkezô

vâlaszùtra vitte a Német Szovetségi Kôztârsasâg vezetôit:
1) kezdjenek-e elôzetes megbeszéléseket a Szovjetuniôval
egy megegyezés megkotésére, amelyik teret engedne a német tôkének és technikânak a Szovjetuniôban és Kelet-Kozép-Eurôpâban; avagy

2) visszavanuljanak-e az aktiv diplomâciâtôl Kelet-KozépEurôpâban és fûggesszenek-e fel minden megegyezési tôrekvést a Szovjetuniôval, ameddig az nem hajiandô legalâbb is a
fontosabb német kikôtéseket elfogadni a német egység kérdésében. Bar az utôbbi politikai ellentétben âllt volna a nyugati
hatalmak âltalânos politikâjâval, a prâgai bevonulâs hullâmai
lehetôvé tették volna egy ilyen irânyû politikânak par évig valô
tovâbb folytatâsât.
Az SPD-FDP vezetôi azonban az ilyen politikât célszerûtlennek és reakciôsnak vélték. Ezek a pârtok az 1969-es vâlasztâsokon a keleti hatalmakkal valô kiegyezés és a keleti szom-

szédnépekkel valô barâti kapcsolatok kimélyitése mellett foglaltak âllâst, miutân tôbb okbôl ezt tartottâk szûkségesnek.
Az okok a kôvetkezôk voltak: a) a nôvekvô elhidegedés Eurôpa és Amerika kôzôtt; b) csôkkenô ellentétek Eurôpa és a

Szovjetuniô kôzôtt; c) erôsôdô eurôpai ôntudatérzet.
Az amerikai—eurôpai eltâvolodâs mâr évek ôta érezhetô
volt, amiôta a Johnson-kormàny Eurôpât az MLF-terv csôdje

utân jôindulatûan elhanyagolta. Az 1971. mâjus 17—19-i Mansfield-amendment-vita a szenâtusban csak ôsszegezte az ameri

kai szenâtusi tagok egy részének kifogâsait az amerikai csapatok eurôpai jelenléte ellen.

Ahogy a német politolôgus Wolfgang Wagner irja:3
Az Egyesult Âllamok az elmûlt években minél inkâbb arra
az âllâspontra helyezkedtek, hogy az eurôpai problémàk megoldâsa az eurôpaiak problémdja, anndl inkâbb csôkkent a

nyugat-eurôpaiak kdtelezettsége, hogy szilârdan Amerika mel-

lett âlljanak... Minél tôbbet beszéltek Washingtonban az
amerikai katonai jelenlét csôkkentésérôl Eurôpâban, a nyugateurôpaiak anndl inkâbb kerestek egy olyan ûtat, amelyen keresztul sajât erejukbôl biztosithatjâk magukat.

Kétséget kizârôan megâllapithatô az SPD-elit bizonyos

mértékû elidegeniilése az Egyesiilt Âllamoktol, amelyet mind
a Neue Zurcher Zeitung kommentâriroi 1970. mâjus l-én4,
mind azok az amerikai politolôgusok és kormânyszakértôk,
akik Egon Bahrt 1970 februârban meglâtogattâk, megâllapitottak.

A mâsodik oka a Szovjetuniôval keresett raelegedésnek az
a hiedelem volt, hogy az ârok, amely Nyugat-Eurôpât a Szovjetuniôtôl elvâlasztja, egyre keskenyedik, s hogy ha a Nyugat
tovâbbi egyiittmûkodést hirdet és a belsô nyomâs erôsôdik a
kommunista orszâgokban, akkor lassan egy emberibb, majdnem szociâldemokrata kommunizmus fog ott kialakulni. Ez a
hiedelem sokban a két évtizedes hideghâborû âltal okozott
nyugati fâradsâgérzetnek a kdvetkezménye. Ehhez jôn, hogy a
fiatalabb generâciô sokkai inkâbb ismeri a belsô nyugat-német
târsadalmi rend valôdi és âllitôlagos hibâit, mint a berlini
blokâd és az 1956-os magyar forradalom tôrténetét, és kôtelességének tartja, hogy azokkal a politikai és târsadalmi eszmékkel is foglalkozzék, amelyek Keletrôl âramlanak.

Miutân hitûk az Egyesiilt Âllamok elriasztô (deterrent)
politikâjâban, amelyik az elmûlt hùsz év alatt a békét garantâlta, megrendûlt, jônéhânyan a mostani kormânyelit kôzôtt is
azt hiszik, hogy "a szomszédos vilâghatalommal valô egyiittélést meg lehet valôsitani, ha a Szovjetuniôban folyô belsô
vâltozâsok tovâbb tartanak, s ha ôk semmi agressziv lépést
nem tesznek, s teljes politikai defenzîvâba mennek ât."5
Ezekhez a politikai vâltozâsokhoz jârul egy ûj eurôpai
ônérzet felkeltésének az âltalânosan elismert sziikségessége.
Mint szellemesen mondtâk Eurôpâban, minden eurôpai ember-

nek folyik az ereiben egy kis gaullista vér. Ôk mâr nem néznek
fel Amerikâra. A hâborùellenes erôk, a kâbftôszer- és bûnôzési

problémâk alââstâk Amerika presztizsét. Azonfeliil a nyugat-

eiirôpai polgâr nem fél tobbet a Szovjetuniôtôl, sot talân észre
se véve, hogy katonai erejiik milyen gyenge, még szuperioritâs-

érzetet is fejlesztenek ki a rosszul mûkôdô kommunista népgazdasâgokkal szemben.

Ez az a hâttér, amely szerint a brandti keleti politikât
meg kell itélni. Mindenek elôtt meg kell jegyezni, hogy bârmi
analizist csinâlunk, annak eredménye csak âtmeneti és tôre-

dékszerû lehet, hiszen az egész politika még félig cseppfolyôs
âllapotban van. A berlini egyezmény, amelynek német pendantjât csak a jôvô hônapra vârjâk, még nem végleges, a nyugatnémet—csehszlovâk szerzôdés még elôzetes târgyalâsok anyaga, és a kelet-berlini kormânnyal valô dialôgus még csak a
kezdet kezdetén van. Azonfelûl a parlamenti ratifikâciôhoz

sziikséges tôbbség jelenléte még kétes, és ha a szerzôdéseket,
mint oszthatatlan egészet bocsâjtjâk szavazâsra, az elfogadâs
valôszînûsége aligha tobb ôtven szâzaléknâl. Még akkor is, ha
a berlini egyezmény teljes egészében létrejon.
Mégis, a bizonytalan ratifikâciô ellenére is, Brandt kancellâr keleti politikâja lényegesen megvâltoztatta az eurôpai politikai mezônyt. Akkor is, ha a szerzôdéseket a parlament nem
szavaznâ meg, egy ùj német kormânynak ûjra kellene letârgyalni a Szovjetimiôval a szerzôdés pontjait, de az âltalânos
keleti politikât ô is tovâbb folytatnâ. Még Strauss volt miniszter, a keleti politika legengesztelhetetlenebb kritikusa is azt
mondta a parlamentben, hogy pârtja tiszteletben tartanâ a
szerzôdéseket, ha azokat a parlament megszavazza, s ô utâna
hatalomra kerulne.6

Ha a ratifikâcià sikerûl, nagy horderejû kihatâsai lenné-

nek. Kôzéptâvra nézve német csapatcsôkkentések, akâr egy
MBFR (kôlcsônôs kiegyenlitett erôcsôkkentési) egyezmény
keretében, akâr azon kîvûl, elkeriilhetetlen lenne, s a katonai
szolgâlat ideje is rôvidulne.7 Bahr Egon kancellâriai âllamtitkâr mâr 1970 februârjâban kijelentette amerikai szakértôk

elôtt, hogy a nyugat-német keleti politika végcélja egy ôsszeurôpai biztonsâgi rendszer, amelyik levâltanâ a NATO és a

Varsôi Paktum szervezeteit. Mâr a jelen pillanatban a nyugatnémet kormâny hivatalosan tâmogatja az eurôpai biztonsâgi
konferencia tervét (keleti iniciativa) és messzebb megy a
MBFR-javaslatok terén, mint az USA, avagy akâr Nagybritannia és Franciaorszâg.8
A szerzôdés ratifikâciôja és egy azt kôvetô eurôpai bizton
sâgi konferencia gyôzelemre juttatnâ Mansfield szenâtor és
târsai javaslatât a szenâtusban, hogy az Eurôpâban âllomâsozô
amerikai csapatoknak nagyrészét visszahozzâk, akâr egy
MBFR-egyezmény keretén belûl, akâr anélkiil is. Igaz mindez
nem egy nap alatt jâtszôdna le, és tovâbbra is a nyugat-német

kormâny érdekében âllna, hogy egy MBFR-egyezmény létrejôjjôn, s hogy ez ne eredményezzen még nagyobb orosz tûlsûlyt,
de ez esetben sem lehetne Eurôpa fokozott elidegenùlését az
atlanti szôvetségtôl, s egy szorosabb eurôpai—szovjet egylittmûkôdést megakadâlyozni.9
Mielôtt a szerzôdés megerôsitésének kihatâsait târgyalnânk, a kûlônbôzô szerzodések természetét és részleteit kell

megvizsgâlnunk. Jelenleg a szerzôdéscsoport a kôvetkezô részekbôl âll:

1) A

nyugat-német—szovjet

szerzôdés,

amelyet

1970.

augusztus 12-én l'rtak alâ;l0

2) Brandt kancellâr "Hûsz Pontja", amelyet Kasselban
1970. mâjus 21-én terjesztett elô Stoph kelet-német miniszterelnôknek, s amelyeket a kelet-német kormâny 1970 oktôberében târgyalâsi alapul elfogadott.H
3) A nyugat-német—lengyel szerzôdés, amelyet 1970. december 6-ân kôtôttek.i2

Bâr nem tôrvényes szerzôdés anyaga, a nyugat-német ke
leti politika szerves része, âllâspontjuk a berlini kérdésben és
a miincheni szerzôdés érvénytelenségét illetôen, amelyek késôbbi szerzôdések anyagât alkotjâk.
A nyugat-német—orosz szerzôdés alapvetô pontja nem
annyira a kôlcsônôs meg nem tâmadâsi egyezmény, amely a
katonai erôszak alkalmazâsât kizârô cikkelyében az UNO alapokmânjmak szovjet részrôl, s az 1954-es pârizsi szerzôdés cik
kelyében ugyancsak benne van német részrôl. Az aggressziô-

ellenes cikkelyeknél l'gy sokkal inkâbb a nukleâris egyensûly
tart mindenkit, még a Szovjetuniôt is, katonai akciôktôl viszsza. Sokkal fontosabb a szerzôdésnek az a cikkelye, amelyikben a Nyugat-Német Koztârsasâg elismeri a Szovjetuniô âltal
erôszakkai létrehozott status quo-t Németorszâgban és KeletKozép-Europâban.
Ezt a szerzôdés tobbszorosen kiemeli. Az elsô szakasz

szerint: (mindkét hatalom) "a meglévô valôdi âllapotokat veszi alapul a térségben". A harmadik szakasz mâsodik pontja
szerint pedig "kdtelezik magukat minden eurôpai âllam teriileti sérthetetlenségének rezervâciô-nélkuli tiszteletbentartâsâra jelenlegi hatâraikon belul". Végiil is a jelenlegi német
hatârok sérthetetlenségét fejezi ki a harmadik szakasz utolsô
pontja:l3

Eurôpa minden âllamânak hatârait mind ma, mind a jôvôben sérthetetleneknek tekintik, ûgy ahogy azok a szerzôdéskôtés napjdn érvényben voltak, beleértve az Odera—Naisse
vonalat, amelyik a Lengyel Népkôztârsasàg nyugati hatâra, és
a Nyugat-Német Koztârsasâg és a Német Demokratikus Koz

târsasâg kôzôtt megvont hatârt is.
Ezt a szakaszt csak részben enyhitette Scheel nyugat-német kûlûgyminiszter levele Gromyko szovjet kiilûgyminiszter-

hez, amelyikben kifejti, hogy "a Nyugat-Német Koztârsasâg
politikai célja, hogy olyan békeâllapotot hozzon létre Eurôpâban, amilyenben a német nemzet a szabad onrendelkezési jog
alapjân visszanyerhesse egységét".i4
Osszegezve azt lehet mondani, hogy a szerzôdés sok és
fontos német engedményt tartalmaz. Példâul:
1) Az Odera—Neissevonal sérthetetlenségét Német-és Len-

gyelorszâg kôzôtt. Ez nagy engedmény, hiszen az elszakitott
teriilet a hâborûelôtti Németorszâg 24 szâzalékât tette ki, s

nemcsak gazdag mezôgazdasâgi vidékeket foglal magâba, hanem a felsôsziléziai iparvidéket és fontos keleti-tengeri kikôtôket is. Az ezekrôi a teriiletekrôl menekiilt és kiutasitott kb.

hatmilliô, ma Nyugat-Németorszâgban jôl megszervezett csoportot alkot, amely minden erejével harcol az ellen, hogy otthonânak végleges elvesztését a nyugat-német kormâny élis-

merje, bar alig van valaki, aki a német egység megvalôsulâsa
érdekében katonai tâmadâst javasolna Lengyelorszâg ellen. Az a
tény, hogy még 1970-ben sem az Egyesûlt Âllamok, sem Nagybritannia, sot a Vatikân sem ismerte el az Odera—Neisse-ha-

târt, azt bizonyitja, hogy a kérdés, bar nincs a felszînen,
tovâbbra is fennâll, s eliminâlâsa némileg fontos a Szovjet-

uniô részére, és nagy jelentôségû a lengyel kormâny szâmâra.
Valôszinû, hogy a nyugat-német lakossâg zome mâr leîrta a
keleti teriileteket, de csak akkor, ha a lemondâs nagyban hozzâjârul a német egység megteremtéséhez, nem pedig akkor, ha
az egyoldalû nyugat-német deklarâciô formâjâban tôrténik
minden ellenszolgâltatâs nélkiil.
2) A Német Demokratikus Kdztârsasâg hatarai sérthetet-

lenségének elismerése sokkal életbevàgôbb engedményt jelent,
miutân ha hozzâvesszûk a Brandt kancellâr âltal meghirdetett

hûsz pontot a kasseli talâlkozâson, az augusztus 13-i szerzôdés
voltaképpen a Német Demokrata Koztârsasâg szuverén âllam-

ként valô elismerését jelenti, minden retorikai szabadkozâs
ellenére, amely szerint az utôbbi csupân "a mâsodik német
âllam". A szuverenitâs természeténél fogva oszthatatlan, és ha
speciâlis kapcsolatok tovâbbra is fennâllnak a két német âllam

kôzott, ez nem akadâlyozza meg, hogy Brandt kancellâr elismerje Kelet-Berlint, mint a nemzetkozi jog egyik alanyât és
szuverénitâsât az âltala uralt teriilet felett.

A kasseli Hûsz Pont kozûl az 5. és 6. a kôvetkezôket tartalmazza:

"5. A belsô szuverénitâst illetô ûgyekben mindkét fél tiszteletben tartja a két âllam fûggetlenségét és autonômiâjât.
6. A két német âllam koziil egyik sincs felhatalmazva,
hogy a mâsikat bârhol képviselje."i5
Tehât mind a

Német Demokratikus Kdztârsasâgnak a

belsô szuverénitâsa, mind a kûlsô fûggetlensége elismerést
nyert Brandt kancellâr javaslataiban. Meg kell jegyezniink,
hogy Kelet-Berlin ezeket az engedményeket is elégtelennek
talâlja, s tervezetében a normâlis kapcsolatok félreérthetetlen
fogalmazâsât sûrgeti "az âltalânosan elismert nemzetkozi jogi
alapelvek és normâk alapjân, amelyek kôzé tartozik a szuverén

egyenlôség, a teriileti sérthetetlenség, és a hatârok csorbitat-

lansàga éppûgy, mint a belsô iigyekbe valô be nem avatkozâs
és a kapcsolatoknak a kôlcsônôs érdekekre valô felépîtése".i6

A kétszeres engedmény az Odera—Neisse-hatâr és a Német
Demokratikus Kôztârsasâg kérdésében gyakorlatilag kivonta a
német kérdést a nemzetkôzi diplomâciâbôl, legalâbb is hosszû

idôre. Érdemleges târgyalâsok ugyanis federâciô avagy âllamszôvetség ûgyében még Brandt kancellâr szerint sem folytathatôk jelenleg a Német Demokratikus Kôztârsasâg kormânyâval.

A kérdés: milyen reményekért és vârt engedményekért
fogadta el a nyugat-német kormâny az Odera—Neisse-hatâr
szovjetorosz magyarâzatât és hogyan kôzelitette meg az orosz
âllâspontot a német egység kérdésében?
Mert igen kevés engedményt kapott a kormâny szovjet
oldalrôl. A szerzôdés alâirâsânak egyetlen azonnali eredménye
a koncentrâlt orosz propaganda-kampâny megsziintetése volt
"a revansista és militarista" Nyugat-Német Kôztârsasâg ellen.
A tâmadâsokat a szovjet râdiô, televiziô és sajtô ezentûJ a
"fasiszta és imperialista" erôkre szoritotta, amelyek meg akarjâk akadâlyozni Nyugat-Németorszâg békés fejlôdését és az
augusztus 12-i szerzôdés ratifikâlâsât. Igaz, hogy ez politikailag

elônyôs vâltozâst jelentett, de a szovjet sajtônak ez a tâmadâsi
irânyvâltoztatâsa (melyet a kelet-német sajtô és râdiô nem
teljes mértékben kôvetett) drasztikusan elégtelennek lâtszik a
Kurt Schumacheri SPD elsô életfontossâgû kôvetelményének:
a német egységnek a calendis Graecis-re tételéért.
A német szôveségi kormâny azt remélte, hogy az erôszakrôl valô lemondâs és az ellentéteknek békés rendezésérôl szôlô

részek (az UNO alapokmâny mâsodik cikkelye szerint) semmissé tették a szovjet beavatkozâsi igényeket a Német Szôvetségi Kôztârsasâg ellen az UNO alapokmânyânak az ûn. "ellenséges âllamok"-ra vonatkozô 53. és 107. cikkelyeinek értelmében. Sajnâlatosan azonban a szerzôdésnek ezekre a cikkelyeire
vonatkozô német és orosz magyarâzata nem azonos. Von Wech-

mar Riidiger, a Brandt-kormàny szôvivôje, 1971. mârcius 25-én
kijelentette, hogy:
A német—orosz szerzôdés eredményeképpen az UNO alap-

okmdnynak az "ellenséges âllamok"-rôl szôlô cikkelyei érvénytelenekké vâltak a Szovjetuniô részére, mint ahogy érvénytelenekké vâltak a nyugati hatalmak szâmâra is, az utôbbiak

1954. oktôber 3-i nyilatkozata alapjdn.^1
Meg kell jegyezni, hogy a nyugat-német kormânynyilatkozat annak a beszélgetésnek egyenes kôvetkezménye volt,
amelyet Echternach Jûrgen, a fiatal CDU vezér a kijelôlt bonni
szovjet nagykôvettel, Valentin Fallinnal Moszkvâban egy héttel azelôtt folytatott, s amelynek sorân Faïlin kijelentette,
hogy a szerzôdés "tûlhaladta, de nem érvénytelenitette" az
UNO-cikkelyeket.l8
A szôvetségi német kormâny részérôl a szerzôdés alâirâsânak egyik fô oka azon remény volt, hogy a szerzôdés môdot ad
nagyobb arânyû kûlkereskedelmi és befektetési lehetôségekre
a Szovjetuniôban. Ugyanekkor a Szovjetuniô a modem német
technika vivmânyainak behozatalâra gondolt az elektronikus
és vegyészeti gépek terén, tovâbbâ nagyobb mennyiségû orosz
nyersanyag kivitelére Nyugat-Németorszâgba. Mâr hat héttel a
szerzôdés alâirâsa utân a szôvetségi természettudomânyi és
kôzoktatâsiigyi miniszter, Leussink Hans, Moszkvâba utazott
és megegyezett a tudôsok és informâciôk kicserélésében "a

tudomânyos kutatâs praktikus technikâvâ valô âtértékelése
terén".19 Tovâbbâ:

mindkét fél kifejezte kulônleges érdeklôdését, hogy hoszszûtdvon kicseréljen tudôsokat, szervezzen kôzôs szimpôziumokat, a természettudomdny terén folytasson kôzôs tudomdnyos
tdrgyaldsokat, cseréljen informàciôkat és tandcskozzék tudo
mdnyos és kôzoktatdsûgyi kérdések felôl... lehetôleg minél
szélesebb vonalon.

Az. egyiittmûkôdés teriileteként a kôvetkezô târgyak szere-

peltek: 1) bizonyos témâk a nukleâris fizika és vegyészet te
rén; 2) fizikai vegyészeti môdszerek; 3) elektronikus technolôgia és a "data processing" hasznâlata.

Semmi nagyméretû elôrehaladâs nem tapasztalhatô 1970.
oktobere 6ta, és a tudomânyos és technikai informâciôk csak

lassan szivârognak a Szovjetuniô felé. A Szovjetuniô is egyre
jobban habozik ezen a téren a szerzôdés ratifikâlâsâig, s nem
hajlandô nagyobb mennyiségû német tôkét beengedni a Szovjetuniôba. J6 példa volt erre a sikertelen, eiôszor nyugat-német, majd késôbb nyugat-német—nyugat-eurôpai konzorciumi
vâllalkozâs nagy teherautôgyâr felâllitâsâra a Kama folyô mentén, amelyet késôbb az oroszok a Mock Trucking Companynak ajânlottak, de az sem tudta elfogadni.
A mâsik remény, amelyet a nyugat német kormâny a szerzodéshez fûzôtt, az az âltalânos eurôpai detente elômozdîtâsa
volt. Brandt kancellâr keleti politikâja nem onkényesen német

kezdeményezés volt, hanem azt a célt szolgâlta, hogy a szôvetségi kôztârsasâg lépést tartson a tôbbi nyugati hatalom detente
politikâjâval, s ebben az irânyban a vezetô szerepet âtvegye. E
tekintetben Bonn nem tud jelentôs, âtutôerejû sikereket felmutatni, csupân a nôvekvô szovjet érdeklôdésre utalhat az
eurôpai biztonsâg néhâny fontos kérdésének megtârgyalâsâra,
mint a kôlcsônôs, kiegyenlitett csapat-csôkkentés MBFR és a
szovjet részrôl engedmények a berlini kérdésben. Fennâll
azonban az a kérdés, mennyiben tôrtént volna ugyanaz orosz
részrôl a szôvetségi német kormâny 1970. augusztus 12-i engedményei nélkûl is, mennyire lehet a post hoc, ergo hoc elvét

alkalmazni a szovjetorosz politika kacskaringôs ûtvesztôjére
az elmûlt esztendôben? Milyen

sûlyt kell

helyeznûnk az

orosz—kinai viszonyra, belsô gazdasâgi kôvetelményekre és
elôszôr is arra a politikai célra, hogy a nyugat-eurôpai âllamok
detente-barât hangulatât reâlis târgyalâsi alap szolgâltatâsâval
elômozdftsâk?

Mert ahhoz, hogy a német keleti politikât, s annak eredményeit és korlâtolt voltât megértsiik, feltétlenûl sziikséges

a szovjet nyugati politikâjânak legalâbb is felszines elemzése
a 24. pârtkongresszus elôtt és utân. Moszkvâban is vannak
ellentétes erôk, akârcsak a CDU és SPD Nyugat-Németorszâg-

ban, bar nincsenek politikai pârtonként megszervezve, s ezek
az erôk egymâs kôzott harcolnak a szovjetorosz koncepciô
tartalmât illetôen Nyugat-Németorszâg felé. Az egyik oldalon
a tobbséget kîsérti annak a lehetôsége, hogy elérjék Nyugat-

Eurôpa legalâbb is részleges semlegesîtését, s kormânyainak
lépésrôl-lépésre valô lefaragâsât a NATO-tôl még akkor is, ha
békés és sotto voce politikât kell folytatniuk ebben a térségben. Ez a felfogâs hallgatôlagosan elismeri azoknak az erôknek jogosultsâgât, amelyek regionâlisan az egységért kiizdenek — beleértve Nagybritannia belépését a Kôzds Piacba —,
remélve, hogy ez a gazdasâgi érdekellentétek nbvekedéséhez
vezet majd, kiilonosen a Kozos Piac és az USA kôzott, jelentôs

kihatâsokkal katonai és politikai téren egyarânt.
A mâsik oldalon azonban az a régi politika, amelyik a
német revansizmus rémét festette Lengyelorszâg és Csehszlovâkia felé, hogy ôket az ônérdek alapjân kapcsolja ôssze
a Szovjetuniôval, tovâbbâ sok szovjet politikus âllandô félelme
a németektôl ma is él a szovjet târsadalmi elitben, s vannak
tâmogatôik a presidium-han is. Dinerstein Herbert johnshopkinsi tanâr kiszâmitotta tanulmânyai alapjân (amelyek a
dôntések, beszédek és cikkek tartalmi anallzisére tâmaszkod-

tak), hogy az elmûlt ôt évben a politbùrô egyetlen lényeges
dôntése sem jôtt létre egy, vagy két szavazatnâl nagyobb tôbbséggel (beleértve Csehszlovâkia megszâllâsât).20 Ugyanez âllt
fenn az 1970. augusztus 12 i szerzôdés esetében is. Ezt megerôsiti az az alââsô kampâny, amely a szovjet sajtô egyes cikkeiben és a szovjet kôvetség félrevezetô kijelentéseiben tiikrôzôdtek vissza egyes fôvârosokban 1971 elején a 24. pârtkongresszus elôtt.

Tôbb mint valôszinû azonban, hogy a 24. pârtkongresszus
a német—szovjet szerzôdést illetôen a belsô ellenzéket el-

hallgattatta. A mérsékelt szovjet engedményeket a Berlin felé
vezetô ûtak szabad hasznâlatât illetôen arra szântâk, hogy
elômozditsâk a Bonn-nal valô kôzeledést, bar az engedmények
korântsem adtâk fel a szovjet jogi âllâspontot Berlinben. Meg
kell jegyezni, hogy a nyugat-német—szovjet szerzôdésben a

Német Szôvetségi Kôztârsasâg lényegileg magâévâ tette a szov
jet (bar nem a kelet-német) âllâspontot a német egység kérdé-

sében, s l'gy csak a berlini status quo kérdése maradt eldôntetlen problémaként, amelyet nagyrészt négyhatalmi, kisebbrészt nyugat- és kelet-német târgyalâsok ûtjân kellett rendezni.

Igy tehât Berlin megint kulcspoziciôt tôltôtt be mind a
szovjet nyugati, mind a nyugat német keleti politika szemszôgébôl nézve. A kettéhasi'tott német fôvâros a kettéosztott

Németorszâgon beliil jobban visszatiikrôzi, mint bârmely mâs
vidék, a nyugati és kommunista érdekkomplexum egymâsbafonôdâsât. Az igények és ellenigények nem oldhatôk meg
sera berlini, sem egyetemes keretben, amint ezt az 1971. szeptember 3-i négyhatalmi megâllapodâs is elismerte. A megâllapodâs csupân modus vivendi-t tartalmazott egyrészt a Berlinnel valô kôzeledést illetôen (ez nyugati kovetelmény volt a

jelenlegi status quo megerôsitésére), mâsrészt a berlini nyugatnémet politikai, gazdasâgi és kulturâlis kôtelékeket szabâlyozta (ez orosz kôvetelés volt, a szôvetségi német fennhatô-

sâg csôkkentése céljâbôl). A Szovjetuniô ûgy lâtszik, nehezebben tudja elhatârozni magât arra, hogy 480 négyzetkilômétert
Nyugat-Berlinben elismerjen a szôvetségi kôztârsasâg részére,
mint ahogy a szôvetségi kôztârsasâg a szerzôdésben elismerte
Németorszâg 24 szâzalékânak elvesztését.
Mielôtt részleteznénk a kiilônbôzô igényeket és érveket,

amelyeknek végeredményben el kell dônteniiik a német keleti
politika kimenetelét, elsôsorban figyelembe kell venniink az
Egyesûlt Allamok és a tôbbi nyugati hatalom âllâspontjât és
érdekeit a német keleti politikâval kapcsolatban, miutân ezek
komoly hatâssal vannak az elôbbire.

Az amerikai politika alapelve a német keleti politika felé
mindig helyeslés volt, ami az alapelveket illeti. 1970. februâr
18ân Nixon elnôk a kongresszushoz intézett iizenetében a
a kôvetkezôket mondta:2l

Nyugat-Eurôpàval valô kôzôsségiink alapvetô szukségesség
a természetellenesen megosztott kontinens kérdéseinek megol•ddsâra. Tudjuk, hogy Eurôpa egymdsra talâlâsa nem egy sziporkâzô târgyalâsnak lesz az eredménye, hanem egy hosszti
tôrténeti fejlôdésé... Német szôvetségesiink is lépéseket tett
keleti szomszédaival valô viszonydnak normdlis keretekbe vdlô

helyezése érdekében. Miutàn a német probléma Kelet-Nyugat
eurôpai kérdésének a kulcsa, mi ôrdmmel fogadjuk ezt a. "normalizâciôt".

Egy évre râ, mikor mâr a lehetséges politikai ellentéteket
fontos szenâtorok, mint Gordon Allott, Edward Gumey és a
volt amerikai kormânyok hîres eurôpai szakértôi, mint George

Bail és Lucius D. Clay tâbomok kifejtették, az elnôk a kôvetkezôképpen jellemezte a helyzetet: eiôszôr tovâbbra is tâmogatta "Nyugat-Németorszâg politikai céljât, hogy keleti szomszédaival jôszomszédsâgban éljen". De hozzâfûzte, hogy "aggodalommal és mély egyiittérzéssel tekintiink a német nemzet
természetellenes szétszakitâsâra", és intette az eurôpai nemzeteket, hogy ônâllôan haladjanak a detente politika ûtjân.22
Fôcélunknak politikânk harmonizâlâsât kell tekinteniink,

tovâbbâ, hogy detente politikânk egymàst kiegészitse. Kiilôn
titakon jârô detente, amelyet a Szovjetuniô a tôbbieket kizârva egyes nyugati szovetségekkel folytatna, illuzàrikus lenne.

A detente irànt érzett kivânalmat a politikai hadviselés eszkôzévé vdltoztatnâ, s egyiittmûkôdés helyett azt eurôpai viszonylatban bizonytalan idôre visszavetné.
Némelyek ezt a nyilatkozatot felszinesen âlcâzott ôvâsnak
vették a nyugat-német kormâny felé, mert a német keleti poli
tika céljainak amerikai részrôl valô elfogadâsât veszélyeztetné,
ha a kancellâr nem tartanâ be meghirdetett âllâspontjât a berlini kérdésben, hogy nem ajânl fel ûjabb engedményeket ezen
a téren, s hogy szinkronizâlnâ lépéseit Washingtonnal az eurô
pai biztonsâgi konferencia és a kôlcsônôsen kiegyenlitett csa-

patcsôkkentés terén. Az utôbbi aggodalmat névemlftés nélkiil,
âltalâban a Sovjetuniô felé irânyftva az elnok a kôvetkezôképpen fogalmazta meg;
A Szovjeuniô tôbb izben javasolta egy eurôpai biztonsâgi

konferencia megtartâsât. De egy ilyen konferencia a szovjet
tervei szerint nem foglalkozna a legfôbb biztonsâgi kérdések-

kel, mint a német kérdés, Berlin, kôlcsônôs csapatcsôkkentés,
hanem csak âltalânos témâkkal. Mi és szôvetségeseink hajlandôk vagyunk a Kelettel bârmilyen fôrumon târgyalni. Nem

lâtjuk azonban értelmét olyan

konferenciànak,

amelynek

târgysorozata nagyon valôszinûtlenné tenné, hogy konkrét
ugyekben eredményre vezessen.

A német keleti politika tempôjât és irânyât illetôen, kiilônôsen az eurôpai biztonsâgi konferenciâval kapcsolatban érzett amerikai nyugtalansâg sokkal vilâgosabban jutott kifejezésre szakértôk véleményeiben. George Bail az Associated
Press-szel folytatott beszélgetésében 1970. december 29-én annak a meglepetésének adott kifejezést, hogy a kancellâr nem

kôvetelt engedményeket a német hatâr és szuverénitâs kérdéseiben valô német âllâspont feladâsâért. Az amerikai kormâny
nézetét Bail mint egy "jôindulatû benemavatkozâst",2't fogta

fel, s hozzâfûzte, hogy az Egyesiilt Allamok az 1970 decemberi
NATO miniszteri iilést arra hasznâltâk fel, hogy francia és brit

kollégâikkal egylitt meggyôzzék a német résztvevôket arrôl,
hogy detente politikâjukat klilonôsen az eurôpai biztonsâgi
konferencia idôpontjânak kérdésében le kell lassitaniuk.
Bail Brandt kancellârban valô bizalmânak adott kifeje

zést, de félt a szerzôdések kumulativ behatâsâtôl, amely a kô-

vetkezô politikai generâciôban a csalfa biztonsâg érzetét keltheti. Az ûj vezetôk nem jârnak majd abba a kemény iskolâba,
amelyikbe Brandt kancellâr jârt, aki Nyugat-Berlin fôpolgârmestere volt a mâsodik berlini krizis idején és amikor a
Szovjetuniô és a Német Demokratikus Kôztârsasâg a berlini
falat felépitette. A messzetâvû veszély abban van, hogy a né
met véderô és védelmi szellem mind anyagi, mind lelki vonatkozâsban csorbât szenved, avagy az ûj vezetôk hajlanak majd
diplomâciai kalandokra a Szovjetuniô irânyâba. Amikor ezért
Ballt a volt fôbirô Arthur Goldberg a New York Times-ben

megtâmadta. Bail 1971. januâr 8-ân a lap szerkesztôi rovatâban
a kôvetkezô môdon vâlaszolt:23

Bôlcs dolog, ha elemezni kivânjuk a német politika térképét mâhoz tiz évre. A német politikdt a mûltban két iskola

jellemezte: az egyik, amelyik a keleti kapcsolatokat, a mâsik,
amelyik a nyugati kapcsolatokat emelte ki, s eddig a "keletiek" sokkal tôbbszôr jârtak eredménnyel, mint a nyugatiak.
A szôvetségi kancellâr 1970. szeptember 18-ân tett kijelen-

tése, hogy nem fogja ratifikâciô alâ terjeszteni a szerzôdést,
amig egy megfelelô négyhatalmi egyezmény a berlini kérdésben

létre nem jôn,28 bizonyos konyôkszabadsâgot biztositott
Washington szâmâra. Az Egyesiilt Âllamok kormânya engedményeket kôvetelt a szovjet kormânytôl a Berlinhez vezetô
utak szabadsâgât és a szovetségi német jelenlétet illetôen.

Kitartô igyekezete lelassitotta a târgyalâsok menetét, s 1971.
mârcius 17-én Valentin Fallin, szovjet bonni kôvet-jelôlt azon

kijelentéséhez vezetett, hogy "az Egyesûlt Âllamoknak bizonyâra otéves tervûk van Berlinre".29 Ezâltal az Egyesiilt Alla
mok anéikul, hogy a Német Szovetségi Kôztârsasâg kelet-eurôpai, avagy szovjet politikâjâba beleszôlt volna, mégis befolyâst
nyert mind a berlini kérdésre, mind a német keleti politika
menetére.

Ezt a korlâtozô befolyâst nem ejtették el mâig sem annak

ellenére, hogy a szovetségi kancellâr és Nixon elnôk kôzôtt lâtszôlag rapprochement kovetkezett be az elôbbi jûniusi
washingtoni lâtogatâsa hatâsaként. A Quick magazin kozlései
és a nyugat-német kommentâtor, Gerhard Lôwenberg felolvasâsai, amelyek tobbek kozôtt Pauls nagykôvet tâviratait kôzolték Bahr Egon âllamtitkâr 1971 âprilisi tanâcskozâsairôl a
Szovjetuniô nyugat-berlini konzulâtusânak kérdésével kapcso-

latban, azt bizonyitottâk, hogy sok esetben az Egyesiilt Âlla
mok jobban védték az âltalânos német érdeket Nyugat-Berlint

illetôen, mint a bonni kormâny.

Osszegezésùl azt mondhatjuk, hogy kormânyuk barâtsâgos
magatartâst tanûsitott a német keleti politika irânt, de kritizâlta a csôkkenô német kitartâst a berlini kérdésben és tûl-

engedékeny magatartâsât a Szovjetuniôval szemben az eurôpai
biztonsâgi konferencia terén.

Ezutân a német keleti politikânak azzal a kritikus pont-

jâval kell foglalkoznxmk, amely az utak és a szovetségi német
jelenlét szabadsâgâval Berlinben a nemrégen alâirt négyha
talmi szerzôdés târgyâval kapcsolatos. Ezt a szerzôdést a

nyugat-német és kelet-német, tovàbbâ a nyugat-berlini szenâtus és a kelet-német kormâny kôzôtti megâllapodàsok teszik
majd teljessé.
Az 1971. szeptember 3-ân alâfrt megjegyzés a kovetkezô
pontokat tartalmazza:30

1) A Szovjetuniô elismerte feleiôsségét a Nyugat-Berlinbe
vezetô utak polgâri személyek részére valô "akadâlytalan"

hasznâlatâért. Ez nyugati kovetelés volt, amelyet a szovjet
ezideig is teljesi'tett a valôsâgban ,de jogilag az 1954-es szov
jet—kelet-német szerzôdés alâi'râsa ôta soha sem ismert el.31

Ezt a hivatalos engedményt megelôzte a szovjet kûliigyminiszter, Gromyko vâlasza francia kollegâjânak 1971 mâjusâban Moszkvâban, amikor biztositotta, "semmi kétség nem

âll fenn", hogy a Szovjetuniô kôzbelépne, ha egy krizis, avagy
a megâllapodâs felbontâsa fenyegetne (kelet-német intézkedések révén). Ez viszont ismét vâlasz volt Schuman Môric kife-

jezett véleményére, aki Gromyko tudtâra adta, hogy egy ilyen
garancia nélkiil a nyugati hatalmak nem irjék alâ a berlini
egyezményt. A megâllapodâs lefekteti az alapelveket arra

nézve, hogy milyen kôriilmények kôzôtt szabad az utazâs nemcsak Nyugat-Berlin felé, de a nyugat-berlinieknek is Kelet-Ber-

linbe és Kelet-Németorszâgba.32
Bâr az egyezmény erre vonatkozô részei kielégitôk, a nyiagati hatalmak és Nyugat-Németorszâg lényeges engedményeket
tettek Nyugat-Berlinben a nyugat-német jelenlétet illetoen. Ez
az egyik legcsiklandôsabb kérdés a német belpolitika szempontjâbôl. A jogi igények az Odera—Neisse-hatâr reviziôjât
illetoen csak a kiûzôttek és a menekiiltek szivéhez âllnak
kôzel: a tfzéves berlini fal és a Német Demokratikus Kôztâr-

sasâg gazdasâgi fellendiilése, tovâbbâ az amerikai detente politika kérdésessé tette a nyugat-német igényt Németorszâg egyetlen jogosult képviseletére és a Német Demokratikus Kôztârsasâg nemzetkôzi ignorâlâsât illetoen. A Szôvetségi Német
Kôztârsasâg jelenléte azonban Nyugat-Berlinben konkrét és
fontos tényezô. Ez a Szôvetségi Kôztârsasâg igényének utolsô

bizonyitéka, hogy a szabad Németorszâgot képviseli és megôrzi
a német nép igényét elvesztett egységének visszaszerzésére.

Ennek a realitâsnak akâr részben valô feladâsa is legalâbb is
némileg alàâssa a nyugat-berliniek lélektani biztonsâgérzetét.
A nyugat-német ûjsâgi'rô. Dicter Cycon a kovetkezôképpen
lâtja a megâllapodâs jelentôségét.:33

Az oroszok fôgondja a megosztott vâros szerepe volt az

egyetemes német kérdésben. És ez volt a fôgondja a Nyugatnak is. Ha Berlin egyetemes német jelentôsége elvesz, mi marad meg? Nem csak egy veszélyeztetett terûletdarabbà vâlik-e,
amely csak anyagi terhet jelent, s mindenkor zsarolâs fârgya
lehet?... Mennyire lehet még Berlin érdekét megvédeni, ha a
nyugat mâr nem Idtja szukségesnek egész erejét Berlin môgé
àllitani?

Az îrô arra a meggyôzôdésre jut, hogy a berlini egyezmény
majdnem egyontetûen kedvezô nyugati visszhangja annak a
kbvetkezménye, hogy feltételnélkiili berlini politikânak az eredôje a német belsô politika stabilitâsânak lerontâsâtôl valô
félelem volt.

Amikor olyan kormâny jutott Bonnban uralomra, amelyik
nagyarânyû stabilitâst igért akkor is, ha a berlini terhet megkonnyitik, avagy amikor nyilvànvalôvâ vâlt, hogy Berlin nem
vezet ôsszetûzésre Nyugat-Németorszâg és a Nyugat kôzôtt,
csak természetes, hogy a nyugati hatalmak sztvesen adtak tùl

"felesleges terhûkôn", ha az oroszok mâs oldalon engedményt
ajânlottak.

A "berlini teher megkônnyebbi'tése" és Berlin szerepének,
mint a birodalom fôvârosânak részben feladâsa a kôzjogi és
politikai kapcsolatok lazitâsâban nyilvânult meg Donnai szemben. A nyugat-német kôztârsasâg alkotmânya szerint NyugatBerlin Nyugat-Németorszâgnak egyik âllama, bar a nyugati
hatalmak nem engedték ennek a cikkelynek életbeléptetését.
De mégis megengedték, hogy Nyugat-Berlint indirekt ùgy
igazgassâk, mintha a Szôvetségi Kôztârsasâg egylk âllama lenne. A hârom n5aigati parancsnok kivétel nélkûl jôvâhagyta a
nyugat-berlini szenâtus âltal ûjbôl megszavazott nyugat-német
tôrvényeket és rendelkezéseket. Jelentôs szôvetségi német tâmogatâs nélkiil, Nyugat-Berlin sem pénziigyileg, sem politikailag, nem tudna létezni.

Nyugati nyomâsnak engedve a Szovjetuniô elismerte a
meglévô kapcsolatokat és beleegyezett, hogy ezeket tovâbb is
kifejlesszék.

Az egyezmény azonban vilâgosan megâllapitja, hogy Berlin
nyugati szektorait a Szovetségi Koztârsasâg nem kormânyozza.
Hogy ezt a helyzetet vilàgossâ tegye, az egyezmény tobb szo
vetségi hivatalos aktust pozitfve megtilt.34 Ezek nemcsak a
képviselôhâz ùléseinek megtartàsât szorgalmazzâk, "hanem

minden mâs âllami szervezetét is, amely a Szovetségi Koztâr
sasâg része". Mindezek nem vaiôsithatnak meg semmiféle "alkotmânyjogi avagy hivatalos rendeikezést, amely ellentétben
âll az egyezmény cikkelyeivel". A megâllapodâs szerint a Szo
vetségi Kôztârsasâgot âllandô ôsszekotô szerv képviseli a nyu
gati parancsnokoknâl és a szenâtusnâl, ezzel is kifejezésre
juttatva a "harmadik Németorszâg" szerepét, amelyet NyugatBerlinnek szântak.35 Allami szervek alatt a mellékelt kozôs
jegyzôkônyv mâsodik része szerint minden szovetségi minisztériumot, azoknak helyi osztâlyait és a szovetségi torvényszékeket kell érteni.36

Ahogyan Fallin kovetjelôlt mondta 1971. mârcius 17-én:

"Ami abnormâlis Berlin esetében, az nem az, hogy NyugatBerlin nem tartozik a Szovetségi Kôztârsasâghoz, hanem az,
hogy Berlin, mint egész nem része a Német Demokratikus
Kôztârsasâgnak".37
Hogy jogi âllâspontjât alâtâmassza (bâr nem sikerûlt ezt

elfogadtatnia egészében a nyugati hatalmakkal), a Szovjet
uniô ragaszkodott egy nyugat-berlini szovjet fôkonzulâtus meg-

nyitâsâhoz. Az Egyesiilt Âllamok kormânya élesen ellenezte az
orosz kôvetelést és csak akkor egyezett bele, amikor a nyugat-

német kormâny nyomâst gyakorolt Washingtonra, hogy adja
fel ellenâllâsât az utolsô akadâlyt illetôen. Kormân5runk azért
is ellenezte a konzulâtust, mert azâltal indirekt elismerést
nyert Kelet-Berlin bekebelezése a Német Demokratikus Koz-

târsasâgba. Bahr Egon és a nyugat-német kormâny âllâspontja
az volt, hogy a nyugatiaknak fel kell hasznâlni a konzulâtusi

kôvetelést orosz engedmények megszerzésére a nyugat-berlini
polgârok képviseletére diplomâciailag és konzulâris alapon. A

végleges megâllapodâs szerint, ami a katonai biztonsâgot és
"statuszt" illeti (az utôbbi sehol sincs megmagyarâzva, s nem
magâtôl értetôdô fogalom a nemzetkozi diplomâciâban), a
nyugati hatalmak fogjâk Nyugat-Berlint képviselni. Ugyanakkor a Szovjetuniô tett némi engedményt, elâllva kôvetelésétôl, hogy Nyugat-Berlin csak kiilon egyezmény szerint lehet

benne "nem katonai és nem politikai" egyezményekben. Az ûj
négyhatalmi egyezmény a katonai képviselet kivételével minden egyéb nemzetkozi képviseleti jogot a nyugat-német kormânyra ruhâz.
Mindent ôsszevéve, a berlini egyezmény elfogadhatô meg

âllapodâs, amelyben, mint Rush nagykôvet mondta, nem voltak gyôztesek és amelyben mindkét fél lényeges engedményeket tett. A berlini fal félelmes realitâsa a kelet-német hatâr-

rendôrségnek kiadhatô lovetési parancs azonban nem szûnt
meg és a Szôvetségi Német Koztârsasâg jelenlétének Berlinben valô lassû szétmâllâsa nem rejthetô el, sem pedig az a

tény, hogy Berlin nagyban elvesztette egyetemes német jelentôségét.

A berlini egyezmény a nyugat-német kormânyt keleti politikâjânak fokozott kôvetésére osztonozte. Brandt kancellâr
fejcsôvâlâsban részesiilt, amikor rôvid hatâridôn beliil elfogadta Brezsnyev pârttitkâr meghîvâsât Krim szigetére 1971.

szeptember 17—18 kôzôtt, tanâcskozâs céljâbôl. Ûgy lâtszik,
hogy a Szôvetségi Német Koztârsasâg magânak akarja kisajâtltani a detente bankâr szerepét, amelyet de Gaulle elnok

idejében 1965—1968 kôzott Franciaorszâg jâtszott. Pedig a

francia elnôk eurôpai politikâjânak — az Atlanti Ôceântôl az
Uralig — végsô csôdjében a német kormânynak intést kellene
lâtnia.

Jelenleg két kiilônbôzô irânyban halad a keleti politika.
Az elsô irâny a kétoldalû kapcsolatok kifejlesztése és a kôlcsônos tanâcskozâsi môdszerek kidolgozâsa, amelyre mâr a orean-

dai kommiiniké célzott az eurôpai biztonsâgi konferenciât
illetôen.38 Az a tôrekvés, hogy Bonn akarja most Helsinki,

avagy Budapest helyett a blokkok-kôzôtti egyeztetô szerepét
vâllalni a konferenciât illetôen, olyan fejlemény, amely nem
kelt lelkesedést az amerikai kiilûgyminisztériumban.

Bârmennyire is azt hiszi azonban a nyugat-német kormâny, hogy a berlini megâllapodâs bebizonyitotta keleti politikâjânak értékét, a kocka még belpolitikailag sincs elvetve. A
berlini egyezmény csak egy lépcsô a keleti politika ùtjén,
amelynek célja a két német âllam kozôtti feszûltség leépi'tése.
Ez még ma sincs kôzelebb, mint a kasseli talâlkozâs idején.
Amint egy német politolôgus, aki nem éles kritikusa a jelenlegi politikânak, frja az egyezményrôl:39
A két Németorszâg kozôtti szakadék akkor sem lesz betôltve, ha az âltalânos berlini egyezményt majd a technikai
kérdések feletti megegyezés kôveti, a pontok és vesszôk,
amelyeket a két német âllam képviselôinek kell beleirniuk.

A kormânynak még mindig el kell mozditani a legnagyobb

sziklât a keleti politika ûtjâbôl. Hosszûtâvra nézve a kormâny
kezdeményezését csak akkor lehet eredményesnek tekinteni,
ha azokat megâllapodâsok kôvetik az NDK-val, amelyek megkônnyitik a német nép helyzetét Németorszâg mâsik felében is.
A CDU ellenzék, amelyiket meglepte a Szovjetuniô készsége egy berlini modus vivendi megkotésére, szeptember 4-én
még nem volt felkésziilve. Az ùj szovjet lépések azonban, mint

Gromyko kiiliigyminiszter fenyegetése, hogy a berlini egyez
mény addig nem lép életbe, amig a szovjet—n5mgat-német és a
lengyel—nyugat-német szerzôdéseket nem ratifikâljâk, tovâbbâ
Brandt kancellâr oreandai lâtogatâsa és a nyugat- és kelet-német târgyalâsok tôvises ûtja, ahol még elôszôr a négyhatalmi
egyezmény német forditâsâban sem tudtak négy hétig megegyezni, ismét felelevenitették a CDU-ban a keleti politikât

illetôen a pesszimista nézeteket.
Barzel Rainer megvâlasztâsa pârtelnôknek és a CSU tâmadâsok a kormâny keleti politikâja ellen a part 1971 oktôberi
kongresszusân arra mutât, hogy a belfôldi débatte még élesebben folytatôdik. Van egy vâltozâs az ellenzék politikai taktikâjâban. Ahelyett, hogy a szerzôdéseket teljes egésziikben utasitanâk el (hiszen lehet, hogy 1973-ban ôk jutnak kormânyra,
s vâllalniuk kell a felelôsséget értuk), az ellenzék két pontot

hûz alâ; az egyik, hogy ôk is teljesen el akarjâk ejteni az erôszak alkalmazâsât nemzetkôzi kapcsolataikban; a mâsik, hogy

mindenképpen biztositani kivânjâk a szerzôdésekben a német
nemzet ônrendelkezési jogânak legalâbb teoretikus elismeré-

sét a Szovjetuniô âltal akkor is, ha ezt ma a szovjet kormâny
gyakorlatilag nem is engedi megval6sîtani.40
A kormânyt most a kelet—nyugat-német târgyalâsoknak

lassû menete megfosztja a kedvezô idôponttôl a ratifikâciôt
illetôen. Ha a Brandt—Scheel kormânynak sikerlil olyan
egyezségeket kotni az NDK-val, amelyek nemcsak kôzelebb
hozzâk a két német âllamot, de segitenek a kelet-német lakossâg helyzetén, akkor a nyugat-német tobbség elfogadhatônak
véli a kormâny âldozatait, s a tâmogatâs nem marad el. Az
azonban, hogy ez igy lesz-e, ma még nagyon kérdéses. A kor
mâny sokkal inkâbb az amerikai kbzvéleménynek az aktiv
eurôpai politika irânt jelenieg észlelhetô érdektelenségét, s az
âltalânos pro-detente hangulatot — kûlbnôsen latin szôvetségesei kôzbtt — hasznâlja fel arra, hogy ûjabb kezdeményezésekkel elhalassza a végsô parlamentâris dbntést. Magas tétre

megy a jâték. Egy sikeres eurôpai biztonsâgi konferencia
Németorszâgot mind Kelet, mind Nyugat szâmâra kulcsorszâggâ formâlhatja, mig az eurôpai biztonsâgi politika csôdje
egyszerre vilâgossâ tenné a keleti politika iirességét, amely
végtére még a Bonn—Washington tengelyt is kockâra teszi.
Jelen pillanatban nem lehet végleges véleményt alkotni a
keleti politika felôl. Mint a Foreign Service Institute elôtt
tartott elôadâsomban 1971 augusztusâban emlitettem, Brandt
kancellâr célja az eurôpai politikai térkép âtalakitâsa. Pillanatnyilag az eredmény sokkal kisebb, mint vârhatô volna. De
az eredeti célkitûzések arra ôsztônzik a kormânyt, hogy végre-

hajtsa a teljes programot, amely azonban, ha csak a kôrûlmények a kôvetkezô hat hônapban nem vâltoznak, legalâbb
annyi elônytelen és hosszûtâvra nézve veszélyes mozzanatot
vitt be a német kiilpolitikâba, mint elônyt és jutalmat a tôbbi
hatalomtôl.
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AZ ANYANYELV SZEREPE ÉS MEGTARTÂSA
November 27-én, szombaton délutân 2 ôrakor a XI. Ma

gyar Talâlkozô megbeszéléseit Barânsky Tibor tanâcskozâsi
elnôk n5Htja meg ûjbôl. tfdvôzli a megjelenteket és bemutatja
az elôadôt, vitéz Kûn Szabô Istvânt, akirôl a legnagyobb és
legemberibb jelzô alkalmazâsâval csak annyit mond, hogy ma
gyar cserkész. Amerikai magyar cserkész, aki nemcsak hûsunkat és vériinket, hanem a lelkiinket is tovâbb viszi. Ennek a

léleknek pedig az a leglényegesebb jellemzôje; mâsodik hazânkat ûgy szeretjiik, hogy nem felejtjûk el az elsôt és hogy
ezt a mâsodik hazânkat magyar kultùrânkkal termékenyîtjiik

Vitéz Kûn Szabô Istvân:
AZ ANYANYELV SZEREPE

A NEMZET FENNMARADÂSÂBAN

1. Mi a nyelv?

Az Ûr Jézus Krisztus utolsô evangéliuma Szent Jânos szerint ûgy kezdôdik, hogy: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige
Istennél volt, és Isten voit az Ige". Mi ennek a szbvegnek a
nyelvtudomânyi magyarâzata? Az "ige" szô itt bôvebb értelemben nemcsak igét jelent, hanem egyûttal szôt is (mert példâul
az angol az "ige" fogalmât a "word" szôval fordîtja le), tehât
még bôvebben "nyelv"-et is.

Értelmezziik ezt az idézetet a szôvegként. "Kezdetben volt
az Ige." Ebbôl a megâllapftâsbôl azt kôvetkeztethetjiik, hogy
a nyelv tulajdonképpen az ember megteremtésével jott létre.

"És az Ige Istennél volt", mâs forditâsban "Istennel volt". A
nyelv tehât Isten âltal adott kincs az emberiség szâmâra. "És
Isten volt az Ige". Ebbôl az utolsô szôvegrészbôl azt kôvetkeztethetjûk kl, hogy a nyelv az Isten fogalmânak megértéséhez
fûzôdik hozzâ. Érdekes megfigyelni, hogy a Szentîrâs egyszerû

nyelvezete milyen âtfogôan képes a legmagasabb fogalmakat
meghatârozni.

A "nyelv", mint fuggetlen fogalom, elsôsorban ûgy magyarâzhatô, mint kifejezetten az emberiség tulajdona. A nyelv azt
a tehetséget jelenti, amely gondolatot fejez ki, hatâroz meg,
illetve kôzôl mâsokkal. Angolul: "language is the ability to
assigne meaning." Itt van az éles kûlbnbség az embervilâg és
az âllatvilâg kôzôtt. A legmagasabban fejlett âllatok, az emlôsok képesek hatni mozdulatokra és hangokra, még be is tanit-

hatôk olyan szerepekre, amelyeket a természet eredetileg nem
szânt nekik, de még a legmagasabban fejlett âllatok sem képe
sek absztrakt, tehât elvont gondolkozâsra. Mit jelent az absztrakt gondoikozâs? Azt, hogy az ember a hangokat és a testmozdulatokat el tudja vonni és kiiloniteni az idôtôl és a helytôl. Az âllavilâgban a hangok és mozdulatok mindig az ôsztônhôz kotottek.

2. Hogyan fûzôdik ôssze a nyelv és kidtûra fogalma?
Az a jelenség, amit kultûrânak nevezûnk, semmi mas,
mint az embernek az a tehetsége, amely lehetôvé teszi szâmâra, hogy megtanulhassa annak a kozbsségnek a nyelvét,
amelyik kozosségben él és hogy ezt tovâbb is adhassa. Ez a
tehetség az alapja minden fejlôdésnek és minden magatartâsnak, viselkedésmôdnak. Ilyen értelmezéssel a nyelv és a kultùra fogalma egy és ugyanaz.
A nyelvnek, vagy most mâr mâshogyan kifejezve, a kultû
rânak az alapkove a szô. Minden szônak kiilôn értelmi jelentôsége, fogalma és fogalmi jelentéstartalma van. Gondolatok
nincsenek fogalmak, tehât szavak nélkiil, igy tehât a szôkincs,
a szôbôség szabâlyozza a gondolatok, illetve a beszéd minôségét. Minden gyermek emléke ott kezdôdik, ahol ezt szavakkal
tudja rôgziteni, tehât ott, ahol beszélni kezd tanulni. Ahogy
az elôbb idéztûk; "Kezdetben volt az Ige". Itt lâthatjuk legjobban, hogy minden tudatosulâs a szavakkal kezdôdik, mert
szavak nélkûl tudat nem létezhetik. Ezt a tételt a kôzismert

amerikai îrônô, Helen Keller példâja igazolja legjobban. Helen

Keller vak és sûket volt. Kiilonleges môdszerekkel csak tizen-

négyéves korâban kezdett beszélni tanulni. A tudata, gondolatvilâga tehât csak tizennégyéves korâban kezdôdott és nem akkor, amikor a normâlis gyermek fejlôdésénél szokott torténni,
mert minden emlék a nyelvtôl fûgg.

A nyelv eszkôz. EIsô eszkoziink az élethez. Egyéni, lelki és
szellemi szabadsâgunkat biztosîtja. George Orwelles "1948" cimû futurista regényében ragyogôan értelmezi ennek a gondolatnak fontossâgât. Regényében nyelv klasszikus értelemben nincs. Csak hâromszâz kozhasznâlatû szôt hasznâlnak. Az

elnyomô diktatôrikus rendszer ilyen szegényes szôkészlettel
biztosîthatja az abszolût befolyâst, ellenôrzést, illetve felùgye-

letet. Mert ilyen szûkreszabott szôkinccsel lehetetlen mélyebb
gondolatokat kifejezni. Ez is bizonyitja, hogy a nyelv milyen
fontos eszkôz, illetve milyen értékes kincs, mert annak szô-

bôsége s ezen keresztul a mélyebb gondolatok értelmezése
biztosîtja szâmunkra elsôsorban szellemi egyéniségûnket,
tehât szabadsâgunkat.

Mi az anyanyelv?

Grôf Széchenyi Isivân, akit politikai ellenfele, Kossuth

Lajos "a legnagyobb magyar"-nak nevezett, idegen nyelven nevelôdôtt. Amikor râeszmélt, hogy magyar, legelôszor is erkôlcsi kôtelességének érezte, hogy megtanuljon magyarul, mert
lehetetlen magyarnak lennie szellemben és gondolkodâsban, ha
beszédében nem az. Széchenyi ezt késôbb ragyogôan fejezte ki
azzal a mondatâval: "Nyelvében él a nemzet".

Miért él nyelvében a nemzet? Minden ember ôsztonôsen
személyi ônâllôsâgot, azonossâgot (angolul "self identity"-t)
keres, mert ezen keresztul keresi az egyéniségét. Az ember

azonban kôzôsségi (târsas) lény. Ahhoz tehât, hogy a maga természetes môdjân fejlôdhessék, elengedhetetleniil sziikséges,
hogy târsadalmi kôzôsség hatôsugarain beliil nevelôdjék. Min

den emberben megvan az az ôszinte vâgy, hogy legyen valaki,
illetve valami, vagy valakié. Amikor, mint egyén, ônmagâra

akar talâlni, egy emberi csoporthoz akar tartozni. "Forma dat

esse rei". A dolog lényegét a forma szabja meg. Gondolkozâsunkra dôntôen hat, hogy milyen nyelven fejeziink ki valamit.
Az értelmi szinvonal csiszolja kifejezôképességiinket és a csiszolt nyelvezet finomitja értelmi képességiinket.
Az egészen finom gondolkodâs hazâja a kelet. Jô példâja
ennek a magyar, a japân, a kinai és a hindu, a legjobban elter-

jedt nyelv Indiâban. A magyarban mondhatjuk példâul, hogy
"kirâlynô", amikor azt akarjuk megâllapitani, hogy a kirâly nô
(nem férfi), tehât az uralkodô "nôkirâly". És mondhatjuk
azt is, hogy "kirâlyné", amikor a kirâly feleségét akarjuk megnevezni. A németben, hollandban, franciâban és angolban viszont csak "Konigin", "Koningin", "Reine" és "Queen" van,
amely csak "kirâlyné"-ra fordithatô. A "kirâlynô" fogalmânak jelentéstartalma ezekben a nyelvekben nem talâlhato meg,
mert ennek a fogalomnak megfelelô szô nincs. Ezek a nyelvek
tehât a magyar nyelvhez képest kevésbbé gazdagok, illetve kevésbé kicsiszoltak.

A magyar nyelv kicsiszoltsâgât igazolja néhâny szôôsszehasonlitâs is. Példâul a "torok" testunknek az a nyakunkon ât

vezetô része, amelyen keresztiil étellinket s italunkat magunkhoz vesszûk. A "tôrôk" szô viszont egy népet jelent, de ugyanakkor jelentheti azt a cselekvésemet is, amely valaminek az
ôsszezûzâsâhoz vezet. "Tôrôk" azok az emberek, vagy eszkôzôk, akik vagy amik valamit ôsszetômek, a "tôrôk" pedig szùrô fegyverek. A "szôr" az a hajzat, amely nem a fejiinkôn, hanem a testiinkôn nô (az angol mindkettôt "hair"-nak nevezi).
A "szer" valamilyen eszkôzt jelent, fôként ôsszetett szavainkban, mint a "szerszâm", a "gyôgyszer", vagy a "szertartâs"
szavakban. A "szâr" — szinte a szôrszâlhoz hasonlô — nyûlt
alkatrészt jelent, mint ahogy "lâbszâr", "csizmaszâr", "gyeplôszâr", "kantârszâr" szavaink mutatjâk. "Szâra" van a virâgnak
is. Ezek a szavak csak ékezettikben, vagy egy-egy hangzôjukban, betûjûkben kûlônithetôk el egymâstôl. Ragyogô példâi a
keleti eredetû magyar nyelv finomsâgânak, de méginkâbb

éles kicsiszoltsâgânak. Ilyen hasonlatok sem a nyugati nyelvek
ben, sem az afrikai, amerikai és ausztrâliai bennsziilôttek nyelveiben fel nem fedezhetôk.

Az anyanyelv kulturâlis, illetve nemzeti hovatartozâsunk

elsô tényezôje. németiil nemcsak a német, hanem a svâjci és
osztrâk is beszél. Ezek népek (latinul: "populi"), de nem nemzetek (latinul: nationes), mert nem érték, vagy helyesebben
nem érhetik el a "natio" magasabb és bôvebb értelmét. A
"natio" fogalmâhoz tôbb faji azonossàg, illetve tobb személyi
azonossâg, hosszabb tôrténelmi fej Iodés fûzôdik, mint a populus fogalmâhoz. Ezeknél a népeknél a nyelv csak kozlési, illet
ve érintkezési môdszer. Itt a nyelv csak feliiletes forma, nem
képes kialakitott nemzeti ontudatot nyûjtani, illetve kicsiszolt
egyéniséget kimutatni. Amikor a nemzetiszocialistâk egy emberôltôvel ezelôtt megismerhetôbb nemzeti ontudatot akartak
kiépiteni, megbuktak, helyesebben akârmilyen koriilmények
kôzôtt megbuktak volna idôvel, még ha nem is veszitették
volna el a hâborût, mert a nemzeti ontudatot mesterséges
côlôpôkre épitették, ezek pedig a tôrténelmi hullâmverés folyamân fokozatosan letôrtek volna.
Van-e kôzismert vilâgviszonylatban osztrâk, vagy svâjci

irodalom? És ha ilyen egyâltalân van, hol talâlhatjuk meg ben
ne a nép azonossâgi, illetve szellemi tényezôit? Franz Kafka a
legtôbb irodalmi kritikus szerint nagy irô volt. De milyen értelemben? Nagy, mint a modem német irodalom kimagaslô
személyisége csak azért, mert németiil irt? Vagy azért nagy,
mert németiil prôbâlta zsidô létére izraelita személyi azonos-

sâgât (egyéniségét) megtalâlni? Itt megbukott, mert az izraelitâk nemzeti nyelvét, a hébert, sohasem tanulta meg. De ha

megtanulta volna is, sokra nem juthatott volna vele, mert a
héber nyelv ôkora, tehât az utolsô diaszpôra ôta fôleg csak
vallâsi célokat szolgâlt. Az egyszerû zsidô nép kôzhasznâlatâbôl eltûnt. Csak a rabbik, illetve a tanitôk mûvelték tovâbb,

fôleg vallâsi célokra. Igy a héber nyelv fejlôdése évezredeken
keresztiil nagyon lelassult, illetve hlânyos maradt. Vagy azért
lett Kafka nagy irodalmi személyiség, mert a modem nemzetkôzi, istentelen, materialista târsadalom szellemi âtalakulâsâval prôbâlt megbirkôzni? Ezeken a kérdéseken sokat lehetne
vitatkozni. Tôbb, mint valôszinû, sok kulônbôzo elfogadhatô
vâlaszt talâlhatnânk, s azokat jô példâkkal bizonyithatnânk.

De viszont ha ugyanezeket a kérdéseket vetnénk fel valamelyik

kimagaslô magyar, vagy finn irôrôl, illetve litvân, vagy lett

îrôrôl, vagy akâr csak albân îrôrôl is, minden kérdésre ugyanaz a vâlasz lenne adhatô, mert a nyelv eszméje, a nemzeti
kultùra eszméje, a nemzeti azonossâg és egyéniség eszméje
âltalâban ugyanaz.
4. Mi az anyanyelv értéke?

Az anyanyelv ismerete nélkûl lehetetlen megérteni a nem-

zet kultûrâjât, hagyomânyait, szokâsait, târsadalmi egyéniségét, nemzeti jellegét (karakterét), szellemét és nem utolsô
sorban tôrténelmét sem. A nyelv a legfontosabb kapcsolatunk
nemzeti mûltunkkal. Fokozatos fejlodésiink tukre. Az emigrâ-

ciôban az egyetlen jârhatô hid, amely osszekôt bennûnket a
kârpâtmedencei magyarsâggal, s a vilâgon szétszért magyarsâggal is: édes anyanyelvûnk. Mert ott, ahol egy nemzet élô,
fejlôdô anyanyelvvel rendelkezik, ott a nacionalizmus, tehât a
nemzeti ôntudat sokkal erôsebb, a kultùra gazdagabb és fej-

lettebb, a hagyomânyok fontosabbak, a nemzeti szellem sokkal
jobban virâgzik és ebbôl kifolyôlag a nemzet fennmaradâsa
jobban biztosîtott.

Mâs szemszôgbôl nézve még milyen értéke van az anya
nyelv âpolâsânak? Fordîtâsban csak nagyon hiânyosan lehet
egy nemzeti kultûrât megérteni, még nehezebb elemezni és
teljesen lebetetlen megôrizni. Arany Jânos Toldi Estéje cimû

munkâja elsô énekének elsô sora példâul igy bangzik: "ôszbe
csavarodott a természet feje". Ha ezt akârmelyik nyugati

nyelvre leforditjuk, nagyon furcsân bangzik. Fordîtâsban tebât
ezt a szoveget nem elemezbetjùk. Egyszerûen azért nem, mert
6gy ilyen finoman kicsiszolt széképet, amely a sajât maga
egyéniségével rendelkezik, nem lebet leforditani. Ugyanez a
belyzet "édesanya", "édesapa", "édes testvér", "ura", "uram"
(férje, férjem értelemben), vagy "feleség" (olyan értelemben,
mint a férj mindenének fele, a bâz, a csalâd ûrnôje) szavainkkal, amelyeket nemcsak értelmezni, elemezni nem tudunk mâs
nyelveken, de leforditani sem tudjuk ôket, mert még az értelmiikbôz kôzelesô szavakat sem talâljuk meg egyetlen mâs

nyelvben sem. A magyar nyelv tebât ennyivel gazdagabb, a

tobbi nyelv pedig ennyivel szegényebb, ezért a mi édes anyanyelviink ezeket a kifinomitott, kicsiszolt fogalmi megkiilônbôztetéseit idegen szavakkal azonositani, kifejezésre juttatni
nem lehet.

5. Az édesanya szerepe az anyanyelv megôrzésében
és a nemzeti ôntudat megtartàsàban

Isteni akaratbôl kifolyôlag minden gyermek osztônosen
elsôsorban édesanyjâhoz hûz. Plato is azt îrja Koztârsasâg cîmû munkâjâban, hogy "a gyermek szellemi képességét, tehât

'intelligenciâjât' az anyatejjel egyiitt szivja magâba." A gyer
mek lelkivilâgânak kialakitâsâban az édesanyânak arânytalanul
nagy és dôntô a szerepe. Ha az édesanya gyermekét magyarul
tanitja imâdkozni, magyar dalokat énekel neki, akkor gyermekébe fokozatosan beleoltja az anyanyelvet, mint csodâlatos
eszkozt, mint felbecsûlhetetlen értékû egyéni kincset, s annak
szenvedélyes szeretetét.

Vizsgâljuk meg ezt a gondolatot a modem gyermeklélektan szempontjâbôl. Bebizonyitott tény, hogy az édesanya a
nyelv âllandô hasznâlatâval legelsôsorban szellemi képességet..
intelligenciât nevel gyermekébe, illetve fokozatosan bôviti, erôsiti annak velesziiletett szellemi képességét, intelligenciâjât. A
tudomânyos kutatâsok statisztikâja szerint minden arânylag
normâlis gyermek sziiletésétôl hét éves korâig szivja magâba
egész életre szôlô intelligenciâjânak 60 szâzalékât, s ennek 40
szâzalékât még mâsodik szuletésnapja elôtt. Az âltalânos iskolâztatâsbôl a gyermek értelme mindôssze 20 szâzalékot gyarapszik. Ebbôl lâthato, hogy az egész emberi életre kihatôan

milyen dôntô szerepet jâtszik a korai gyermekkor. De méginkâbb kitûnik, hogy meiinyire fontos az édesanya szerepe a

nagyon gyorsan fejlôdô gyermekkel tôrténô âllandô foglalkozâs révén. Ha a magyar nyelv kincseit az édesanya a gyermek
hétéves kora elôtt nem adja ât gyermekének, akkor azt mond-

hatjuk, hogy az hétéves korâra mâr 60 szâzalékban elveszett
a magyarsâg szâmâra. Mivel a gyermek a tovâbbi 20 szâzalékot
szellemi képességeibôl az idegen nyelvû iskolâtôl kapja, az

ilyen gyermek nyolcéves korâra mâr 80 szâzalékban elveszettnek tekinthetô. A hâtralévô 20 szâzalék, ami még a késôbbiek
folyamân fejlôdô lelkére rârakodik, csak a legritkâbb esetben
tud a korâbbi 80 szâzalékos rétegen âthatolni.
Vigyiik ezt a gondolatot egy lépéssel tovâbb. Vizsgâljuk
meg a nevelés és a nemzetnevelés fogalmât a szô, illetve a

nyelv értelmezése szemszogébôl. A latin "disciplina" (angolul:
"disciple") eredeti latin értelmében elôszor tanitâst, illetve
tanulâst jelentett. Késôbb ehhez hozzâfûzték a "fegyelem" és

a "fenyités" fogalmât, s még késôbb a "biintetés", illetve "ne
velés" fogalmi jelentéstartalmât. A "disciplina" szô tehât jelen-

leg tôbb fogalom ôsszefoglalô értelmét foglalja magâban,
amelyet a kôvetkezôképpen hatârozhatnânk meg: a "disciplina"
olyan jellemnevelés, formâlâs, edzés, amely javit, csiszol, s
ekként tôkéletesîti a formâlhatô lény szellemi képességeit,

illetve erkôlcsi jellegzetességeit (karakterét). Ebbôl a meghatârozâsbôl vilâgosan kitûnik, hogy a hatârozott jellemnevelés
nagyon sziikségszerû a gyermek egészséges szellemi és ezzel

ôsszekôttetésben testi kifejlôdéséhez. Ahogy lâttuk, a disciplina
szô bô, mélyebb értelmében nemcsak fegyelmezést és biintetést jelent, hanem ezzel kapcsolatos tanitâst és tanulâst is. Ez
mâs szôval azt jelenti, hogy a tanitâs és tanulâs a gyermek
fejlôdése érdekében tôrténhetik fegyelmezés és bûntetés nélkiil. A hatârozott nevelés egyenes fejlôdési irânyzatot nyùjt a
gyermeknek, s

ezzel ôsszekôttetésben fokozza képességeit,
illetve megkiilônbôztetô itélô tehetségét.
"Liberâlis nevelés" nincs. A "liberâlis" szô ugyanis kôtetlen, meghatârozatlan megkiilônbôztetô, vâlasztô szabadsâgot
foglal magâban, viszont a "nevelés" szô kôtôtt irânyzatot, illet
ve meghatârozâst jelent. A két szô tehât teljes ellentétben van
egymâssal. Mivel pedig a két szô értelme ellentétes, egyiitt sem
alkalmazhatô értelmes gondolât, fogalom megjelôlésére. A
"liberâlis nevelés" tehât semmiféle nevelést sem jelent. Az a
sziilô tehât, aki enyhén nevel, vagy tûlzott szabadsâgot ad
gyermekének, nagyon sûlyosan ârt gyermeke szellemi fejlôdésének, fôleg ha ezt a korai gyeimekkorban teszi. Miért? Azért,
mert a fiatal gyermek lelkisége formâtlan. Mind az ôsztôn,
mind a kômyezet igen kônnyen befolyâsolhatja. Ellenôrzés

nélkiil ezek szukségszerûen nagyon nagy negatîv hatâssal lesznek râ. Sziilôi ellenôrzés és irânyitâs nélkiil a gyermek nem
képes hatârozni, tisztân gondolkodni, mert nem rendelkezik

még azzal a kiindnlô ponttal és alapvetô mértékkel (angolul:
"standard"-del), amelyhez vlszonyitva vizsgâlni tudnâ a jelenségeket és donteni tudna a kiilônbozô iranyzatok kozott.
A liberâlis, korlâtlan nevelés hatâsa a serdiilô korban a

legszembetûnôbb. Az irânyzat-nélkiiliség s a vâlasztâsra valô
képesség hiânya most bosszulja meg magât. Mivel az osztôn
és a kômyezet hatott csupân a gyermek fejlôdésére, életszemlélete darabos és csiszolatlan maradt. Serdiilô korâban

zad, mert képtelen az élettel megbirkôzni. Târsadalomellenes

làzadâssal és cselekedetekkel keresi a menekiilést. A legtôbb
esetben az ilyen személyeken mâr nem is javithatunk, mert a
dontô befolyâsolâs lehetôségének ideje mâr régôta elmùlt. Ez
a târsadalmi betegség elsôsorban az elmaradt népek kôzôtt
talâlhatô, mivel a hagyomânyos régi szokâsok vilâga és a mo
dem korszak kôzt az âthfdalâs komoly târsadalmi zavarokat

okoz, sûlyosan megsérti a csalâdi élet tôrvényeit, illetve az
anya dôntô szerepét. Mâsodsorban hasonlô problémâk talâlhatôk az erôsen iparosodott vidékeken (Amerikâban, Németorszâgban), ahol a személytelen élet a csalâd ôsszetartâsa ellen
hat. Harmadsorban ugyanez talâlhatô a kommunista vilâgban,

ahol a politikailag feliilrôl irânyitott târsadalmi rendszer természetellenes helyzeteket hoz létre.
Az elmondottak alapjân fel kell ismerniink, hogy az anyanyelv egészen csodâlatos kincs értékét jelenti, amelyet a gyer
mek szâmâra a legnagyobb életértékké alakithatunk, mert vele
nemcsak beszélni tanltjuk meg, nemcsak nemzeti ôntudatot,

hanem szellemi képességet, lelki bôséget és gazdagsâgot is
adunk neki, s igy nevelés iinkkel elôkészitjûk az élet nagyobb
akadâlyainak lekiizdésére.
6. Veszélyben van-e a magyar nyelv fennmaradâsa?
Ha ôszintén és târgyilagosan keressiik a vâlaszt erre a
kérdésre, akkor csak azt felelhetjuk, hogy a jelek szerint igen.

Az évszâzadok folyamân a magyar nemzet tâplâlô talaja,
fennmaradâsânak legjelentôsebb tényezôje mindig a parasztsâg volt. Népesedési megerôsbdése, a magasabb târsadalmi rétegek feltôltése elsôsorban mindig a parasztsâgtôl szârmazott.
A tôbbi târsadalmi rétegnek megvoltak a kimagaslô értékû
szerepei a magyar tôrténelemben, de ezek a târsadalmi rétegek gyôkértelenek voltak. Târsadalmi és foglalkozâsi adottsâgaikbôl kifolyôlag csak felûletesen voltak magyarok, gyakorlatilag idôvel inkâbb nemzetkôziek, kozmopolitâk lettek.

Csonka-Magyarorszâgon a tâplâlô talajt jelentô parasztsâg
a râkényszerltett kolhozositâs, a tùlgyorsitott iparosodâs kôvetkeztében rohamléptekkel kimulôban van. A fiatalok szâma

vidéken egyre jobban csôkken, mert a szebb, jobb és kônnyebb
vârosi élet elvonja ôket a falubôl. Fokozatosan eltûnik az utânpôtlâs. A tùlgyorsitott gazdasâgi fejlôdés komoly visszaiitést
jelent a nép irânyâban. A vârosok tûlzsûfoltsâgban szenvednek. Ez csôkkenti a sziiletések szâmât akkor, amikor a magyar
sziiletések szâma mindig alacsony volt. Ezzel szemben Magyarorszâg kôriil a sziiletések szâma emelkedôben van. A magyar-

sâg abban a veszélyben forog, hogy idôvel a kôrnyezô szlâv és
germân tenger elârassza, s megfojtja a magyar szigetet.

A târsadalmi megkùlônbôztetések kikényszeritett, gyors
letôrése felbomlasztotta a târsadalmi rendet, ebbôl kifolyôlag

az ûj nemzedék képtelen megtalâlni a maga rendes helyét. Ez
megfertôzte a csalâdi életet is ûgy, hogy fokozatosan ûj vezetô
nemzedékek kinevelése a

nemzeti ôntudatnak megfelelôen

nagyon nehéz, mert ezt a politikai irânyitâs fékezi és tompitja,
a természetes fejlôdés tehât mâr a fennmaradâst nem biztosithatja. Ezek a folyamatok nemzetkôzi jelleget kezdenek adni az
orszâgnak, de legelsôsorban a nemzetnek. Az utolsô 25 évben
tôbb idegen szô keriilt Magyarorszâgon kôzhasznâlatba, mint
azelôtt 500 esztendôn ât. S mindez annak ellenére tôrténik,

hogy a Magyar Tudomânyos Akadémia ûj szavakat alkot az ûj
fogalmaknak. Ennek dacàra az idegen szavak megmaradnak a

kôzhasznâlatban. Ez nyilvân megfertôzi a nyelvet, s igy a nyelv
fokozatosan elveszti sajâtossâgât. A nyelven keresztiil pedig
megfertôzi a nemzeti ôntudatot, s azt fokozatosan legyengiti.
Minden magasabb nemzeti kultûra fejlôdése a néptôl, az

egyszerû néptôl szivârog lassan felfelé. Magyarorszâgon azonban egyszerû nép klasszikus, vagy hâborû elôtti értelemben
mâr nincs. A XX. szâzad két legkimagaslôbb magyar egyéni-

sége, Bartok és Kodâly még a legegyszerûbb nép, a parasztsâg
kôrébôl szedte ôssze motîvumait, amelyekbôl nemzetkôzi sikert arattak.

Érthetô politikai okokbôl a magyar l'rôkat korlâtoljâk alkotâsaikban. Ez nagy veszélyt jelent a nyelv, a nemzeti ôntudat
és a nemzeti fennmaradâs szempontjâbôl egyarânt. Torténelmileg a legnehezebb idôkben mindig îrôink és koltôink tartottâk ébren a nemzetben az ontudatot, s a reményt a szebb

jovôre. Jelenleg ez a helyzet nem âll fenn. A magyar irodalom
idôhôz, tôrténelmi helyzetekhez, târsadalmi viszonyokhoz kô-

tôtt. Nem olyan, mint a francia, vagy az angol irodalom,
amelynek nagyobb részei bàrmelyik korszakhoz fûzôdhetnek.
A franciâknâl, vagy angoloknâl sohasem volt szô nemzetirtâs-

rôl, mint annyiszor és jelenleg is a Kârpât-medencében. S ez
most veszélyesebb, mint valaha, mert îrôinkat megakadâlyozzâk abban, hogy a nemzeti ôntudat és fennmaradâs âpolôi legyenek s a nép szellemét tûkrôzzék, vagy véleményét befolyâsoljâk.

A fenyegetô veszélyt csak az emigrâciô, s a jelek szerint
szabadabb megnyilatkozâsra képes utôdâllamokbeli magyarsâg, legelsôsorban pedig az ôntudatos magyar édesanya lelkes
âldozatkészsége, hivatâstudata hârithatja el.
☆

☆

☆

Barânski Tibor tanâcskozâsi elnôk megkôszoni vitéz
Kûn Szabô Istvân elôadâsât, majd a hozzâszôlôknak adja ât a
szôt.

Kossânyi Jôzsef (Miami, Florida) vâlasztékos kôltôi nyelven dicséri az elôadô ôszinte, s mély magyar érzését, valamint

nyelvezetének fordulatos szépségeit.
Nt. Ludwig Arthûr dr. ugyancsak a legteljesebb elismeréssel nyilatkozik vitéz Kûn Szabô Istvân elôadâsârôl, a nemzeti
érzéssel és a nyelwel kapcsolatban tett megnyilatkozâsairôl.

Megâllapftja, hogy a nemzeti érzés és a nyelvtudâs kétségtele-

niil a két legerôsebb osszetartô erô, bâr a tôrténelem kialakîtott néhâny mâs osszetartô erôt is, példâul a svâjciak eseté-

ben, ez azonban kivétel. Tôrténelmi alapon râmutat arra, hogy
a nyelv jelentôsége kûlonôsképpen akkor fokozôdik, amikor
az âllam védelme valamely népkôzôsség irânyâban csôkken,
vagy teljesen megszûnik. A csehek kb. 600 éwel megelôzik a
magyarsâgot a nemzeti nyelv hivatalos hasznâlatâban. Mi magyarok csak a trianoni békeparancs utân és kôvetkeztében jot-

tûnk râ, hogy mâs a nemzetiség és mâs a haza. Az utodâllamok csak a nyelvi, vallâsi és faji kisebbségek jogaira hivatkozô megegyezést irtak alâ. Nemzetiségi jogokrol nem igen
volt szô. A magyarsâg szâmâra ûj volt a nemzetiség fogalma,
mert azelôtt Magyarorszâgon mindenki "magyar" volt. Magyar,
német, tôt, român, stb. anyanyelvu "magyar". A magyarsâg
megvallâsa nem tudâs (nyelvtudâs), hanem hûség kérdése volt.

Erkôlcsi alapon. Trianon utân az elsô népszâmlâlâs tette fel
elôszôr Csehszlovâkiâban azt a kérdést, hogy ki milyen âllampolgârsâggal rendelkezik, kinek mi az anyanyelve és a nemzeti-

sége. Itt és ekkor kapcsolôdott a nyelv a nemzetiséggel, mert

a nemzetiséget az anyanyelv hatârozza meg. Igy tôrtént, hogy
az izraelita vallâsû csehszlovâk âllampolgârok fele lett csak
zsidô nemzetiségû, mert a mâsik fele az anyanyelv alapjân
magyarnak, tôtnak, vagy németnek vallhatta magât.
Az anyanyelv kérdésének itt Amerikâban kiilônôsképpen
ôriâsi jelentôsége van. Az anyanyelv azonban csak akkor tarthatô meg, ha a sziilôk mindketten magyarok és ha megtanuljâk a befogadô orszâg nyelvét is. Az utôbbi azért elengedhetetlen, mert csak a befogadô orszâg nyelvének ismeretében tudjâk gyermekeiket megfelelô fokon megtartani magyarnak. A
cserkészet felbecsûlhetetlen értékû munkât végez. Ennek bizonyitéka maga az elôadô.

Birô Jôzsef (Pittsburgh, Pa.) nyolc év alatt most ballotta
elôszôr, hogy a magyar nyelvrôl beszéltek, s arrôl, hogy hogyan beszéliink magyarul. Azt javasolja, hogy a legkôzelebbi
Magyar Talâlkozôn ne azt keressiik, mit miért csinâlnak az
oroszok, németek és kinaiak, hanem arrôl, hogyan maradha-

tunk magyarok és hogyan âpolhatjuk nyelviinket. Mert ez a
legsûrgôsebb, a legfontosabb feladat. Ha ezt a feladatot siirgô-

sen meg nem oldjuk, akkor holnap nem lesz, aki magyar ùjsâgot, magyar kônyvet olvasson, nem lesz, aki megérti a ma
gyar irô, a magyar koltô szavât, nem lesznek magyar egyhâzak
és egyletek és nem lesz magyar ûjsâg.
Szabô Istvdn dr. (Philadelphia, Pa.) eiôszor is azt emli'tl meg,
hogy az elôadô, aki neki fia, meglepte azzal, hogy a magyar
nyelv kérdésével foglalkozott, s mint érdekességre utalt, hogy
az elôadô nagyatyja is hasonlô târgykôrben végzett kutatâsokat — persze mas vonatkozâsban — és Arany Jânos nyelvérôl
irt kônyvet. A maga részérôl, mint orvos, csak egyetlen tudomânyos kérdést szeretne felvetni. Mi a kiilônbség a majom és
az ember kôzôtt? Rôgtôn vâlaszol is a kérdésre. A majom agyânak nincs beszélô kôzpontja. Az emberség lényege tehât a beszélôképesség, a nyelv. Ebbôl a megâllapitâsbôl ônként kôvetkezik, hogy a magyarsâg lényege a magyar nyelv.
☆

☆

☆

Barânski Tibor tanâcskozâsi elnôk megkôszôni a hozzâ-

szôlâsokat és az iilés vezetését az Észak-Amerikai Magyar
Tanûgyi Tanâcs megbeszéléseinek idejére a betegsége miatt
tâvollevô Bakô Elemér dr. helyett Nâdas Jânos dr. felkérésére

Oszlânyi Rôbertnek, a Clevelandi Allami Egyetem professzorânak adja ât.
MAGYAR TANOGYI ÉRTEKEZLET

Oszlânyi Robert tanâcskozâsi elnôk a jelenlévôk ûdvôzlése

utân kôzli, hogy ezt az elsô Észak-Amerikai Magyar Taniigyi
Értekezletet az Amerikai Magyar Szôvetség legutôbbi intézô-

bizottsâgi ulésén hozott hatârozata és megbizâsa alapjân Bakô
Elemér dr., az Amerikai Magyar Szôvetség kulturâlis bizottsâ-

gânak elnôke hivta ôssze a Magyar Talâlkozô keretében. Az
értekezlet célja, hogy az érdekelt tanârok, iskolaigazgatôk és
kônyvkiadôk elôadâsâban ismertesse a magyar nyelv és kultûra tanitâsânak és a magyar tankônyvkiadâsnak jelenlegi hely-

zetét, eredményeit, tovâbbi feladatait, s amennyiben a megjelentek is sziikségesnek lâtjâk, kôzôs akarattal megtegyék a

szukséges lépéseket egy Amerikai Magyar Tanùgyi Tanâcs megalakitâsâra. Arrôl nincs tudomâsa, hogy a meghi'vâssal egyiitt
kikiildôtt kérdôivekre milyen vâlaszok érkeztek, éppen ezért
attôl tart, hogy a Tanùgyi Értekezlet ma nehezen juthat végleges dôntéshez. Ideiglenes megoldâsként hârom teendôt jelôl
meg: 1) A tovâbbi felderitô tevékenységet, hogy pontosan tud-

hassunk arrôl, hol és milyen magyar iskolâk mûkôdnek. 2) Az
adatgyûjtés elvégzése utân az esetleges tankônyvkiadâsok
anyagi forrâsânak felkutatâsât. 3) A szùkségesnek mutatkozô
tankônyvkiadâsokra vonatkozô megbi'zatâsok kiosztâsât. Ezek
kôzùl a legnehezebbnek lâtszik az anyagi forrâs felkutatâsa.
Bakô Elemér dr. ennek a kérdésnek megoldâsât az ûgynevezett Schweicher-féle ethnic-tôrvényjavaslatban lâtja. A maga
részérôl azonban meg kell âllapitania, hogy a tôrvényjavasiat
jelenlegi âllàsâbôl még nem lehet azzal szâmolni, hogy a szôbanforgô (tervezett!) milliô $-os tâmogatâsbôl, majd ha a
javaslatbôl tôrvény lesz, melyik nemzetiség és mennyit kap.
Meg kell tovâbbâ âllapitani azt is, hogy a tôrvényjavasiat hi-

rére Amerika-szerte ùj ethnic-egyesùletek alakultak, s a régiek
is ûj mûkôdési tervekkel indultak el. Clevelandben is szâmos

ùj ôsszefogâsra kerùlt sor, ezek csupân azt akarjâk bizonyitani, hogy ime, mi is itt vagyunk.

A clevelandi âllami egyetemen elért magyar siker utân
mâs nemzetiségek is lelkesen foglakoznak a nemzetiségi nyelvek tanitâsânak tervbevételével, ezért Bakô Elemér dr. felkérése alapjân részletesen ismerteti azokat az eredményeket,
amelyeket neki sikerùlt elérnie. A magyar nyelvtanfolyamot
megszervezte, hallgatôi a jôvô években is lesznek. A szukséges
tankônyvek kiadâsârôl az egyetem gondoskodott. A magyar
târsadalom tâmogatâsâval 2000 kôtetes kônyvtârat létesitett.
Minden reménye megvan arra, hogy ôt év utân ûj tanârok is

lesznek, akik a megkezdett munkât tovâbb folytatjâk. Ûj kezdeményezésként a kôvetkezô félévben megkezdôdik az angolnyelvû kultûrtôrténeti tanfolyam is (literature and culture in
translation), amelyhez maris rendelkezésre âll a szukséges
hanglemez-anyag, tovâbbâ mintegy 600 veti'tett kép a magyar
ének, zene, tânc és képzômûvészet szemléltetô bemutatâsâhoz.
Mindent egybevetve jôlesô érzéssel âllapithatjuk meg, hogy

olyan 3 évre kidolgozott terwel mûkôdô magyar egyetemi ok-

tatâs, mint amilyen Clevelandben van, az Egyesûlt Âllamok teriiletén jelenleg tôbb nincs.
Befejezésiil leszdgezi, hogy a magyar iskolâztatâs az egész
emigrâciô kôzôs feladata. Az egyetemi magyar tanfolyamok
fenntartâsa az utânpôtlâstôl fiigg. Az utânpôtlâs pedig csak akkor vâlik biztositottâ, ha rendszeres alsôbbfokû oktatâs folyik

és a fiatalsâg legalâbb otthon, a sziilôi hâzban rendszeresen
hasznâlja, gyakorolja a magyar nyelvet. A fôproblémâk a kovetkezôk: 1) a magyar iskolâzâs kérdése âltalâban. 2) A tanitâs megszervezése. 3) A tankonyvek kérdése. 4) A magyarnyelvû egyetemi oktatâs megszervezése. 5) Annak megâllapitâsa, hol folyik magyar, fôieg egyetemi oktatâs Amerikâban.
6) Az angolnyelvû mûvelôdéstorténeti elôadâsok lehetôségei.
7) A târsadalmi tâmogatâs lehetôségei. 8) Hogyan lehet ma
gyar diâkra szert tenni? 9) Lehetne-e egyetemi tankônyveket alacsonyabb fokon is hasznâlni? 10) Az angol nyelven
folyô magyar tanitâs és az egyetemi "crédit" kérdése.
Mielôtt a vitât megnyitja, felolvassa az értekezietet ôssze-

hivô Bakô Elemér dr. levelét a tervbevett Magyar Tanùgyi Tanâcs szervezô bizottsâgânak életrehivâsârôl. A levél felolvasâsa utân az értekezieten résztvevôk kôziil Palasics Jânos dr.

(Cleveland), Nt. Ludwig Arthur dr. (Chicago), Fazakas Ferenc
dr. (Ann Arbor, Mich.), Nâdas Gyula dr. (Cleveland), Birô

Béla (Pittsburgh, Pa.), Barânski Tibor (Buffalo, N. Y.) és
Pallôs Lôrânt (Huntsville, Ala.) szôlalt fel. A felszôlalôk az
anyagi nehézségekkel, a magyar tanitâsra feijogositô diploma
kérdésével, a koordinâciô hiânyâval és azzai a ténnyel foglalkoztak, hogy valôjâban nincs is tudomâsunk arrôl, hogy hâny
és milyen hasznâlhatô tankônyv âll rendelkezésiinkre. Ezt kel-

lene megâllapitani, mielôtt ùj tankonyvek irâsârôl és kiadâsârôl dôntenénk. A magyar lapszerkesztôket fel kellene kérni
arra, hogy lapjaikban âllandôan tartsâk napirenden a magyar
iskolâk kérdését. Kôzponti bizottsâgot kellene létesi'teni, amely
a kiilônbôzô âllamok tôrvényeit tanulmânyoznâ és azzal a kér-

déssel foglalkoznék, hogy hol lehetne azok alapjân a magyar
tanitâst az elemi és kôzépiskolai oktatâsba beilleszteni.

A felszôlalâsok lényege az volt, hogy az értekezlet ne hagyja el a gyûlést dolgavégezetlenul, ne bizottsâgok és albizottsâgok kikiildésével, hanem pozitiv dontéssel intézkedjék. Pallôs
Lôrànt (Huntsville, Ala.) azt javasolta, Papp Gdbor dr., a Ma
gyar Kbzponti Tankonyvbizottsâg elnôke, s egyben a németorszâgi magyar gimnâzium lelkes tâmogatôja kapjon hivatalos
megbizâst arra, hogy irânyitô kôzpontot hivjon életre, amely
a szukséges tankônyvkiadâst orszâgszerte rendez!.
Papp Gdbor dr. (Cleveland, Ohio) kijelentette, hogy a meg

bizâst csak akkor tudja elfogadni, ha mind Oszlânyi Robert
professzor, mind a felszôlalôk az ùgy érdekében hajlandôk egy
széleskorû tanâcsadô szervezetbe tomoriilni. Miutân a felszô

lalôk erre mind készséggel vâllalkoztak, az értekezlet Papp
Gdbor dr-nak a javasolt megbizâst egyhangûlag megadta.
Oszlânyi Robert tanâcskozâsi elnôk megkôszônte a felszôlalâsokat, s az elsô Észak-Amerikai Magyar Taniigyi Értekezletet befejezettnek nyilvânitotta.

A TIZENEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
HARMADIK NAPJA

—1971. november 28. —

MEGEMLÉKEZÉSEK

A XL Magyar Talâlkozô folytatôlagos tanâcskozâsait 1971.
november 28-ân, vasârnap reggel 9 ôrakor Nddas Jdnos dr., az

Allandô Titkârsâg vezetôje nyitotta meg. A jelenlevôk iidvôzlése utân felkérte Nt. Ludwig Arthur dr. (Chicago, 111.) reformâtus lelkészt, hogy tartsa meg a szokâsos vasârnapi âhitatot.
Nt. Ludwig Arthur dr. a kereszténység âdvent elsô vasârnapjâhoz fûzôdô évszâzados tanitâsât âllitotta pârhuzamba a
Magyar Talâlkozô megbeszélésein az emigrâciô részérôl megnyilatkozô vârakozâs és elôkészûlet szellemével.
Az istentisztelet utân Nddas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnôk

felkérésére Bakô Elemér dr. (Silver Spring, Maryland) kongresszusi kônyvtâros, volt magyar egyetemi tanâr emlékezik
meg a magyar nemzeti ellenâllâsi jog nagy évfordulôjârôl, s a

750 éves Aranybullârôl.
Bakô Elemér dr.: A 750 éves Aranybulla

A XI. Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga abban a megtisztelô megbizâsban részesîtett, hogy a jovô esztendôben
esedékes nagy évfordulônk elôestéjén, az 1222-ben kiadott
Aranybulla 750. évfordulôjânak jelentôségét hangsûlyozzam,
kiilônôs tekintettel arra a zâradékra, amely a magyar nemzet
ellenâllâsi jogât biztositja minden feliilrôl jôvô tôrvénytelen és
igazsâgtalan rendelkezéssel szemben.
A jôvô 1972. év a magyar nemzeti ellendlldsi jog elismerésének és kodifikâlâsânak 750. évfordulôja is. Az elmûlt 750 év
sorân sokszor hivatkoztak râ eleink, nagyon sok alkalommal

mutattak râ nemzetiink iildôzôtt, kifosztott vezérei, a magyarsâg elnyomott tômegeinek szôszôlôi. A kôzépkor magyar nemessége (nemcsak a sziiletésénél és a honfoglalâs alkalmâval
szerzett "prima occupatio" jogânâl fogva hatârozottabban fellépô magyar nemesség, hanem a vârakban és vârosokban fokozatosan tekintélyes helyzetbe keriilô, nagyrészt idegen szârmazâsù kôzépréteg is) az Aranybullâban felsorolt kirâlyi biztosîtékokra és az okmânyt bezârô 31. pontra hivatkozva prôbâlta ismét és ismét biztositani târsadalmi helyzetét, emberi,
polgâri és egyetemes szabadsâgjogait. Amikor pedig a késôbbi
szâzadok folyamân a magyarsâg egyetlen fegyvere a magyar
alkotmâny és az abban biztositott egyéni és nemzeti jogok
osszesége maradt, az Aranybulla a magyar alkotmânyba beiktatott szabadsâglevélként ott âllott azoknak az okleveleknek,
kirâlyi kivâltsâgleveleknek és olykor fegyverrel kivivott szerzôdéseknek az élén, amelyekre a magyar kirâlyok egészen a
huszadik szâzadba benyûlô érvénnyel le kellett tenniûk a
koronâzâsi eskiit. Az Aranybullâban biztositott ellenâllâsi jogra hivatkozik II. Râkôczi Ferenc fejedelem, amikor a Habsburg-hâz képviselôivel folytatott béketârgyalâsok sorân a maga
iigyének alkotmânyos voltât hangsûlyozza. Erre hivatkozik
Kossuth Lajos kormânya, majd pedig a mûlt szâzad magyar
emigrâciôja, amikor a vilâg elôtt megmagyarâzza a magyarok
kûlônôs, csak az angol szellemiség felôl érthetô szabadsâgszeretetének, fiiggetlenségi vâgyânak és az alkotmânyos jogokhoz és alkotmânyos kormânyzâshoz valô ragaszkodâsânak tôrténelmi okait. Erre utal a magyar sajtô, amikor a nemzetet és
az abszolutisztikus kormânyzâs vonalâtôl fokozatosan eltérô
Ferenc Jôzsef csâszârt lassanként a kôzôs, alkotmânyos egyiittmûkôdés formâinak kidolgozâsâra vezeti: elsôsorban azzal,

hogy — Deâk Ferenc bolcs vezérlete alatt — szivôsan ragaszkodik az 184&-ban elfogadott tôrvényes alapokhoz, a magyar
alkotmânyban gyôkerezô reformokhoz.
Az 1867-ben tôrtént "kiegyezés" (amelyet osztrâk oldalon
"Ausgleich"-nek, azaz "kiegyenlitôdés"-nek értelmeztek, a ma
gyarsâg târgyalôfélként valô fellépési jogât csokkentendô)
egészen az 1920-ban zilâlrt trianoni békéig meghatârozza a
magyar nemzet és Magyarorszâg alkotmânyos jogviszonyât az

uralkodô irânyâban. Ennek a jogviszonynak az egyik legsarkalatosabb tétele pedig az Aranybullâban biztosi'tott nemzeti és
egyéni ellenâllâsi jog volt a kirâly (és tanâcsosai, hivatainokai)
tôrvénytelen, alkotmânyba utkôzô rendelkezéseivel és ténykedéseivel szemben.

Az Arany Bulla torténelmi jelentôségét nem kis mértékben
azok a politikai és târsadalmi okok biztositottâk, amelyek a
bulla kiadâsâban dontô szerepet jâtszottak. Ezek az okok tették ezt a rendkfviili fontos kirâlyi okievelet egyetemes alkotmânyfejlôdési szempontbôl alapvetô okirattâ a késôbbi szâzadok folyamân is egészen a mai idôkig.
Azoknak, akik ennek a fontos okmânynak a nemzeti és
egyéni jogok alapokmânyaként valô elismertetését akarjâk
megakadâlyozni, rendszerint az a kifogâsuk, hogy az Aranybullât a nemesség osztâlykivâltsâgainak biztositâsâra adtâk ki,
illetve erôszakoltâk ki II. Endre kirâlytôl. Az Aranybulla kritikusai szerint ez az okmâny a "torténelmi, honfoglalô nemesség
einyomô uralmânak" biztositâsârol volt hivatva gondoskodni.
A magyar torténetlrâs mâig legtudôsabb mûvének, Hôman
Bàlint és Szekfû Gyula Magyar tôrténeténék idevonatkozô
sorai azonban mâs megvilâgitâst adnak ennek a kérdésnek.
A kôvetkezôkben a Hôman—Szekfû vonatkozô részét idézem,

az I. kôtet 491. és 492. lapjairôl:

"Az Aranybulla — olvashatjuk az idézett helyen— Nagy
Lajos 1351. évi megerôsitése ôta a nemesi szabadsâgjogok foglalataként ismeretes, igy keriilt a tôrvények hivatalos gyûjteményébe is. Kibocsâtâsakor azonban nem gondoltak a magyar

nemesség — a nobiles regni — jogainak és kivâltsâgainak biz
tositâsâra és megerôsitésére, mert a nemesek szârmazâs és
elsô foglalâs — prima occupatio — cimén élvezett szabadsâga
és jogai az ôsi szokâsban gyôkereztek, azok erejét a kirâlyi
megerôsitése csak gyengithette volna, s a foglalô nemesek ivadékai mindaddig, mig maguk is részt nem vettek a tôrvényhozâsban, — tehât az 1291. évi elsô rendi orszâggyûlésig —
sohasem kérték és kivântâk azok kirâlyi elismerését. A nemes

uraknak az 1222. évi mozgalmat irânyitô kis csoportja is keve-

set kôvetelt a maga részére, csupân a régi szokâsokkal ellen-

kezô, s a nemesi jogokat csorbîtô ûjîtâsok és visszaélések

megszuntetését és a rendi szellem ébredezésével napirendre
keriâlt politikai jogainak elismerését kîvânta néhâny âltalânos
érdekû szakaszban. Annal nagyobb sziiksége volt a nemesség
alsô hatârân mozgô, s a teljes nemesi szabadsâg elnyerésére

még csak torekvô katonaosztâlynak, a kirâlyi servienseknek,
és vârjobbâgycknak Szent Istvânra visszavezetett, de részben
még csupân posztulâlt jogainak elismertetésére. Errôl beszél
az Aranybulla bevezetése, mikor "a nemesek és mâs orszâglakosok Szent Istvântôl szerzett és engedélyezett szabadsâgârôl"
és nem a nemesség ôsi jogszokâsban gyôkerezô Jogairôl és
szabadsâgârôl szôl."
Az Aranybulla keletkezésének kôriilményei valôban ezt az
érvelést igazoljâk. Az orszâg zûrzavaros gazdasâgi és politikai
helyzetében sem a dûsgazdag fôurak, sem pedig a kirâly sajât
fôtisztviselôinek (ispânjainak) nem volt oka panaszkodni, még
kevésbé a kirâly ellen orszâgos mozgalmat inditani. A nemesi
kivâltsâgai birtokâban eleve adômentes magyar nemesség is
sokkal jobb helyzetben volt, mint az a réteg, amely elôzô

uralkodôk sora alatt szorgalmas és hûséges munkâval vagyont
és fokozatosan erôsôdô târsadalmi helyzetet biztositott magânak, és amelyet II. Endre kirâly zavaros pénzugyi rendelkezései, birtokvisszavételei és ûjraadomânyozâsai létének alapjait
megrenditô krizisbe sodortak. Ez a réteg az asszimilâlôdottak,
a vârakban, vârosi telepûlésekben és mâs, kirâlyi adomânyozâsok révén teremtett, tehât a kirâlyi jôindulattôl fiiggô, eleinte csak a kirâlynak szolgâlô csoportok, foglalkozâsok nem a
honfoglalô magyarsâgbôl rekrutâlôdô népesség volt, amelynek nem volt orôkletes fôldtulajdona, hanem nemzedékrôlnemzedékre megerôsitett kivâltsâgokkal biztositott âllapota.
Ugyanakkor ez a réteg, a maga némileg bizonytalan helyzeté
ben, de egyre fokozôdô szâmâban hatalmas politikai, târsa
dalmi és gazdasâgi befolyâs birtokâba jutott. Ennek a rétegnek a kezén voltak a kirâlyi vârak, a kôréjûk fejlôdô vârosok
és a tâvolabbi kôrnyéket magukba foglalô kôzigazgatâsi egy-

ségek, a vârmegyék. Ôk adtâk a kirâlyi hadsereg tôrzsét (mâr
Szent Istvân idejében negyvenot vârmegye ugyanannyi, zâszlôaljnyi erejû csapatai biztositottâk a kirâly katonai fôlényét és

a belsô honvédelem stabilitâsât a honfoglalôk utôdainak a haderejével szemben). Ez a réteg, a késôbbi vârosi polgârsâg, a
gyakran soraibol is nemesitett ûj, vidéki nemesség adta a vâltozô tôrténeti korszakok reformokat és haladâst ôhajtô elemeit,
és az Aranybullât kiadô IL Endre kirâly ellenében is ez a ré
teg szervezkedett, osszefogva az egyhâzzal, amely szinte fokozôdô keseruséggel szemlélte a kirâly pazarlô, zûrzavaros politi-

kâjât. Mikor azonban az Arpâd-hâz kihaltâval a magyar trônt
kiilfoldi (bar az Ârpâd-hâzzal rokon) uralkodo csalâdok sarjai foglaltâk el, a kirâlyi ônkény egyre erôsebben fordult a
torténelmi, azaz honfoglalô eredetû magyar nemesség ellen.

ïgy tortént, hogy az AranybuIIa késôbb, mâr az Anjouk idején
ennek a rétegnek a szemében is a legfontosabb biztositékként
tûnt fel és a torténelmi magyar nemeség is az Aranybullân
keresztiil igyekezett biztositani ôrokletes jogait is, kozben
szerzett kivâltsâgait is, âltalânos nemzeti szabadsâgât is.
☆

☆

☆

Az Arany BuIIa 31 szakasza kbziil 23 a katonâskodô és
adôfizetô szabadok jogainak biztositâsâval foglaikozik. A Szent
Istvân âltal biztositott szabadsâgokat megerôsiti mind a vârjobbâgyok, mind pedig a telepes vendégek szâmâra. A vârak,
vârosok, vârmegyék népeit sarcolô ispânok ellen vizsgâlatot
rendel el, megfosztja ôket tisztségiiktôl és a kârok megtéritésére kotelezi ôket. Sajât hiveinek, akik a kirâlyt utazâsain elkisérik, megtiltja a nép zsâkmânyolâsât, nyomorgatâsât. Az
évenként Szent Istvân napjâra Székesfehérvârra ôsszehivott

tôrvénynap iinnepélyes megtartâsânak elrendelésével az Arany
buIIa biztositja, hogy a sérelmeket kôzvetleniil a kirâly elé terjeszthessék, ha pedig ôt betegség vagy mâs fontos kôriilmény
a megjelenésben akadâlyoznâ, tâvollétében a nâdorispân (ilyen
esetekben a kirâly helyettese és képviselôje) hallgassa meg. A
nâdorispânsâg intézménye ugyan szâz esztendeje fennâllott
mâr, de az Arany Bullâban kapott olyan hatârkôrt, amely szerint nemcsak a nemesek, hanem az orszâg minden lakosânak

az iigyében kûlônbség nélkùl intézkedhetik. Csupân a nemesi
rend vagyoni és fôbenjârô ûgyei maradtak kivul hatâskôrén.

A kirâlyi ser\'iensek, polgâri és katonai személyek egyarânt
garanciât kaptak, hogy rendes birôi eljârâs nélkiil semmi ha-

talmas ûr ôket nem hâborgathatja, de a Bulla ugyanakkor
azt is megtiltja, hogy torvényesen ehtélteket, bârmily nagyûr
tâmogatâsânak dacâra, a tôrvény hatâlya alôl kivonhassanak.
☆

☆

☆

A fentemlîtett részletek csak példâk az Aranybulla szelle-

mének illusztrâlâsâra. Az egész okirat ismertetésére, elemzésére és méltatâsâra ez az alkalom nem nyûjt lehetôséget. Nem
is az a feladatunk, hogy részletesen ismertessûk a nemzet
akkori âllapotât, amelybôl egy erôteljes, orszâgos mozgalom
legjobb irânyitôi (sot maga a kirâly és az egyhâz is) ennek a
kirâlyi oklevélnek a kiadâsâval igyekeztek kivezetni az orszâgot. A magyarsâg kôztudatâban ezt a korszakot elmoshatatlanul éles kôrvonalakkal rajzolta meg Katona Jôzsef Bânk Bân-

ja, a legnagyobb magyar drâmai mû: II. Endre idegen feleségének, Gertrudnak és a kirâlyné idegen kôrnyezetének tûlkapâsait és vérforralô torvénytelenségét Bânk, a nâdor és egy
egyszerû paraszt, Tiborc pârbeszédébe sûritve adja elô a
szerzd, nem utolsô sorban azzal a céllal, hogy sajât korânak
abszolutisztikus uralmât ostorozza vele. (Katona ugyanis 1815ben fejezte be mûve elsô vâltozatât.) Csak 1845-ben ismeri fel
a magyar kozbnség Katona ûzenetét, de aztân mâr hamarosan,

1848-ra, az Aranybullât megfogalmazô, régmûlt korszak orôk
drâmâja lesz a magyar nemzet egyetemes fâjdalmânak, sérelmének, egyben pedig szabadsâgkûzdelmének is a legmarkânsabb kifejezôjévé.
A kor tehât, az Aranybulla kora, telve volt feszitô problémâkkal. Az a koriilmény azonban, hogy annak a vajûdô kornak a legjobbjai meg tudtâk fogalmazni sajât koruk birâlatât,
meg tudtâk talâlni, egészen pragmatikus megoldâsokra jutva,
a torvénytelenségek megtorlâsânak, kiirtâsânak a formâit, sot

intézményes megoldâsokkal gyakorlati môdon is megmutattâk
a bajokbôl kivezetô ùtakat, még kellô idôben olyan alkotmânyjogi garanciâkat teremtettek, amelyekkel példâul idejében
megerôsitették a kirâlysâg intézményét is, a magyar târsada-

lom ônkéntes szervezkedésének és ellenâllâsânak lelki és jogi
alapjait is. Nem volt messze ugyanis mâr az az idô, amikor az
europai tôrténelem egyik leghatalmasabb fenyegetô kiilsô
ereje, a mongol birodalom hatalma jelentkezik, és egész KeletEurôpât âtfogô, frontâlis tâmadâsâval megsemmisîtéssel fenyegeti a Krisztus egyhâzai szellemében kialakult orszâgok
egész sorât. Magyarorszâgot ez a keleti roham 1241 és 1242
sorân majdnem teljesen elfoglalta, vârosait felégette, lakosai
nagy részét kiirtotta, vagy rabsâgba hurcolta, kirâlyât, IV.
Bêlât és csalâdjât menekiilésre kényszeritette. Amikor, a tôrté
nelem ritkân jelentkezô csodâi sorâban az egyik legemlékezetesebb fordulattal, a mindent elôzônlô, pusztîtô âzsiai hordâk
megkaptâk a hazatérési parancsot, a hazâjâba visszatérô kirâly
emberei az Aranybullâban garantâlt szabadsâgjogokkal hivtâk
elô a félelmében elrejtôzôtt lakossâgot, hi'vtak be ûj telepese-

ket a kiirtott tômegek pôtlâsâra, kiilfôldi polgârokat és iparosokat a Kârpâtok hegylâncân végig tervezett és hamarosan
felépiilô vârak, erôdîtett vârosok semmibôl tôrténô elôteremtesére.

☆

☆

☆

Az ôsi kivâltsâglevél, az Aranybulla, és az ùjonnan kiadott
kirâlyi kivâltsâglevelek kùlônbôzô garancia-pontjai kôzôtt még
mindig a leghatâsosabb volt (amint hogy a késôbbi tôrténelem
sorân is ez bizonyult a legérvényesebbnek és legemlékezetre
méltôbbnak) az Aranybulla 31. szakasza, az ûgynevezett "ellenâllâsi szakasz", azaz az "ellenâllâsi jogot" magâba foglalô, azt
részletesen kifejtô zâradék. Ennek szôvegét egyik kivâlô alkotmâny-tôrténésziink, Eckhart Ferenc "Magyar alkotmâny- és
jogtorténet" (Budapest, 1947.) cimû mûvének 31. lapjârôl
idézem:

"Hogy ez a mi engedményiink és rendelkezésûnk a mi és
utôdaink életében ôrôkké fennâlljon, azt hét példânyban megirattuk és aranypecsétiinkkel megerôsitettiik. Az egyik példâny
kiildessék a pâpa ûrnak, és ô irassa be a regestrumâba, a mâsodikat az ispotâlyosok, a harmadikat a templomosok, a negyediket a kirâly, az ôtôdiket az esztergomi, a hatodikat a ka-

locsai kâptalan, a hetediket a mindenkori nâdor. Ûgy, hogy ô
mindig szem elôtt tartva azt az irâst, se maga ne térjen el
semmiben a mondottaktôl, se a kirâlyt, se a nemeseket, se mâsokat eltérni ne engedje, hogy ôk is orvendjenek szabadsâguknak, és ezért nekiink és utôdainknak mindig hûségesek legyenek és a kirâlyi koronânak a kdteles engedelmességet ne tagadjâk meg. Ha pedig mi, vagy utôdaink kôziil bârmelyik
valaha ezzel a rendelkezéssel szembe akarna szâllni, mind a

pûspbkbknek, mind orszâgunk mâs jobbâgyurainak és nemeseinek osszesen és egyenként, a mostaniaknak és a jovôbelieknek szabadsâgukban âlljon nekiink és utôdainknak ellenâlini

és ellentmondani a hûtlenség bélyege nélktil."
Az Aranybulla tehât a magyar alkotmâny "târsadalmi
szerzôdése" a kirâly és a nemzet tagjai kôzôtt, kolcsônôs garanciâkkal biztosîtva egymâs méltosâgât és egymâs irânti kôtelezettségeit, vaalmint egymâs felé fennâllô jogait is, nem-

kiilbnben azok fegyveres biztositâsât is "a hûtlenség bélyege
nélkûl". Maga az a môd, hogy példânyait kûlfôldi és belfôldi

fôintézmények fejeinél helyezi biztonsâgba, azaz, mai kifejezéssel élve, nemzetkozi ellenôrzés alâ adja, jelzi, hogy alkotéi
(a kirâly és az ôsszes tobbi kôzremûkôdô erô képviselôi) ezt
az okmânyt ûj, erkdlcsi tartalmânâl és tôrténelmi jelentôségénél fogva mâr nemzetfolôtti dokiimentumnak is szântâk,
valami, a magyar hatârokon tûl is példamutatô elvi hatârozatnak a torténelem késôbbi fejlôdése szâmâra.
Ezzel a lépéssel a magyar Aranybulla csatlakozott a nyugati fejlôdéshez, amely az angol Magna Cartâban (1215) szintén megsértett jogokat akart biztositani (a magyar Aranybulla
is részben a vérszerzôdés és a szentistvàni tôrvényekben fel-

sorolt jogok védelme), mâsrészt pedig a nâdor (cornes palatii)
jogkôrének kibôvitésével, a kirâly és a nép kôzti viszâlyok eldôntésére, részben a Magna Carta, részben pedig az aragon
alkotmâny szerint teremtett kûlôn btrôi hivatal nyomait mu
tâtja. Torténetirôink részben elfogadjâk, részben elvetik a
Magna Carta kôzvetlen hatâsât az Aranybulla kialakîtâsâra
annak dacâra, hogy a Magna Carta irôjânak, Stephen Langdonnak magyarorszâgi kapcsolatai bizonyitva vannak és Halmos
Elemér és az ifjabb Andrâssy Gyula tanulmânyai (egy olyan

korszakban, amikor a magyar alkotmâny ismét az uralkodôi
onkény hajôtôrôttje lett) messzemenô részletességgel bizonyitottâk a két alkotmânyjogi alapokmâny kôzti hasonlôsâgok
egész sorât.
Szâmunkra azonban ez nem is tùlsâgosan fontos. Sokkal
érdekesebb azonban az a kôriilmény, hogy amint Magyarorszâg
tôrôk tâmadâsok kdvetkeztében tôrtént rombadôltekor a ro-

mokbôl kimentett kis "tundérorszâg", az erdélyi fejedelemség
nagyjai, Bocskai Istvân, Bethlen Gàbor, a Ràkôcziak, még
Apafi Mihâly is a nemzet "ellenâllâsi jogânak" szellemében
szâllnak hadba a kirâlyi hâz ellen, amelynek egymâst vâltô
uralkodô tagjai, bâr a magyar alkotmâny megtartâsâra eskiit
tettek, azt kôvetkezetesen megszegték, ugyanùgy az angol alkotmânyossâg letéteményeseiként az amerikai angol gyannatok szabadsâgszeretô telepesei fegyveresen forduinak szembe
a jogtalanul adôztatô, zsarolô angol kirâllyal és hadseregével.
Nem ok nélkiil utalt Webster Daniel, a magyarsâg nagy barât-

ja, az Egyesult Âllamok kulùgyminisztere, a Magna Cartâra és
a magyarok "Magna Cartâ"-jâra, az Aranybullâra, mint két
tâvoli, de azonos alkotmânyos szellemben fejlôdott nemzet
szabadsâgjogainak foglalatâra abban a beszédében, amelyet

1852. januâr 5-én az Egyesult Allamok kongresszusa âltal Kossuth Lajos ûdvôzlésére adott washingtoni diszvacsorân tartott.
Nem véletlen tehât az sem, hogy az Aranybulla 750. évfordulôjânak méltô megûnneplése is angolszâsz terûleten élô,

szabad magyarok kôrében induit el. Az indulâst azonban sok
tovâbbvivô tett kovesse. Természetesen szûkség lesz ûnnepélyes megemlékezésekre, emelkedett hangulatù cikkekre és beszédekre is. De még nagyobb szlikség lesz komoly kutatâsra, elmélyiilt tanulmânyokra, konyvekre, tudôs irâsokra. A legeslegnagyobb sziikség lesz azonban arra, hogy szabad foldôn élô
ifjùsâgunkban az Aranybullâban megbrôkitett jogok tiszteletét
elmélyitsûk és azok szellemével fiatalsàgunkat dthatva jôvôbeli

érvényiiket és gyakorlati megvalôsîtàsukat biztositsuk. Mert
ezzel szolgâljuk legjoban az ô jôvôjiiket is, a magyar nemzetét
is, az emberiségét is.

Somogyi Ferenc dr.: A fejlôdés folytonossdga

Somogyi Ferenc dr., Bakô Elemér dr. megemiékezése utân
arra mutât râ, hogy az Aranybulla kiadâsânak 750. évfordulôjât egybe kell kapcsolnunk a magyarsâg — ôshazâjâbol hozott
és a legûjabb idôkig vâltozatlanul megôrzott — alkotmânyos
szabadsâgszeretetének bebizonyîtâsâval és hangsûlyozâsâval

nemcsak a magunk részére, hanem az idegenek szâmâra is.
Ez az alkotmânyos szabadsâgszeretet, amelynek érvényesitése
mindig pârhuzamos a gazdasâgi eltolôdâsok helyrehozatalâval
és a târsadalmi ellentétek kikûszdbolésének szândékâval is,

mâr a nemzettéegyesiilést eredményezô vérszerzôdésben megnyilvânul.

A vérszerzôdés kezdetleges és pogâny irânyelveit Szent
Istvàn kirâly a fiâhoz intézett "Intelmek"-ben korszerûen és
keresztény szellemben âtfogalmazza. A magyar Aranybulla
tehât — bevezetô szavainak megfelelôen — ôsrégi szabadsâgjogokat erôsit meg és alkalmaz a maga korânak Eurôpa-szerte
érvényesiilô szelleméhez, az angol Magna Cartâhoz és az aragôn joghoz kétségteleniâl hasonio môdon, de a legsajâtosabb
magyar fejlôdés sziikségleteinek megfelelôen.
Kétségtelen, hogy az Aranybulla igazi jelentôsége Nagy
Lajos kirâly korâban eszkôzôlt megûjitâsâval kezdôdik, de
nem azért, mert ekkor a nemesi kivâltsâgok alapjâvâ lesz, ha
nem azért, mert az ôsiség a nemesi rend minden tagjât a Szent
Korona testének egyenrangù tagjâvâ teszi, s ezzel a rendiség
felvirâgzâsânak korszakâban az oligarchâk tôrekvéseivel szemben megelôzi az orszâgnak aprô fejedelemségekre bomlâsât, s

ègyben a hûbériség kialakulâsât.
1848-ban is az Aranybullâban megnyilatkozô alkotmânyos
szabadsâgszeretetet képeslti a nemzettel addig teljesen azonos
nemességet, hogy a jobbâgysâgot magâval egyenlôvé tegye, s
âllami fiiggetlenségét a rendi tagozôdâs nélkiil jelentkezô ma
gyarsâg részére uralkodôjâval szemben is kivivja.
1940-ben, amikor a nagytôkés gazdasâgi rendszer osztâly-

târsadalmi visszâssâgai a magyarsâg milliôit fenyegeti, megint
az Aranybulla szellemében sziiletik meg az a tôrvény, amely

intézményesen gondoskodik a magyar nép- és csalâdvédelem
elôfeltételeirôl, az osziâly nélkuli tàrsadalom felépitési szândékânak alapjairôl. Mindszenty Jôzsef biboros hercegpn'mâs
(akkor még Zalaegerszeg apâtplébânosa) méltân és joggal nevezte ezt a torvényt a szociâlis Magyarorszâg aranybullâjânak.
Mondanunk is felesleges, hogy az Aranybulla szellemének

eredménye az 1956-os magyar szabadsdgharc is, amely idegen
elnyomâs és jogtalan, zsarnoki kormânyzâs ellen ragad fegyvert.

Az Aranybulla kiadâsânak 750. évfordulôjân az illô megemlékezésen klvûl a magyar alkotmânyos szabadsâgszeretet fejlôdésének folytonossâgât, egyetemes emberi értékét és jelentôségét kell elsôsorban a vilâg elé târnunk.
☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk megkoszôni Somogyi
Ferenc dr-nak, hogy Bakô Elemér dr. megemlékezését bemutatta és a maga kiilônleges szempontjaira is felhivta a figyelmet. Felkéri Domonkos Làszlo dr. (Youngstown, Ohio) egye-

temi professzort, hogy emlékezzék meg Vitéz Jânos esztergomi
érsek és Janus Pannonitis pécsi piispbk halâlânak 500. év-

forduléjârôl.

Domonkos Lâszlô dr.: Vitéz Jânos és Janus Pannonitis.

A magyar humanizmus alapitôi

A magyar nemzet ezeresztendôs tbrténelmében Mâtyâs kirâly uralkodâsânak kora az egyik legdicsôbb fejezet. Mâtyâs
kirâly olyan dynamikus uralkodô volt, hogy Magyarorszâgot
nemcsak a nagyhatalmak sorâban tudta tartani, hanem arra is
képessé tette, hogy mind gazdasâgi és târsadalmi vonalon,
mind kultûrâban, majdnem elérte a nyugat-eurôpai szinvonalat. Mâtyâs volt az, kinek uralkodâsa alatt a reneszânsz kibontakozott Magyarorszâgon. Az olasz uralkodôk barâtjuknak tekintették. A humanistâk rajongva îrtak Pannônia dicsô kirâ-

lyârôl.i Udvarât kultùrcentrummâ fejlesztette. Kbnyvtâra, a

Bibliotheca Corviniana, Itâliân kiviil a legnagyobb gyûjtemények kôzé tartozott.

Nem véletlen, hogy Mâtyâst reneszânsz udvar vette kôriil,
ahova nagy szâmban jottek a tudôsok és mûvészek. A humanizmus talajât Magyarorszâgon két kivâlô egyén készitette elô,
akik nélkiil a magyar reneszânsz elképzelhetetlen lett volna,
Vitéz Jânos és Janus Pannonitis. Vitéz, korânak egyik legjelentékenyebb egyhâzi fôura, Mâtyâst mélyen befolyâsolta, izlését
és érdeklôdését a humanizmus felé fordîtotta. Sajât életével
pedig példât adott az ifjû kirâlynak a kônyvek gyûjtésére és a
tudomânyok âpolâsâra. Janus Pannonius, kôltô és piispôk,

Magyarorszâg elsô humanistâja, irôink kôzôtt azok kozé a kevesek kôzé tartozik, akiknek hîrneve az orszâg szuk hatârain

tûl is ismert volt. Errôl a két kivâlô emberrôl, akik annyit tettek életiikben Magyarorszâg felvirâgoztatâsa érdekében, szeretnénk megemlékezni, halâluk 500. évfordulôjân.
Vitéz Jânos 1408 koriil szûletett Zrednân, Szlavôniâban,

kisnemesi csalâd gyermekeként. Anyja tâvoli rokonsâgban volt
a Hunyadiakkal.2 Tanulmânyait valôszinûleg a bécsi egyetelïien végezte.3

Egyhâzi pâlyâra lépett és Zsigmond uralkodâsa idején a

kirâlyi kancellâria tisztviselôje lett. A Zsigmond halâla utâni
zavaros években elôremenetele gyors volt és hamarosan a protonotâriusi cimet is kiérdemelte magânak. Két fontos barât-

sâgra tett szert ebben az idôben. Szoros kapcsolat fejlôdôtt ki
Vitéz Jânos és Hunyadi Jânos kôzôtt, aki az orszâg iigyeiben

fokozottan fontos szerepet vitt. Vitéz mâsik barâtja az olasz
humanista, Pier Paulo Vergerio, aki a konstanci zsinat utân
Magyarorszâgon telepedett le és nagy befolyâssal volt Vitéz
irodalmi fejlôdésére.
Szerepe az orszâg vezetésében egyre nôvekedett. Tagja

volt annak a delegâciônak, amely 1440-ben Krakkôba utazott,
hogy I. Ulâszlôt meghîvja magyar kirâlynak. A târgyalâsok
jegyzôkônyvét Vitéz is alâi'rta. Mikor Vlâszlô elfoglalta a ma
gyar trônt, Vitéz udvarânâl maradt, bâr 1442-ben a vâradi préposti méltôsâgot is megkapta. Majdnem minden diplomâciai

irat rajta keresztûl és kézjegyével ellâtva hagyta el a kancellâriât.

A tragikusan végzôdôtt vâraai csata (1444. nov. 10.) dôntô
môdon befolyâsolta Vitéz karrierjét. A csatatéren nemcsak a

kirâly, I. Ulâszlô, de sok egyhâzi és vilâgi fôûr vesztette életét,
koztûk a vâradi piispok is. A kirâly nélkûl maradt orszâgot

Hunyadi Jànos mentette meg a feudâlis anarchiâtôl és belsô
hâborûktôl. Hunyadi Vitéz nagy tudâsât és ùgyességét teljes
mértékben fel akarta hasznâlni. A pâpât arra kérte, Vitézzel
tôltse be a megiiresedett vâradi plispbkséget, hogy igy az orszâg keleti részét stabilizâlja. A Szentszék meghallgatta Hu
nyadi kérését. 1445. jùnius 4-én Vitéz Jânost vâradi plispôkké
nevezte ki. Vitéz hivatalât nem sokâig élvezhette, mert Hunya

di, aki 1446 jûniusâban Magyarorszâg kormânyzôja lett, surgôsen barâtja segitségét kérte, kiilônôsképpen a diplomâciai
fronton. Hunyadi és Vitéz kôzott a viszony még bensôségesebb
lett. A vâradi pûspbk volt Hunyadi diplomâciai szôvivôje.
Széleskôrû levelezést folytatott, kôvetséget vezetett Bécsbe
III. Frigyeshez, és Hunyadit még a tôrok elleni hâborûba is
kovette.4 Ô vezette a târgyalâsokat a német—rômai csâszârral
az ifjû V. Lâszlà szabadonbocsâtâsâért, ami meg is tôrtént.
Ldszlôt 1453-ban magyar kirâllyâ koronâztâk. Ugyanabban az
évben Konstantinâpoly a tdrok kezére kerùlt.
Bizanc elesésével a tordk veszedelem egyre ndvekedett és
Vitéz mindent megmozgatott, hogy segitséget nyerjen Magyar
orszâg védelmére. A wienerneustadti kongresszuson fontes szerepe volt a tôrôk-ellenes târgyalâsokban.5 0 nyerte meg
Aeneas Sylvius Piccolominit, III. Frigyes titkârât (és a késôbbi IL Pius pâpât), és a ferences Kapisztrâni Jânost a tôrok
veszedelem reâlis felismerésére. A nândorfehérvâri gyôzelem
1456-ban nem sok ôrômet hozott Vitéznek, hiszen mind barât
ja, Hunyadi Jdnos, mind Kapisztrân életûket vesztették. Hu
nyadi két fiât, Lâszlôt és Mâtyâst Vitézre bizta, de a tudôs
piispok tudta, hogy barâtja halâla nemcsak személyére szo-

morû, de orszâgâra is tragikus jelentôségû.
Vitéz szoros kapcsolata a /fmiyadf-csalâdhoz nehéz helyzetbe hozta. A Hunyadi-eWenes tâbor vette ât a hatalmat a
gyônge és fiatal V. Ldszlô felett. Vitézt és a Hunyadi-pârt embereit kirâlyi parancsra letartôztattâk. A vâradi piispôkôt csak
a pâpai kôvet — Carvajal biboros — kôzbenjârâsa mentette

meg Hunyadi Lâszlô sorsâtôl.6 Vitéz Széchi Dénes esztergomi

érsek felûgyelete alâ keriilt. Barâtai és hîvei azonnal megmozgattak mindent, hogy kiszabadîtâsât kieszkôzôljék. A nagy humanista, Aeneas Sylviiis, volt fô szôszôlôja. A papa is beavatkozott az iigybe. A kirâly — Bécsbe menet Esztergomon keresztiil — személyesen meglâtogatta az itt ôrzôtt pùspôkôt és
szabad lâbra helyezte.
Vitéz visszatért Vâradra, ahol jelenlétére nagy sziikség
•volt. A hatalmaskodô nemesség tobb izben elsajâtîtotta a piispbkséghez tartozô birtokokat. A piispok minden erejét a rend
visszaâllitâsâra forditotta és lelkipâsztori elfoglaltsâgânak adta

ât magât. Helyzete nem adott okot optimizmusra. A kirâly
fiatal volt, a Hunyadi-hàz ellenségei hatalmon voltak, és Vitéz
ûgy érezte, hogy politikai befolyâsa véget ért. Tehât piispôkségét rendbe szedte, hfveit gondozta, és a tudomânyoknak
szentelte magât.7

Ilyen kbrùlmények kozôtt jott 'Vâradra a megdobbentô

bir, hogy V. Lâszlô 1457. nov. 22-én hirtelen meghalt. Ez az
esemény egész életét és jovôjét megvâltoztatta. A Hunyadi-hàz

hivei ûjra vezetô szerepbe kerliltek, s a cél Mâtyâs megvâlasztâsa volt. Vitéz, a diplomâciâban jârtas âllamférfi, kiildôttség
élén Prâgâba sietett, hogy Mâtyâst, aki Pogyebrad Gyôrgy
kezén volt, kiszabaditsa. Ez sikeresen végzôdôtt és Mâtyâs,
niint magyar kirâly érkezett szûlôfôldjére 1458-ban. Vitéz rôvidesen Bécsbe sietett, hogy a Szent Koronât visszaszerezze
az aljas III. Frigyestôl. Tobb évi târgyalâs utân a korona viszsza keriilt az orszâgba és 1464. mârcius 29-én Mâtyâst magyar
kirâllyâ koronâztâk.
Vitéz életében ez a pillanat lehetett a legboldogabb. Barât-

ja fiât lâtta az orszâg élén. A Hunyadi-pârt oly sok nehézség,
tragédia és fâjdalom utân mégis csak gyôzedelmeskedett. Pâr
éwel ezelôtt, Hunyadi Lâszlô kivégzése utân, oly reménytelennek lâtszott a helyzet.
A fiatal Mâtyâs nagy szeretettel és elôzékenységgel viseltetett apjânak és csalâdjânak hû barâtja irânt.
Amikor az idôs biboros érsek, Szécsi Dénes 1465 elején
nieghalt, Mâtyâs azonnal Vitézt javasolta a primâsi székbe. A

kisnemesbôl lett vâradi piispôk most Magyarorszâg pn'mâsa és
leggazdagabb egyhâzi fôûra lett.
Magyarorszâg primâsa, az orszâg kancellârja és a kirâly
barâtja volt Vitéz. Idejét a kirâlyi udvar és Esztergom kôzôtt
osztotta meg. Hatalma és himeve csak a kirâlynak volt nagyobb. Tudosok keresték fel. Kônyvtârânak nemzetkôzi reputâciôja volt. A diplomâciâban tovâbbra is élénken részt vett,8
sot Mâtyâst a hadi tâborban is tobbszor felkereste.

Idôvel, sajnos, a kôzeli barâtsâg, ami a kirâlyhoz fûzte,
meglazult, Vitéz eltâvolodott Mâtyâstôl. Ez az elhidegiilés lassû folyamat volt, de végiil nyilt szakitâst hozott magâval.
Vitéz és unokaoccse, a pécsi piispôk, Janus Pannonius, egy
ôsszeeskûvés fô szervezôi lettek. A két egyhâzi fôûr és a nemesség mâs tagjai Mâtyâst trônjâtôl meg akartâk fosztani és
ezért a lengyel kirâlyt buzditottâk fel, hogy nyomuljon Magyarorszâgra hadaival. Mi ôsztônôzte a Hunyadiak leghûbb és
legkedvesebb embereit, hogy a Mâtyâs-ellenes ôsszeeskûvés
vezetését elvâllaljâk? A vâlaszt két pontban lehet ôsszefoglalni.
Az egyik ok, hogy Mâtyâs a tôrôk veszedelmet nem vette elég
komolyan, és személyi ambiciôi cseh és osztrâk hâborûkba
vitték az orszâgot, amikor az igazi ellenség a Balkânon volt.
A mâsik okot Mâtyâs kôzpontositô politikâjâban lâthatjuk,
ami az egyhâz hagyomânyos kivâltsâgaival ûtkôzôtt. A kirâly
nak pénz kellett nyugati hadjârataira és az egyhâzi privilegiumokat semmibe véve, komoly pénzeket préselt ki az egyhâztôl.9

Mâtyâs kônnyen letôrte az ôsszeeskûvôket és kiverte a len
gyel hadakat Nyitra kômyékérôl. Vitézt a kirâly elfogatta és
bâr ôrizet alatt visszatérhetett Esztergomba, a megalâztatâs,
izgalom és keseruség megtôrte a nagy âllamférfi egészségét és
1472. augusztus 9-én meghalt.
☆

☆

☆

Ha Vitéznek a magyar kultûrâra kihatô szerepét elemezni
akarjuk, a kôvetkezô teljesitményeit kell figyelemmel kisérnunk: kancellâriai tevékenységét, kônyv-szeretetét és kônyvtârât.

A levélirâsra nagy sûlyt fektettek a humanistâk és Vitéz

kancellâriai munkâssâga elején felismerte az ékes iras fontossâgât. Bar levelezésén megérezhetô a kôzépkori terminologia,
Pier Paulo Vergerio hatâsa letagadhatatlan. Szerencsére levelei
nagy részét még életében ôsszegyûjtôtte egy zâgrâbi pap,

Ivanich Pàl. Az îgy megôrzbtt 78 levél Vitéznek mind diplomâciai, mind személyi irâsait tartalmazza. Bar mas levelei is
elôkeriiltek, sajnos még tbrténészeinknek nem sikeriilt a nagy
egyhâzférfi teljes irodalmi munkâssâgât kiadni.lO
Vâradi piispôkké valô kinevezése utân Vitéz igyekezett
székhelyét kultûrkbzponttâ kifejleszteni. Az olaszorszâgi vârosokban kifejlett irodalmi és muvészeti kdrôket szerette volna,
szerényebb viszonyok kbzott, utânozni.
Tbbb neves tudôs fordult meg vâradi udvarâban. Az olasz

Vergerio, a lengyel Szânoki Gyôrgy, a gbrôg koltô Podacatharo
Fiilôp, mind ellâtogattak a tudôs piispôk udvarâba. Miklôs
modruszi piispok, aki mint IL Pius papa kôvete jârt Magyarorszâgon, Vitéznek dedikâlta egyik mûvét és abban megemliti:

.. azt a felejthetetlen telet, amit Ndlad
Vâradon tôltôttem, tudôsok târsasâgâban

kivâlô kônyvtâradban, oly sok hires irô fcdzdtf."ll
Még Vâradon volt Vitéz, amikor a hires bécsi csillagâsz,

Peuerbach Gyôrgy neki ajânlotta kônyvét, a Tabulae Varadiensis-t és kiildott neki tôbb asztronômiai mûszert is. Az ajânlô

levélben Peuerbach dicséri Vitéz nagy tudâsât, a tudomânyok
pârtfogâsât és nagy kônyvtârât. Bâr a piispôk tôbbszôr hivta
a jeles csillagâszt Vâradra, Peuerbach nem hagyta el a bécsi
egyetemi tanszékét.i2

Vârad majdnem teljes elpusztulâsa nem kimélte meg Vitéz
pûspôki palotâjât, sem a székesegyhâzat, amelynek ûj homlokzatot épittetett 1456-ban.

Mikor Mdtyâs esztergomi érseknek nevezte ki, Vitéznek
rendelkezésére âllott az orszâg legnagyobb egyhâzi vagyona a

tudomânyok pârtolâsâra. Érseki udvara csak a kirâlyénâl volt
szerényebb és kônyvtâra egyre gyarapodott. A tudôsok kôzôtt,
akik felkeresték, sok hires névvel talâlkozimk. A német csilla-

gâsz, Johannes Millier (Regiomontanus), a lengyel Ilkusz Màrton, az olasz humanista Galeotto Marzio, a teolôgus Johannes
Gatti, és egy csomô kisebb fontossâgû egyén. Mind Màtyds,
mind Janus Pannonius sok idôt toltôtt az esztergomi érsek udvarâban, tudôsok és kônyvek kôzôtt.
Vitéznek nagyon fontos szerepe volt a pozsonyi egyetem

alapitâsâban. Mikor Mâtyâs magyar kirâly lett, az orszâg teriiletén nem mûkôdott egyetem. A diâkok szâzâval keresték fel a
szomszédos orszâgok virâgzô egyetemeit. Mind a pécsi, mind
az ôbudai egyetem régen megszûnt, amikor Mâtyâs II. Pâl pâpâhoz fordult engedélyért, hogy egy studium generale-t, vagyis
egyetemet alapithasson az orszâg hatârain belul. Janus Panno
nius pécsi piispok adta ât Mâtyâs kérelmét a pâpânak, és 1465.
mâjus 19-én a Szentszék kibocsâjtotta az alapîtô okmânyt.13
A bulla, amely Vitézhez és Janus Pannoniushoz van cimezve,
felhatalmazza az esztergomi érseket, hogy készftse el az egye
tem statutumait a bolognai egyetem példâjâra. Az egyetemnek
négy fakultâsa legyen és egy kancellâr vezetése alatt mûkod-

jék. Az alapitôlevél nem szogezi le, hogy az egyetemet melyik
vârosban âllitsâk fel. Mâtyâs és Vitéz Pozsonyt vâlasztottâk,
mint a legmegfelelôbb vârost gazdagsâga és a bécsi egyetemhez valô kôzelsége miatt.
Mâtyâs gondoskodott az egyetemi épiiletekrôl és Vitéz a
tanâri kar kiépîtésérôl. Kiilfoldrôl igyekezett hîres tudôsokat

az ûj egyetemnek megnyerni, részben sikeresen. Regiomon
tanus, Ilkusz Mârton és a bécsi egyetemrôl tôbb fiatal tanâr

tanitott az ûj intézményben. A kancellâri poziciôt maga Vitéz
tôltôtte be és âllandôan munkâlkodott az ûj egyetem elôremczditâsân. A bécsi egyetemmel kôzeli kapcsolatot teremtett,
olyannyira, hogy az osztrâk egyetem theolôgiai fakultâsa a
pozsonyi egyetemet, mint Vitéz egyetemét emlegeti. "Sua
universitate".l4

A pozsonyi Studium Generale csak rôvid ideig virâgzott és
fénykora Vitéz Jânos bukâsâval véget is ért. Bâr az egyetem
létezésérôl 1472 utân is van adatunk, Vitéz volt a studium

lelke. Hiresebb tanârai kôzeli kapcsolatban voltak az érsekkel.

Vitéz bukâsa idején a humanistâk majdnem mind elhagytâk
az orszâgot és csak késôbb szâllingôztak vissza.

Vitéz legnagyobb biiszkesége a kônyvtâra volt. A firenzei
konyvkereskedô, Vespasiano da Bisticci, megfrta fontosabb
vâsârlôi életrajzât, kôztiik Vitézét is, "Vita de homini illustri"

cimmel. A tudôs olasz nagyon elismerô szavakkal nyilatkozik
Vitéz konyvtârârôl:
"(Vâradi piispôki kinevezése utàn) elsô tette az
volt, hogy egy remek kônyvtdrat gyûjtôtt dssze,
amelynek fejlesztésére Olaszorszâgbôl és mds
orszdgokbôl kônyveket szedett ossze. Azokat, ami-

ket nem taldlt, leiratta Firenzében akdrmennyibe
is keriilt, csak az volt fontos, hogy pontos legyen
az âtirds. — Hazdjdt meggazdagitotta a sok kônyvvel, amit oda vitetett eredetiben vagy forditdsban,
és kevés olyan latin kônyv volt, ami neki nem volt
meg."'i-5

Mekkora volt tehât Vitéz kdnyvtâra? Ez egy nehéz prob-

léma és a vâlasz nem lehet pontos. A mûlt szâzadban még
nem volt semmi nyoma a hîres konyvtârnak és sokan ûgy
gondoltâk, hogy ez is, mint annyi mâs magyar mûemlék, mindorôkre elveszett nyomtalanul. Tudôsaink fâradhatatlan mun-

kâjânak eredménye, hogy ma korulbeliil 50 kôdexet tartanak
nyilvân, mint Vitéz konyvtârâbôl valôkat.
Ahogy Vespaziano megjegyezte, Vitéz nagyon nagy sûlyt

fektetett kônyveinek szovegi pontossâgâra, és ez a jeles tulajdonsâga vezette a tudôsokat az azonositâs ûtjân. Kônyveit
Vitéz nemcsak olvasta, de a kôdexben elôfordulô hibâkat

sajâtkezûleg ki is javitotta. Kônyveit sokszor magâval vitte
még a katonai tâborba is, és a javitâsokat szabad idejében
végezte. A kijavitott kbnyvet legtôbbszôr sajâtkezûleg alâîrta,
sot a dâtumot és helyet is megjelôlte. îgy tehât ezeket a kôteteket elég kônnyû identifikâlni.
Tôbb konyve felismerhetô cimere révén, bâr az is megtôrtént, hogy késôbbi tulajdonosok az eredeti cimert âtfestették.

Vitéz kônjrvtârât bukâsa utân, valôszinû a Bibliotheca

Corvinianâba olvasztottâk be. A régebbi felfogâs, hogy a Vitéz-

féle kônyvtâr volt a Corviniana alapja, nem helyes. Mâtyâs
mâr jôval Vitéz bukâsa elôtt kezdett kônyvtârat gyûjteni. Viszont valôszmû, hogy Mâtyâs sajât konyvtârât Vitéz ihletére
kezdeményezte.16
Nyugat- és Kelet-Eurôpa nagy konyvtâraiban megtalâlhatok Vitéz Jânos konyvtârânak maradvânyai: Budapest, Bées,
Miinchen, Krakkô, Firenze, Vatikân, Wolfenbûttel, Salzburg

és Hannover a lelôhelyek. Vitéz kdnyvtâra alapjâban véve
ugyanarra a sorsra jutott, mint Mâtyâs kirâly hires gyûjteménye.

A megmaradt kônyvek tôbbnyire a latin klasszikus irôk és
az egyhâzatyâk mûveit tartalmazzâk. Csillagâszati kônyvek is
nagy szâmban vannak. A gôrôg kônyvek kôziil egy sem maradt fent, bar Bonfini emliti, hogy az érseknek latin és gôrôg
kônyvei is voltak.

Kônyvek irânti szeretetét és tudôsok irânti bôkezûségét
egész Eurôpa ismerte. A neki dedikâlt kônyvek szâma szép
és azajânlâsok hizelgôk.Galeotto Marzio is kedveskedett Vitéznek egy kis kônywel, amelynek a "Liber de homine" cimet
adta. Talân az az olasz tudôs, aki oly jôl ismerte Magyarorszâgot és Vitézt, fejezte ki legszebben magât, amikor azt irta:
"Szétszôrva élô tudôsok tômegesen gyûltek hozzâ,
mint a tudomânyok atyjâhoz, ki az Vjkor mtizsâinak lakhelyévé varâzsolta Magyarorszâgot."'^t
☆

☆

☆

Janus Pannonius a magyar humanizmus kimagaslô alakja.
A Duna és Drâva torkolatânâl sziiletett, valôszinûleg a Kisince
nevezetû faluban.is Apja szegény kisnemes volt, anyja Vitéz
Jânos nôvére. Nagybâtyja volt az, aki értelmiségi pâlyâra ôsztônôzte és 1447 tavaszân, az ifjû Jânos, Olaszorszâgba ment
tanulni. A hires ferrarai iskolamester, Guarino iskolâjâba iratkozott be. Battista Guarino hamar felismerte a fiatal magyar
diâk kivâlô tehetségét és évekkel késôbb is, mint legkedvesebb
tanitvânyât emlegette.l9 Janus Guarino hâzâban lakott, a mes-

ter nagy és rakoncâtlan csalâdjâval. Iskolatârsaival hamar

megbarâtkozott és a ferrarai vârosi légkôr nagy tetszésére
volt. A szellemi és morâlis szabadsâg a kifejlett gazdag polgâri
târsadalommal egjditt, amit Itâliâban lâtott, mély és ôrôk benyomâssal volt reâ. Évekkel késôbb, miutân visszatért Magyarorszâgra és nagy karriert futott be, mindig Olaszorszâgba vâgyôdott vissza és hazâjât tôbbszor "barbârnak" nevezte.
Kellemes modora és tudâsa sok ajtôt târt ki elôtte. A

latint és a gôrôg nyelvet magâévâ tette. Guarino nagy elismeréssel irta, hogy:
"Si Latine loquabitur in urbe Roma, Si Gracca,
medi is natum Athenis affirmasses."20

Olaszorszâgi tartôzkodâsa idején sokat utazott. A tudomâ^yos kôzpontokat lâtogatta. Barâtokat is szerzett, akikkel

erintkezésben maradt egész életén ât. Rajta keresztiil keriilt
peldâul Galeotto Marzio kapcsolatba Magyarorszâggal. Ahogy
tudjuk, Galeotto tobbszôr és hosszabb idôt tôltott hazânkban

Mâtyâs uralkodâsa idején és megirta a nagy kirâly bolcs mondâsairôl szôlô konyvet.
Janus két rovid magyarorszâgi lâtogatâs utân Ferrarâba

tert vissza tanulmânyai folytatâsa céljâbôl. Ugyanakkor koltôi

hirneve is nôvekedni kezdett. Késôbb, 1454-ben, a pâduai
egyetemre iratkozott be és jogot hallgatott. A kôzeli Velencébe

tôbbszor lâtogatott el négy évi pâduai tartôzkodâsa idején.
1458-ban jogi doktorrâ avattâk.21
Az 1458. év nagy fontossâgù a magyar tôrténelemben;

Mdtyâst ebben az esztendôben vâlasztottâk meg kirâllyâ. Vitéz
Jànos, akinek befolyâsa a nemzet ûgyeiben egyre nôvekedett,
uzenetet kiildôtt unokaoccsének, hogy térjen vissza hazâjâba

es lépjen Mâtyds szolgâlatâba. A humanizmus irânt érdeklôdô

kirâly nyilvân târt karokkal vârta az Olaszorszâgban mâr nagy
hirnévvel bîrô Janus Pannoniust.

Hazatérése elôtt még egy itâliai kôrûtra induit a kôltô.

Rômât és Firenzét lâtogatta meg.
Miutân egy rakomâny konyvet ôsszevâsârolt és az ôsszes
kônyvtârat bejârta, hazafelé induit.22 Ferrarâban megpihent.

ahol régi mesterétôl, Guarinotôl még elbûcsûzott. Vitéz vâradi
udvarât kereste fel hazatérte utân és hamarosan a kirâly is

megismerhette a fiatal kôltôt.

A pécsi piispôkség a kôvetkezô évben megiiresedett és
Mâtyâs kérte a Szentszéket, hogy Janus Pannoniuszal tôltsék
be az ûresedést. Hogy pappâ szentelése mikor tôrtént, nem

tudjuk, de pâpai beleegyezéssel pécsi piispôk lett a humanista
kôitôbôl és ezt a fontes egyhâzi méitôsâgot halâlâig megtartotta.

A kôvetkezô hat esztendô ùjabb felismerést hozott Panno-

niusnak. Az âllam vezetésében fontos szerepet tôltôtt be. Ugy
lâtszott, hogy Mâtyâs Vitéz és Janus segitségével uralkodik az
orszâg felett. Bar nagy volt az elfoglaltsâga, tôbb epigramja
ebbôl az idôbôl szârmazik, mint példâul III. Frigyes ellen,

Mâtyâs hadjâratairôl és olasz barâtaihoz.23
A kirâlyi udvart gyakran lâtogatta és nagybâtyjânâl is
sokszor idôzôtt, ugyanakkor nem hanyagolta el sem tudomânyos munkâjât, sem a reâbfzott lelkek gondozâsât. Bar hazâja
mindent megadott neki, mégis Olaszorszâgba vâgyott vissza,
Vâgya teljesiilt 1465-ben, amikor Mâtyâs ôt kiildte R6mâba egy fontos kôvetség élén, amelyet II. Pius halâla és II. Pâl
koronâzâsa tett szukségessé. Pius papa volt legfôbb tâmogatôja Mâtyâsnak a tôrôk elleni hâborûkban. Az ûj pâpât is meg
kellett nyemi a tôrôk ellenes politikânak és tovâbbi anyagi segi'tséget kellett kieszkôzôlni tôle. A magyar rendek Szegeden
gyûltek ôssze és elhatâroztâk, hogy fényes kôvetséggel jârulnak a papa elé.

Janus Pannoniust biztâk meg a kôvetség vezetésével, hisz
tudomânya és ékesszôlâsa kôzismert volt az egész orszâgban.
A kôvetek megbizatâsa az volt, hogy Magyarorszâg hôdolatât
tolmâcsoljâk a Szentszék irânt és a papa segi'tségét kérjék.
Velencén és Firenzén keresztûl a magyarok Rôma felé haladtak és mâjusban a vâros kapujânâl a biborosok delegâciôja
ûdvôzôlte ôket. lanus Pannonius a papa elôtt nyilvànosan
orâciôt mondott; késôbb II. Pâl magânkihallgatâson is fogadta.

A kôvetjârâs sikeresen végzôdôtt, mivel a papa 80.000 dukâtot
kiildôtt Mâtyâsnak a tôrôk elleni kuzdelemre.24 Ugyanakkor
Janus âtvette a pozsonyi egyetem alapitôlevelét, sok latin és

gôrôg kônyvet vésârolt, vagy rendelt, tudôs barâtaival talâlkozott, és hazafelé induit. Ez volt Janus Pannonius utolsô olasz-

orszâgi ùtja. Bar mindig visszavâgyott, Olaszorszâg szép, gazdag és mûvelt vârosait tobbé nem lâtta viszont.

Életének utolsô hét esztendeje telve volt keserûséggel és
kiâbrândulâssal. Hazatérése utân még ûgy tûnt, hogy tovâbb is
kedveltje marad a Sorsnak. Màtyâs szlavôniai bânnak nevezte
ki. Az âllamvezetésben oly mélyen elmeriilt, hogy ûgy érezte,
tudomânyokra nem maradt ideje. Bar Galeotto Marzio lâtogatâsa magâval hozta az igen hiânyolt olasz légkôrt, lelke mégis

hâborgott. Gyenge egészségi âllapota rohamosan hanyatlott.
Lassû, de fokozatos elhidegiilése a kirâlytôl tân még tragikusabb volt, mint a betegsége. Janus Pannonius, aki Mâtyâsban

^agyarorszâg egyetlen reményét lâtta a tôrôk elleni kûzdelemkiâbrândult a kirâly kûlpolitikâjâbôl. Szerinte Màtyâs

nem vette elég komolyan a tôrok veszélyt, és az orszâg erejét

Nyugaton pazarolta.
A pécsi puspôk fô szervezôje lett a kirâly-elleni ôsszeeskiivésnek, amiben Vitéznek is nagy szerepe volt. Az ôsszeskûvés
osszeomlâsa utân Janus Pannonius Olaszorszâg felé menekûlt,

de gyenge egészsége nem âllta ki az izgalmat és az ùt nehézségeit. Zâgrâb mellett hait meg 1472. mâjus 27-én, 38 éves
korâban.25

A konyvgyûjtés fontos része volt a reneszânsz ember érdeklôdési kôrének. Janus Pannonius sem kivétel ez alôl. Tudôs

nagybâtyjânak fényes kônyvtâra lehetett a példâja és a gyûjtést mâr fiatal korâban kezdte meg Olaszorszâgban. Vitéz
kônyvszeretetét jôl ismerve, neki is mindig kiildôzgetett kôdexeket Vâradra. Mikor Màtyâs uralkodâsa elején véglegesen
hazament, nagy rakomâny kônyvvel érkezett Magyarorszâgra.
Neki sok gôrôg kôtete is volt, hiszen tudjuk, hogy mindkét
klasszikus nyelvet jôl birta. 0 volt az elsô magyar humanista,
aki a gôrôgben is jârtas volt.
Az 1465-i kôvetjârâs ûj alkalmat adott neki kônsrvek vâsâr-

lâsâra és rendelésére. Tudjuk, hogy Rômâban megvâsârolt
minden latin és gôrôg kônyvet, amit csàk lehetett és hazafelé
Firenzében, Ferrarâban és Velencében ugyanezt cselekedte.

Vitéztôî (és késôbb Mâtydstôl) eltérôen Janus nem fek-

tetett sûlyt kônyveinek kivitelére, szépségére. Ot csak a tartalom érdekelte. Nem olyan bibliophil volt a kôltô-piispôk, aki

azért gyûjtôtte a kônyveket, hogy bizonyos kiadâsokkai dicsekedhessék, vagy hogy kônyveinek szâmâval mutassa érdeklôdését a tudomânyok irânt. Egy Galeotto-hoz irt levelében velô-

sen szegezi le gondolatait: "Én konyveimnek nem birtokosa
akarok lenni, hanem hasznâl6ja."26 És mint mindenki, akinek
szép konyvtâra van, ôneki is bajai voltak az olyan barâtokkal,
akik konyveit kôlcsônkérték és vissza adni elfelejtették. Egy
Galeotto-hoz irt levelében panaszkodik:

"Végiil ûnszolsz, hogy kiildjek kônyveket. Amit
eddig kûldtem, nem volt elég? Ne adja Isten: ha
még gôrôgul is tudna valamelyitek. Azt hiszem,
akkor a gôrôgôkbôl sem hagyndtok meg nekem
semmit. Ha pedig megtanuljâtok, akkor én râadom magamat a zsidôra, és héber nyelvû kôdexbôl dlUtok ôssze egy kônyvtârat."Z7

Sajnos, a dekorativ elemek hiânya konyveiben nagyon
megneheziti kôdexeinek pozitiv azonositâsât. Vitéznél, ahogy
mâr lâttuk, sokszor javi'tâsai alapjân lehet megâllapitani, hogy
egy kôtet tôle szârmazik. Pannonius viszont nem javitgatta,
emendâlta konyveit. Csalâdi, vagy piispoki cimere sem talâlhatô a kôdexekben. Dr. Fitz Jôzsef, kônyvészetiink kivâlô
szakértôje, 12 kôtetet tart nyilvân, mint valôszînûleg Janus
kônyvtârânak maradvânyât. Ezek a kôtetek, a Bibliotheca
Corvinianâban voltak. Nyolc disztelen gôrôg kôdexrôl és négy
latin nyelvûrôl van sz6. A latin nyelvûek tartalma utân lehet
kôvetkeztetni, hogy Januséi voltak. Halâla utân, ùgy lâtszik,
az ô kônyvtârât is, mint Vitézét, Màtyâs beolvasztotta a Bib
liotheca Corviniandba.2S

Ha kôltôi és irodalmi teljesitményeit elemezziik, nehéz
feladat vâr rânk ily rôvid elôadâs keretében. Irt epigrammokat, elégiâkat, eposzokat, panegyruszokat és prozai mûveket.
Egy 38 éves emberhez képest meglehetôsen produktiv volt.
Ferrarâban kezdett l'mi és versei visszatiikrôzik gyors és éles

elméjét; ha kellett, égig tudott dicsérni és ugyanakkor kritikâjâval a fëldig sûjtani. Versei az akkor elfogadott epigram és
panegyrikus kôltészetet imitâlja. Klasszikus idézetei, viragos
nyelvezete mind az akkori izlést elégîtik kl. Kiilônôsen epig
ramjaibôl lâtjuk a kôltôt, mint szabad gondolkozâsû ifjût, aki
a testi élvezeteket dicsôiti, kineveti azt, amit hypokritânak hisz,

és megjegyzései sokszor erôsen antiklerikâlisak; de ez sem a
kozépkorban, sem a reneszânsz korâban nem volt ûjdonsâg.

Versei kbzôtt van par kimondottan érzéki, sot erotikus. Vespasiano bizonyâra ezeket nem olvasta, amikor azt irta, hogy
nôt ô sohasem ismert".

Magyarorszâgi hazatérése utân is irt par remek kôlte™enyt. Érezte, hogy nagy szerepe van a humanizmus meghonositâsâban magyar fôldbn. Minden szerénység nélkiil irja:
"Eddig Itdlia fôldjén lermettek csak a kônyvek
S most Pannonia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsiilnek mâr, a hazâm is biXszke lehet râm,
Szellemem egyre dicsôbb s âltala hires e fôld."^^
Ugyanakkor panaszkodik: nincs elég ideje az îrâsra és

hogy tudomânyokkai foglaikozzék, és ami oly fontos a kôltônek, nincsen tapsolô kozonsége. Egyediil érezte magât és nem
volt biztos benne, hogy a magyar fbld kész-e elfogadni Itâliâ-

bôl hozott humanizmusât. Talân legmeghatôbb verse az, amit
egy érdekes természeti furcsasâg lâttâra irt Pécsett. Ez: "A
dunântûli mandulafa".

Leirja, hogy a Mecsek lejtôjén egy kis mandulafa elkezdett
virâgozni a tél kozepén. Kérdezi, hogy mi lesz a gyônge virâ-

gokkal, amikor a hô és fagy visszatér. 0 magât lâthatta a
korân virâgzô gyônge kis mandulafâban. Talân az olasz rene
szânsz virâgzâsa a pannôniai tâjon tûl korai és elpusztulâsra
itélt volt a nem megfelelô klimâban.30

Levelei érdekesek és betekintést nyûjtanak életébe. Beszédei, bâr ôsszeâllitâsuk jô, nem mondhatôk remekmûveknek.
Valôszinû, hogy inkâbb a kôltô beszédmodora és kellemes
hrmgja volt megnyerô.

Prôzai mûvei forditâsok gorôgbôl latinra. Mâr ferrarai tar-

tôzkodâsa idején leforditotta Plutarchus Moralia cimû mûvének két részét. Késôbb a neo-platonista Plotinus-t is forditotta, de ez elveszett. Hazatérése utân két mû fordîtâsân dol-

gozott. Plutarchus "Dicta regnum et imperatorum"-àt és
Demosthenes Macedoniai Fûlop ellen mondott beszédeit irta

ât latinra és Mâtyâsnak ajânlotta fel. Hogy pont ezt a két mûvet vâlasztotta, nagyon érdekes, mert mindkettôvel Mâtyâst jô
tanâccsal igyekezett ellâtni, és ugyanakkor a torok veszedelemre akarta emlékeztetni.31 A kirâly nem hallgatta meg és
mikor Vitéz Jânos és Pannonius erôszakkai prôbâitâk megvâltoztatni politikâjât, megbuktak és életûkkel fizettek Mâtyâshoz
valô hûtlenségiikért. Hogy viszont igazuk volt, az egy fél évszâzaddal késôbb traglkusan bizonyosodott

be a

mohâcsi

csatatéren.

Halâluknak 500. évfordulôjân tisztelettel emlékezunk meg
Vitéz Jânosrôl és Janus Pannoniusrôl, mint a magyar humanizmus megalapitôirôl.
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Nddas Jânos dr., tanâcskozâsi elnôk megkôszôni Domonkos Lâszlô dr. értékes tanulmânyât és Nt. Egyed Aladdr szkv.
ev. tâbori fôesperest kéri fel, hogy emlékezzék meg Reményik
Sândorrôl halâlânak harmincadik évfordulôja alkalmâbôl.

Nt. Egyed Aladâr: Reményik Sândor harca Istennel
Reményik Sândor a legnagyobb koltôk egyike. Ma otthon
nem emlegetik, az iskolâkban sem tamtjâk. Irredenta és vallâsos kôltônek tartjâk, s ez elég ahhoz, hogy ne sokat emlegessék. Csalâdja felvidéki, dobsinai szârmazâsû. A neve sem ma
gyar. Nem a biolôgiai vér tette magyarrâ. Csalâdja Kolozsvâr-

ra keriilt, s ô mâr ott sziiletett 1890. augusztus 30-ân. Édesapja épitész volt, tôle ôrôkôlte verseinek vasszerkezetû logikâjât. Lirikus, de verselése nem hangulat, hanem gondolatokban

gazdag épîtészeti remekmû. Édesanyja erôsen nagyothallô, s
befelé élô csendes lélek volt. Tôle ôrôkôlte csendes természe-

tét, s befelé fordulô életét. Ûjsâgirô és kôltô lett belôle. ô volt
a Pàsztortûz szerkesztôje is.

Magânyos ember lett belôle, élete végén egészen egyedûl
maradt. Szerelmi lirâja nincs. Legjobb barâtja Jârosi Andor
kolozsvâri esperes-lelkész, azutân a kolozsvâii reformâtus
teolôgiai tanârok és az erdélyi Irôk voltak. Idegzete gyenge
volt. Sok idôt tôltôtt kôrhâzban. A kôrhâzban Jârosi Andor

felesége és a szolgâlatot teljesîtô reformâtus diakonisszâk
voltak nemcsak âpolôi, hanem lelki tâmaszai is. Megérte Kolozsvâr AÛsszacsatolâsât. Ami mâsnak ôrômteljes ûnnep volt,
neki fâjdalmas emlékezés lett. Erdély vâltozatos tôrténetében
tôbbszôr cserélt gazdât. Volt székely, lett tôrôk. Volt magyar,
lett român. De az nem tôrtént addig meg, hogy szétszakitottâk
volna.

Reményik Sândor 1941. oktôber 21-én hait meg 51 éves
korâban. A kolozsvâri evangélikus templombél temették,
Turôczy Zoltàn dimântûli evangélikus piispôk hirdette koporsôja fôlôtt Isten igéjét, a 130. zsoltâr alapjân. A végvâri vitéz-

rôl beszélt. Tamâsi Aron bùcsûztatta az erdélyi irôk nevében.
Hatalmas tômeg kfsérte ki a hâzsongârdi temetôbe. Ennek ârnyas ligetében vârja a feltâmadâs riadôjât.
Elôbb Végvâri âlnév alatt kôzôlt kôlteményei tették nevét
ismertté. Sokâig nem tudtâk, hogy ki rejtôzkôdik ez alatt a név
alatt. Kézirâssal sokszorositottâk kôlteményeit, s ûgy terjesztették. A român sziguranca csak elhallgatâsa utân tudta meg
és kérte szâmon tôle a kôlteményeket, de kihallgatâsân kivul

mâs nem tôrtént vele. Végvâri elhallgatott, s egyre diadalmasabban jutott szôhoz benne az istenkeresô ember. Istenhez
vitte magyarsâga és betegsége. Benne talâlta meg az élet minden kérdésére a megoldâst:
Legyen az erdô bârmilyen sôtét,
Csak el ne engedjiik egymâs kezét:
Kitett, anydtlan àrvdk: magyarok.
A hivô emberek koziil akadhatnak tôbben, akik felteszik a kér-

dést: lehet-e, szabad-e Istennel harcolni? Aki a Bibliâbôl elol-

vasta mâr Jâkôb éjszakai harcât Istennel, az felfigyel a harcolô imâdsâgra. Itt tanulta meg Jâkob azt, hogy a dolgok nem
ott dôlnek el, aboi az emberek intézkednek. Nem az emberek-

kel kell dolgainkat elôszor elintézni, hanem Istennel. Ne gondoljuk, hogy Isten kônnyen adja meg magât, kônnyen hallgatja
meg imâdsâgainkat, mert Isten bôlcsen szeret. A hamis bîrôrôl szôlô és mâs példâzatokban is erôszakos emberek âllanak

elôttûnk, akik, ha kell, perelnek, harcolnak az Orrai. Az imâdsâg legnagyobb gyôzelme mindig az, amikor hozzâ tudunk sîmulni az Or akaratâhoz.
Az Isten szuverénitâsârôl szolô tanitâst a Példabeszédek

kônyvében (16:1—10 és 32—33 versekben), majd a rômai le-

vélben (a 9:15—16 versekben) és mâs ôtestâmentumi és ûjszovetségi részekben talâljuk. Ez a tanitâs pedig igy szôl:
Isten fenség, akit senki és semmi nem kôt. Ô tiszteletben

tartja a torvényt, amit ô maga alkotott, ez a gyakorlata, elvlleg azonban Ot nem koti, bârmikor félreâllîthatja, precedensiil egyetlen cselekménye sem hasznâlhatô fel, mert ô teljesen
szabad. Még az irgalom is teljesen szabad. Az irgalmat is ûgy
gyakorolja, hogy a bûnbânô hivô embemek kegyelmet ad, de
elvileg az sem kôti. "Kônyôriilôk azon, akin kônyôriilôk és
kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek." Ezért tudja az em
ber nehezen megérteni és még nehezebben életkérdésként elfogadni akâr a maga, akâr nemzete részére Isten vilâgot-kormânyzô szuverénitâsât.

Mi azt gondoljuk, hogy Isten a Hozzâ hûséges népet ellâtja minden jôval, megvédi a hatalmaskodô gonoszok ellen

és bûneit megbocsâtja. Ez igaz és teolôgiailag is helyes gondolkodâs, de az élet nem ezt igazolja. A valôsâg az, hogy a
gonoszoknak tobbszôr van jôszerencséjûk, a hivôknek pedig
ugyanakkor balsorsuk. Ez az ô- és ûjtestâmentum irôinak és
olvasôinak egyformân nagy teolôgiai problémâja, mert szâmonkéri Istent: vajon igazsâgos-e?
Azért nehéz kérdések ezek, mert nem elméleti, hanem egé-

szen gyakorlati kérdések. Mit felel erre az Ige? Ésaiâs prôfétân keresztiil a 14. részben ezt iizeni: "... ùgy lészen, amint
elgondolâm ... ùgy megy végbe, amint elvégezém ..." Ez a mi

nyelviinkôn azt jelenti: En szuverén llr vagyok. Senkinek sem
tartozom felelettel. Ezek Isten vilâg-kormânyzâsânak a titkai.
Nem kérdezheti senki sem Tôlem, ennek miért irgalmaztam, s
annak pedig nem? Isten szuverénitâsa elôtt alâzattal és tisztelettel meg kell hajolnunk.
Emlékezziink csak arra, hogy Jânos evangéliumânak utols6 fejezetében ugyanezekkel a gondolatokkal kéri szâmon Pé
ter Jézustôl, hogy mi lesz a sorsa? Jézus megmondja Péternek: te vértanû halâllal fogsz meghalni, de hogy Jânosnak mi
lesz a sorsa, az nem tartozik reâd. Te kôvess engem, Jânos

majd felel magârôl, hogy ô hogyan kovet engem (Jânos 21:
21—23).

Reményik Sândor is, mint sokan magunk kôziil, nehezen
tudta hittel elfogadni trianoni sorsunkat. Pâl apostol a Biblia
tobb helyén utal az Istennel valô harc sziikségességére, mint
Isten parancsâra. Azt irja Thimoteus elsô levelében: "Harcold
meg a hitnek a harcât". Tehât az Istennel valô harc; apostoli
pavanes! Nem is lehet igazi hite annak, aki ezen a harcon még
nem ment ât. Pâl apostol halâla elôtt irott levelében ezeket
olvashatjuk: Elkôltôzésem ideje elérkezett. A nemes harcot
megharcoltam, futâsomat elvégeztem, a hitet megtartottam,
végezetre eltétetett nekem az igazsâg koronâja".
☆

☆

☆

Most pedig idézem Reményik Sdndornak azt az Istennel
harcolô versét, amely a legjobban egyezik a mi lelkiâllapotunkkal.

"Keserû kérdés ahhoz, akitôl nincs hovâ fôllebbezni:'

"Ûristen, aki nemzstekkel jâtszol,
Életre hivod ôket s temeted,
Mig lészen egykor egy Akol, egy Pâsztor, —
Vilâgok sorsât tartô tenyered,

Mondd, elhullatja mostan a magyart?

Élete fényes szàlât elszakasztod,
Hogy hulljon, mint egy csonka tôrôtt kard
Az ûrôn àt a végtelen sôtétbe?

Eldobod, mint egy kihûlt csillagot?
Mi sorsra tartod, Ûristen, mi végre?!
Mai sorsa talân csak lepke-pâlca,
Melybôl kiszâll a fényes légi vàndor?
Vagy eltôrt sorsân a fekete pâlca?
Ne csoddld, Isten, ha akad oly bâtor,
Keserû szivvel aki zaklat s kérdi:

Megûntad, TJram, mivelunk beszélni?

Némely kis âldozatot mi is hoztunk
Tépett szivekbôl, sûrû anyakônnybôl,
S rosszabban, mint mâs, mi sem imâdkoztunk!
Kezed bennûnket mégis mélybe intett.

Isten, Ûristen, miért épp csak minket?
Vagy azt akarod: szertehûzô vérûnk

Minden csôppje a kintôl fusson ôssze,
S a szenvedés tûzében ôsszeégjiink,

Osszeforrjunk, partes szivek, ôrôkre?
Azért biintetsz? Avagy mit akarsz vélûnk?

Isten, Ûristen, itéletes lépted
Népek sirkôvén egykedvûen kopog,
Mondd, hât igazân olyan mindegy Néked,
Ha nem dicsérnek magyar templomok,
Kik benned biztak eleitôl fogva?
Tudom, hogy Tôled nincs fbllebbezés,
Uram, és Igéd, mint kôszirt, kemény,
Te magad vagy a zordon Végezés,
Népemért Véled mégis vivok énl
A magânyban, a pusztân szembeszâllok

Véled, Isten — és érzéseim ârja:

Ima, fohâsz vagy Idzadâs, vagy dtok
Ostromol, mtg a kôszirtet kivdjja.

Ûristen, aki nemzetekkel jdtszol,
Életre hivod ôket s temeted,

Mtg lészen egykor egy Akol, egy Pdsztor,
Vildgok sorsdt tartô tenyered
Nem hullathatja el most a magyart!"

Csak 1933 mârciusâban hallgatott el Végvâri, amikor

"0 tûl, régi s mai hatdrokon
Zdszlôt bontott egy magyar csillagon.
Hisz abban, ami ôrôkkévalô,

Fegyverrel, csellel ki nem irthatô.
Abban, ami mibennunk oly magyar s oly mély,
Hogy idegen kéz oddig nem ér.
Nem a mi dolgunk igazsdgot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbd lenni.
Elhdllgatott —, mert vad tusdk kôzul
Immdron Istenéhez menekul.

Véle kôt este-reggel tlj kôtést.

És rdbizza az igazsdgtevést."
("Miért hallgatott el Végvdri?")
Istennel harcolô, perlekedô magyar testvérek, halljâtok:

Reményik Sândor harminc éves sirjâbôl ma is ezt iizeni
nekiink!

☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr., tanâcskozâsi elnôk megkoszôni Nt. Egyed
Aladâr mélységes magyar hitet sugârzô megemlékezését, majd
Szorkovszky Elemért (Sydney, Ausztrâlia), az Ausztrâliai Ma
gyar Szôvetség (Fédéral Council of Hungarian Associations
in Australia) einôkét kéri fel, hogy tâjékoztassa hallgatôit az
ausztrâliai magyar életrôl.

Szorkovszky Elemér: Ausztrâlia és a magyar emigrâciô
Ausztrâlia a legùjabb âsatâsok bizonysâga szerint is a vilâg legoregebb kontinense, ugyanakkor mindôssze 200 éves
tôrténelme van. Cook angol kapitâny 1770-ben fedezte fel
Ausztrâliât. 1788-ban tették partra az elsô 1030 fôbôl âllô angol
telepes csoportot, akiknek nagyrésze (740) fegyenc volt. Ez az
elsô fehér telepiilés a mai Sydney teriiletén volt.
Ausztrâlia terûlete 2.967.741 négyzetmérfôld, amibôl
1.147.622 négyzetmérfôld a trôpusi ôvezetbe tartozik. Auszt

râlia tehât kb. ugyanakkora, mint az Amerikai Egyesiilt Allamok teriilete Hawaii és Alaszka nélkûl. A teriilet és lakossâg
âllamonként a kôvetkezôképpen oszlik meg:
1970. december 31-én

New South Wales

Négyzetmérfôld

Lakossâg

309.433

4.623.900

87.884

3.480.800

Queensland

667.000

1.820.000

South Australia

380.070

1.177.800

Western Australia

975.920

1.001.300

Northern Territory

520.280

74.100

26.215

395.600

939

139.800

Victoria

Tasmania

Aust. Capital Terr.

Az ausztrâl szôvetségi kormâny sikeres bevândorlâsi politikâja eredményeként 1971-ben Ausztrâlia népessége tûlhaladta a 13 milliôt.

Ausztrâlia fôldrajzilag a délkelet-âzsiai térségben fekszik
az Indiai-Ôceân és a South Océan Coral és Tasman tengerei
kôzôtt. Ausztrâlia partvonalânak hossza 12.446 mérfôld. Leg-

nagyobb folyôja a Murray, amelynek hossza 1609 mérfôld.
Ausztrâliânak nincs mâs kontinensekhez hasonlô folyamrendszere. Legmagasabb hegye a Mount Kosciusko (7316 lâb),
amelyet féléven ât hô borit. (Nevét lengyel felfedezôjétôl
kapta.)
Az egyes âllamok fôvârosai és azok lakôsainak szâma;

Sydney (N. S. W.)

2.780.300

Melbourne (Victoria)
Brisbane (Queensland)
Adelaide (South Australia)
Perth (Western Australia)
Hobard (Tasmania)
Canberra (A. G. T.)
Darwin (Northem Territory)

2.425.300
853.000
825.400
663.000
150.900
130.300
32.943

Néhâny érdekesebb statisztikai adat: (1970)
A hâzassâgok szâma:
A sziiletések szâma:
A halâlozâsok szâma:

9.23 ezrelék
20.48 ezrelék

8.99 ezrelék

A lakôsâg koronkénti megoszlâsa:
21 év alattiak 40 szâzalék, 21—64 kôzôttiek 51.5 szâzalék,
65 és azon feliiliek 8.5 szâzalék.

Ausztrâliânak
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egyeteme van, amelyeken 116.778-an

tanulnak.

Életnivô: a lakôssâg 71 szâzalékânak sajât hâza van. A
férfi munkâs âtlagos keresete (wages) $67.00. Az âtlagos takarékbetét $530.00 fejenként.

A bennsziilottek (aborigines) szâma kb. 130.000, azaz a
lakossàg 1 szâzaléka, tehât komoly problémât nem okoz. Részben elhagyott helyeken lévô rezervâciôkon, missziôs âllomâso-

kon, vagy âllami telepitéseken élnek. Ûjabban egyre tobben
hûzôdnak be kôzuluk a nagyobb vârosok slum-negyedeibe.

Tasmania az egyetlen âllam, ahol nincsenek bensziilôttek, mert

azokat a fehér telepesek egy szâlig kiirtottâk, pedig ezek egészen mâsok voltak, mint az ausztrâliai bennszûlôttek nagyrésze és ùjabb kutatôk szerint nyelviik ragozô (agglutinalô)
volt.

Ausztrâlia az ôslakôk szerint "murry budgeree", azaz
olyan hely, ahol jô élni. Ezt megtoldanâm azzal, hogy Ausztrâ

lia a kontrasztok orszâga. Âllamformâja demokratikus. Minden âllamnak megvan a maga 2-hâzas parlamentje és Canberra
székhellyel van egy federâlis kormâny és egy 2-hâzas szôvetségi parlament. Ettôl fiiggetleniil minden âllami és federâlis
âllamnak megvan a maga kormânya. A kormânyok hatâskore
megoszlik âllami és federâlis iigyekre. Mind a a federâlis,
mind az âllami kormânyok eredményes bevândorlâsi politikât
folytatnak.

Az Ausztrâliai Magyar Szôvetség 1955. oktôber 8-ân alakult
és azéta megszakitâs nélklil kétévenkint cserélôdô elnokkel és
tisztikarral lâtja el az ausztrâliai magyar szervezetek és kôzos-

ségek érdekképviseletét. Egyetemes magyar vonatkozâsû kérdésekben illetékes helyeken eljâr, felvilâgositâst ad és helyreigazitâst kér. Az Ausztrâliai Magyar Szôvetség az egyes âllamok magyar szôvetségeinek csûcsszerve. Jelenleg a 3 magyar
szempontbôl legnépesebb âllam, New South Wales, Victoria és
Dél-Ausztrâlia tagjai az A. M. Sz-nek. A vezetôség 2-évenként
cserélôdik az âllamok kôzôtt. Az A. M. Sz. kôltségeit mindenkor a vezetôséget adô âllam szôvetsége viseli.
Fontosnak tartom megemliteni, hogy sem az Ausztrâliai
Magyar Szôvetség, sem az egyes âllamok szôvetsége nem szôl
bele a tagszôvetségek, illetve tagszervezetek beliigyeibe.

A tagszervezetek az egyes âllamok szôvetségeiben 2—2 kikiildôttel képviseltetik magukat.
Mind az Ausztrâliai Magyar Szôvetség, mind az egyes âlla
mok szôvetségei a lehetôségek szerint barâti kapcsolatot tar-

tanak fenn târsadalmi, kulturâlis és anti-kommunista vonalon
a tàrsemigrâciôk hasonlô helyi szervezeteivel, sot ausztrâl szer-

vezetekkel is. ïgy példâul New South Walesben a Szôvetséget
én képviselem az 1949 ôta kormânyt adô Liberâlis Pârt Mig
rant Advisory Council-jében, a kormâny âltal tâmogatott Good

Neighbour Council-ben, a Captive Nations Council-ben, amelynek einoke és alelnoke parlamenti képviselôk és a Lengyel—

Magyar Vilâgszbvetség ausztrâliai szervezetében, melynek 1968
6ta alapitô einbke vagyok. Ezeken a kapcsolatainkon keresztiil
mâr sok mindent el tudtunk émi. Igy 1957 elején sikeriilt elérniink, hogy a kormâny âltal tervezett quota fôlott tovâbbi
6000 magyar szabadsâgharcost engedtek be Ausztrâliâba, ebbôl

3000-et Jugoszlâviâbôl, ahonnan egy âllam sem engedett be
magyarokat annak idején. Sikeriilt megvâltoztatnunk az âllampolgârsâgi eskû szdvegét, a nyugdijjogosultsâgra elôirt 10 évi
vârakozâsi idôt 5 évre leszâllittatni. Szâmos esetben sikeriilt

kiverekedni magyaroknak olyan szociâlis segélyeket, amelyeket megtagadtak tôliik, stb.
Az egyes âllamok szovetségeibe tômoriilt szervezetek a maguk vonalân âltalâban értékes magyar kôzôsségi munkât végeznek, igy példâul (csak hogy néhânyat emiitsek) az M.H.B.K.
Victoriâban és Adelaideben, a "Keszkenô" tânccsoport NyugatAusztrâliâban, a Râkôczi Egyesiilet Melbourneben és a cserkészek minden âllamban. Mivel én N. S. W-bôl vagyok itt, kûlôn
ki kell emelnem hârom szervezetet. A Magyar Hâz Szovetkeze-

tet, amely lelkes munkâval ma mâr ott âll, hogy kb. 1 hônap
mûlva képes lesz egy $150.000 értékû 2 emeletes épiiletet megvâsârolni Magyar Kbzpontnak. A Magyar egyetemistâk tânccsoportjât, amely hosszû évek ôta minden lehetô helyen és
alkalommal oregbiti a magyar népi tâncok jô hirnevét és a
Magyar Nôk Szovetségét, amely 1967 ôta teljes megelégedésre
ellâtja a magyar szociâlis szolgâlatot. Pénziigyi tâmogatâst adnak, kôrhâzakat lâtogatnak, munkât szereznek, tolmâcsolnak
és mindenûtt ott vannak, ahol kônnyeket kell letôrôlni. Bûsz-

ke vagyok râjuk, mert én hoztam létre szervezetûket. Jelenieg
a Nôk Szôvetsége az "Ausztrâliai Magyarsâg" c. lapunk és az
én kôzremûkôdésemmel az olaszorszâgi latinai tâborban nyomorgô és elfelejtett magyarok kihozatalân dolgozik, aminek
mâris van pozitiv eredménye. Szôvetségiink legûjabban a ma
gyar nyelv, kultûra és torténelem egyetemi és kôzépiskolai
tanitâsânak elfogadâsân fâradozik az Education Departmentnél.
Biiszkén âllapithatom meg, hogy Ausztrâliâban egyetlen
mâs nemzet sem ért el egyéniieg megkôzelitôleg sem annyit,

mint a magyar. Egyetemi tanârok és kôzépiskolai tanârok,
minisztériumi és mâs âllami vezetô tisztviselôk, mémôkôk,

barristerek, orvos specialistâk, épîtészek, stb. Ezt a tényt mâr
az ausztrâlok is elismerik. Szôvetségiinknek az elmûlt évtized-

ben sikeriilt olyan nevet és tekintélyt szereznûnk az ausztrâl

kormânynâl, hogy mi voltunk az egyetlen nemzetiségi csoport,
amely nemzeti ûnnepélyeire 2 alkalommal is biztositani tudta
Ausztrâlia minisztereindkének jelenlétét.

Nemzeti unnepélyeinken egyébként rendszeresen jelen van
legalâbb egy miniszter és tobb képviselô a Parlament mindkét
hâzâbôl. Diszvendégeink kôzt szerepeit mâr Sydney fôpolgâr-

mestere, egy tâbornok és egy egyetemi Vice-Chancellor is. A
milleniumi év alkalmâbôl bizottsâgot létesitettiink, amelynek

fôvédnôkségét Sydney hercegérseke vâllalta. Ebbôl az alkalombôl egy angoinyelvû kiadvânyt is nyomtattunk. A huszonôtéves
szovjet megszâllâs évfordulôja alkalmâbôl "Freedom for Hungary" cimen adtunk ki tôbbezer példânyban angoinyelvû brossurât és Trianon 50. gyâszévfordulôja alkalmâval "Justice for

Hungary" cimen nyomtattunk brossûrât. Mindezen nyomtatvânyok kiadâsa tiltakozô nagygyûléssel, vagy mûsoros megemlékezéssel volt ôsszekôtve. A Victoriai Szôvetség pedig "Jie-

member Hungary" cimen adott ki ûgyesen ôsszeâllitott kônyvet a szabadsâgharc évfordulôja alkalmâbôl. Ezt a kônyvet

rendszeresen ajâdékozzuk unnepélyeinken ausztrâl

vendé-

geinknek.

Ausztrâlia magyarsâga minden hârom évben ôsszejôn

valamelyik fôvârosban egyhetes programdûs magyar talâlkozôra. A kôvetkezô 1973 januâr elsô hetében Sydneyben lesz.
A rômai katolikus egyhâzkôzségnek szépen berendezett mo

dem ôregotthona van N. S. W-ben az ôreg magyarok részére,
cserkészeink pedig szép otthont épitettek maguknak néhâny
év elôtt. Melbourneben, Adelaideben és Brisbaneben is van

Magyar Hâz. Bûszkén mondhatom, hogy a Szôvetségen beltil az
egyesuletek kôzbtt veszekedés hosszû évek ôta nincs, mert mi
azt keressuk egymâsban, ami ôsszekôt, s igyekszûnk elkeriilni
mindazt, ami esetleg sûrlôdâst okozhatna. Véleményiink szerint az emigrâciôban ez a fennmaradâs egyetlen ûtja.

A rockwoodi magyar temetôben, sajnos, a sirok szâma évrôl-évre szaporodik és az idôsebb generâcio létszâma egyre
dsokken, de akik megmaradunk, vissziik tovâbb a zâszlét
bizonysâgképpen, hogy a nemzeti emigrâciô bârmilyen messze
is keriilt hazâjâtôl a sors mostohasâga folytân, tovâbbra is
ontudatos maradt és amig él, a harcot hazânk és fajtânk érdekében fel nem adja! Mi Ausztrâliâban vagyunk, dolgozunk,
maradunk és leszunk!
☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk megkoszôni Szor-

kovszky Elemér igen érdekes és értékes beszâmolôjât, a legnagyobb elismeréssel és oszinte csodâlattal nyilatkozik az
ausztrâliai magyarok magatartâsârôl, munkâssâgârôl és elért
eredményeirôl, s arrôl a példârol, amelyet a vilâgon szétszôrt
magyarsâgnak mindeniitt kovetnie kell.
A kovetkezô elôadôként Radnay Rudolf festômûvész mûvészettorténészt kéri fel, aki Székely Bertalanrôl szélô akadémiai székfoglalôjât adja elô.

Radnay Rudolf: Székely Bertalan, az ember

Kùldnleges megtiszteltetésnek érzem, hogy az Arpâd Akadémia évi, rendes nagygyûlésén mondhatok kbszonetet azért,
hogy a jôvôben a rendes tagok kôzé tartozva jârhatom valamennyiiink ùtjât. Az Akadémia a honszerzô nevét vâlasztotta,
aki él magyarsâgunk eszményében és mûltunk histôriai jelképe marad. Minden hâlâm, hogy hinni tudnak jôvônkben,
hogy keresik az igazsâgot, a magyar gondolatért, gondolkozâssunkért — kûlon vilâgunkért — vâllaljâk a felelôsséget,
mert ez elengedhetetlen feladat a harmadik évezred fordulô-

jànak életsodrâban. Ogy érzem, erre kell legtôbb gondunkat
forditani. Gondolkozâsunkat, szellemiink hangjât kell ôriznûnk

és âtadni jovônk ôrôkoseinek. Nem elfogultsâg azt âllitani:
amit âtvesznek — ha megteszik—, mélyrehatô erôként fog élni

benniik és eredetûk ôsi energiâinak vonzâsâban ôket is meg
fogja tartani!

Histôriai létiinket vizsgâlva azt talâljuk, hogy annak lényegbevâgô vonâsa volt mindig a szemléletunk és a benne kisérô gondolât, amelynek sorsunk minden vâltozatâban megszâllottjai voltunk és maradunk. Fénysugarunk volt, hogy magunkban és koriilottûnk vilâgosabban lâssunk, s ha elhomâlyo-

sult, ennek tulajdoni'thatjuk mûltunk — néha csillogô igéreteinek — meg nem valôsulâsât.

Egy ôsszpontosult gondolât, ha valakinek lelkét fogva tartja, mindent elmond arrôl, aki azt kifejezni is tudja. Székely
Bertalan erre szânta életét. Mûvészetében a magyar szellem
felébresztéséért, a magyar gondolkozâsnak képzômûvészetiinkbe iiltetett céljâért, amit tett, emberi hôskôltemény volt!

Képekbe irva. Tâvlatbôl nézve mûtôrténelmûnk legnagyobb
egyéniségû komoly alakjât mintaképnek nevezem és célom,
hogy mondanivalémbôl az alkotô tudatfogalma deriiljôn kl:
"a képzômûvészetben a gondolât eszményitett formâja a valôsàg, minden mâs csak annak — lâtszata!".
Régen volt, de mintha ma is lâtnâm a halâla utâni évben,

1911 mâjusâban a budapesti Mûcsarnokban rendezett felejthetetlen gyûjteményes kiâllitâsât. Ott lehettem életében festett
sok szâz képe, kompozi'ciôinak ezernyi vâzlata kôzott, melyeknek hatâsa emlékezetemet nem hagyta el és mint mâr akkor,

ùgy most is izgato problémâm, hogy fejezzem ki egy monumentâlis, nagy magyar alkotômûvész gondolkozâsânak képekben megelevenedett csodâjâtPNemcsak a kezdô fiatalembert,

de a magyar megilletôdott és meglepett kôzvéleményt ragadta
magâval a Székely Bertalan oeuvre-jét felragyogtatô, belâthatatlanul gazdag gondolat-hagyaték, amelyet nem is a nemzet
lélek-hagyomânya, hanem talân maga a tôrténelem diktâlhatott neki.

Hetvenôt éves volt, amikor halâlâval ezt az életmûvet

reânk hagyta. Mûveiben testet oltôtt ô maga. Irâsban maradt
huszonkét kôtetre terjedô tudomânyos mûvészeti munkâiban,
kutatâsaiban is. A Tudomânyos Akadémia tulajdonâban lévô
otvenegy kôtet vâzlatkonyv, feljegyzés, széljegyzet, adattâr és

a neveléselméletekrôl szôlô rendszereinek feldolgozâsâra — âttekinthetetlen mennyiségiik miatt — halâla ôta se lehetett még
csak gondolni sem. Nincsen festônk, aki nagyobb szellemi kincset hagyott volna hâtra, és mégis Székely Bertalannak nincsen
monografiâja! Mérhetetlen mulasztâs tortént valahol. Sûlyos
nemzeti adôssâgrôl beszélhetiink mesteriinkkel szemben. Pedig
az emlitett 1911-es posthumus, 1935-ôs centennâris, és néhâny

éve megismételt retrospektîv kiâllitâsânak valamennyi kritikus szakirôja — Székely Bertalant tehetsége, Lionardôéhoz
és Dureréhez mérhetô polihisztori tudâsa, egyetemes mûveltsége miatt — a magyar mûvészi és szellemi élet legmagasabb
szintjét elérô nagymesterének mondjâk.
— Hogyan torténhetett ez? — kérdezhetné most bârki kôziilûnk.

Elég, ha egy tâjékozott véleményt idézek:
"Mai kotelességiink, hogy elégtétellel szolgâljunk sokâig
nem kellôen értékelt nagymesterlinknek. A Bach-korszakban
nemzeti hôsként ùnnepelték, hiszen mûvei a nemzet sorskér-

déseit, érzéseit fejezték ki. A kiegyezési korszak mâr kevésbé
értékelte az ilyen alkotâsokat. A szâzadfordulô utân pedig az
impresszionista szemlélet térhôditâsa akadâlyozta Székely tôrténelmi, monumentâlis festészete és ennek megfelelô beâlli-

tottsâgû mûvészetpedagôgiâja kellô értékelését. A két vilâghâborù kozôtt uralkodô posztimpresszionista tanftâs sem kedvezett Székely ûjra valô felfedezésének. De mûveiben, irâsaiban nagy meglâtâsok vannak, mindvégig tôretlen akarat, ne-

mes szândék és a legmagasabbrendû erkôlcsi, egyben mûvészi
hitvallâs lenyûgozô ereje szôl hozzânk. Kivételes nagy szellem
felemelô tanulsàgai târulnak elénk."
Székely mûvészetét nehéz elvâlasztani a maga életétôl,
megmondani mi dôntôen fontes szâmunkra, a festô élete vagy
mûvei. Mindenképpen magyar klasszikus marad a nemzet szâmâra. Kôztûnk élt. Mûvészete a tudâs, érzés és gondolkodâs

legmagasabb szintjén mozgott. A magyar lélek hû kifejezését
és annak titokzatos glôriâjât viseli magân. Osmagyarsâgânak
komoly alakja, képzômûvészetûnknek és sorsunknak egymâssal ôsszeforrott olyan tisztult magassâgaiba emelkedett, hogy
Székely nagysâga fogalom, neve tôrténelem!

Sikereinek idoszaka valôban elvâlaszthatatlan eleinte a
Bach-kortôrténettôl, de stilusânak megértése âtivelt még négy
évtizedet. A 48-as tragédia, utâna Vilâgos katasztrôfâja, szeme

elôtt folynak a hazâjâba visszasietô, nemzetkôzi sikerek utân
soha nem vâgyodô fiatal mûvészben mintegy jelkép-sorozat
részei szûletnek meg — idôkôzonként — jôlismert tbrténelmi
vâsznai. A Szépmûvészeti Mûzeum kiilôn Sze/ceZy-termében ott
vannak: II. Lajos megtalâlâsa, Dobozi és hitvese, Thôkoly Imre

bûcsûja, Mohâcs, V. Lâszlô és Cillai, az Egri nôk és a nagyszabâsû Zrinyi kirohanâsa —, mint magasbalendiilô, nemzeti
érzéssel âtszôtt, mûltunkra mutatô, reménytadô képalkotâsok.
Ahogy Arany irt epikâjâban, vagy Jôkai a szâzadvég lâzasan
bizakodô, szinte a reménykedés diadaliveinek szânt regényeiben, ûgy Székely a tâvolbôl, képzeletében ùjra felemelkedô
hôsoknek feledésbement tetteit idézi. Olyan mûvek ezek,
amelyeknek a puszta lâtvânynâl jôval magasabbrendû céljuk
van. "Ôntudatunkat erôsiteni" — irja ismételten — "ezt tekintem fôcélomnak". Képeinek nagyszerûsége Székely stilusâban van, mely mindent megnemesit, még ha késôbb akadémizmusnak, irodalmi intenciôkbôl keletkezett nemzeti romanticizmusnak âllitottâk is. Pedig idôszeru historizmusa volt,
technikailag a festôiség kûlsô hatâsâval mâr akkor is szâmol-

va! Ez utôbbi — mûveinek sokszor téves l'télkezésû kiigazitâsakor — okulâsra ad alkalmat.

Ide is akartam eljutni. Amit korâbban idéztem egy véleménybôl, hogy a romantika, a szabadsâg nagy eszméje kifutotta magât, a hisztorizmus lendiilete alâbbhagyott, ez igaz.
Az is, hogy Székely elméletét; "minden mûvészi termék egy

belsô kép eredménye" — az impresszionizmus ûgy vâltotta ât,
hogy az egyszeru "lefestést" tûzte és lâtta céljâul a székelyi
"megfestés" helyett. Ez akkor forradalmat jelentett. A véletlenen, âltalânossâgon, tûnô pillanatszerûségen mûlô festészet
lett, impresszionista naturalizmus, ami az atmoszférâra, a
szinhatâsra adott, nem a gondolkozâs belsô, logikus folyamatâra. Nem koncepciôra vagy szerkesztô, tudatos kompoziciôra.
Ez a vâltozâs mâr nem Székely vilâga volt. Munkâinak tartalma és vilâga, témakôre, de még inkâbb egyénisége, teôriâk-

ra, elvontsâgra valô kontemplativ gondolkodâsa, mély gyôke-

rekkel birtak benne. Freskoira fektette a fôsûlyt, magasabbrendû, dekorâciôs, falsikdiszîtô gondolatok és tervek befolyâsoltâk hosszû ideig, de intenzivebben élte bele magât mûvészetpedagôgusi szerepébe, mert elôzôleg még a Mintarajztanodânak, majd a Szépmûvészeti Akadémia Mesteriskolâjânak lett
irânyitô igazgatôja, tanâra. Mûvészetelveit a legmagasabb fokon ott tanîthatta és valôsîthatta meg. Ekkor szûlettek meg a
pécsi székesegyhâz, a budavâri koronâzô templom, az Operahâz, a kecskeméti vâroshâza nagytermének, majd a budapesti
Zeneakadémia és Vajdahunyad-vârânak ôriâsméretû falfest-

ményei, illetve az utôbbi kettônek csak kartonjai, mert kivitelre — sûlyos hivatalos mulasztâsok miatt — freskôfestészetûnk mérhetetlen kârâra az ôsz mester mâr nem kivânt vâllalkozni.

De mint elméleti tanâr is a gondolkodâs, beliilrôl valô
kiindulâs, elvont, késôbb drâmai és filozôfiai magaslatokra
emelkedô mester maradt nagyhirû kortârsâhoz Alfréd Rethel
német akadémikushoz hasonlôan, akivel fiatal kora ôta tarté

meleg barâtsâgban is élt.
Sokan tragikusnak lâtjâk életét, holott elégedett volt magavâlasztotta sorsâval. Sajât ûtjân jârô, a magyar felelôsségét
soha nem felejtô, elveit fel nem adô mûvészként élt élete.
végéig. Teremtô ideâi, gondolatrendszerében vizsgâlva, dontô
dokumentumai maradnak annak a sokat vitatott kérdésnek,

valôban biztosan akadémista irânyûnak tarthatô-e festészete?
Az igazsâg az, hogy annak szabâiyai szerint valô, uniformizâlt
szemlélet és stilus nem jellemezte ôt. Azon volt, hogy a merev
akadémizmusânak formait és kiilsô jegyeit fellazitsa és — tekintve, hogy tanulmânyai idején abbôl inditottâk el — késôbb
érett festôként azokat âtformâlva illeszthesse mondanivalôjânak festô-szôkincsébe. A francia impresszionizmust nem hogy
elitélte, hanem pâratlan intellektusânak elôérzetében annak
mâr korai mûveiben jelét adta. Tudomânyos értékû kritikâk
szerint a plein air elsô magyar felfedezôje lett. Képzett, mo
dem festô-kritikusunk, Réti Istvàn igy îr errôl: "A plein air
eredményei még tôrténeti mûveiben is kimutathatôkl Vâzlatai,
kûlônôsen szadai tâjképei pedig impresszionisztikus értékek-

kel gazdagok. A mûlt szâzad hatvanas éveiben hisztorikus ké-

peihez készîtett tanulmânyai — mai felfogâsunk szerint — mâr
kész képek és kisebb méretû tâjképei pedig a kifejezés bâtorsâgâban messze megelôzik nemcsak hazai és német kortârsainak, de a francia-impresszionizmusnak elsô alkotâsait is.
Székely elôtte jârt korânak! Eurôpâban akkor senki sem lâ-

tott és festett ùgy, mint ô! Irâsaiban bôven utal a 'fényproblémâk és tûnô jelenségek azonnali rôgzîtésének' fontossâgâra ..
de a pusztân osztonôs festést — szemben a gondolatnak belûlrôl tôrténô képalkotâsi processzusâval —, mint ûj princi-

piumot, nem fogadta el. ïrâsos mûveiben elismeri, hogy: 'festészet soha nincsen készen; miként a tdrténelem, ùgy a mûvészetek sem fejlôdnek mindig egyenes, érthetô irânyba.'
A hâlâtlan kôriilmények kdzôtt induit, kifejlôdésében
hosszû idôn ât akadâlyozott magyar festészetben Székely Bertalant jellemzô alakjânak kell meglâtnunk. Szemrehânyâst
kell tenniink azoknak, akik szerint Székely teôriâihoz ragaszkodva a "haladâst" akadâlyozta. Az ellenkezôje igaz! Inkâbb
kortârsaival nem tudott megbékélni, akik festôk voltak ugyan,

de helytelen illûziôkkal, szellemi felkésziiltség nélkiil, tévûtra
vezették a jôszândékû, bennùk bizôkat és egyben sajât magukat is. Székely mûveltséget ârasztott magâbôl! Ha Széchenyit
a legnagyobb magyarnak, Petôfit a nemzet poétâjânak, Deàkot
a haza bôlcsének nevezték el, akkor joggal szôlt Székelyrôl

Eôtvôs Jôzsef: "Ô a mi nemzeti mûltunk legelsô nagy festôje".
Szelleme gyôkeres kapcsolatban volt a magyar szemlélet, gondolkozâs mélységeivel és ezzel tartotta fenn magâban "legelsô
nagy festônket", aki belsô és kiilsô kùzdelmein ât fajszeretetének vâszonra vihetô âlomvilâgât élete végéig félreismerhetetleniil nemzetének valôsitotta meg.

Ha Székely Bertalant halâla utân a kôztudat tôbb, mint
félévszâzada, tâjékozatlansâgbôl eredôen, igaztalanul lâtszôlag
ki is hagyta az emlékezésébôl — csodâlatos alkotônkat nem

kell ûjra felfedeznûnk. Élete a magyar hûség és tisztasâg!
Mûvészete — nagy egyéniség voltâban — maga a tôkély! Ez a
halhatatlansâga! Alkotâsai idôtlenek maradnak, ha nem is kapcsolôdnak érzéseink korszerû formâiba, de még sincsen rajta
kiviil senki, akinek festôszemlélete és eszméi szervesebben

hasonulhatnânak ma is az ôvéibôl valamennyiiinkébe. Maga

irja onvallomâsa végén: "Csak ôrôk magyarsâgunkrôl valô
meggyôzôdésem és belsô gondolatvilâgom âltal vezetett festôtevékenységem tett tiszta lelkiismeretû igaz emberré". Tudatâban lehetett ennek és ez tehette ûrrâ emberi és mûvészi

elveinek sorsa felett. De biztos lehetett abban is, hogy nagy
nemzete volt az, amely mûveit ihlette és hogy e nemzet igazsâga elmûlhatatlan és ôrbkké valô marad! Akâr Székely Berta-

lan magal
☆

☆

☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni Radnay

Rudolf bemutatott értékes elôadâsât, majd bejelenti, hogy a
kôvetkezôkben az elôzô naprôl elmaradt elôadâsok és az l'râsban bekûldôtt hozzâszôlâsok és javaslatok keriilnek sorra.

Eszlâry Kàroly dr.:
A JERUZSÂLEMI KIRÂLYSÂG
ÉS MÂS KORABELI ORSZÂGOK

ASSZIZEINEK HATÂSA A MAGYAR ARANYBULLÂRA

Az Arcinybullâban, amely II. Endre uralkodâsa idején
(1204—1235) 1222-ben kerûlt kiadâsra, tôbb olyan rendelkezés

talâlhatô, amelynek eredetét a magyar jogban hiâba keresnénk.
Ilyenek legfôképpen a nâdor hatalmânak tûlzott kibôvîtése, némely kiilônôs katonai jogszabâly lerôgzîtése, és az
ellenâllâsi jog (lus resistendi) bevezetése, amely reformok néhâny akkori kivâltsâgos osztâly tagjainak érdekeit kivântâk
szolgâlni.

Ezeknek a rendelkezéseknek idegen eredete mâr régôta
feltûnt a magyar jogtôrténészek elôtt, és ezek azt Anglia, Aragonia, Franciaorszâg, Németorszâg és Lengyelorszâg jogrendjeiben kerestékl).

Eme kutatâsok eredményeit ôsszefoglalva, az Aranybulla
idegen jogintézményei eredetének fellelésében Németorszâgot
és Franciaorszâgot teljesen el kell vetni, mert eme orszâgok

jogrendje teljesen eltérô volt a magyarétôl. Aragonia és Lengyelorszâg jogrendjében ugyan feltalâlhatôk az Aranybulla
jogtârgyai és azok megoldâsai, de eme theoriâkat — fôként —
az a tény rontja le, hogy azok késôbbiek, mint az Aranybulla
vonatkozô megnyilvânulâsai. Hâtra marad e téren Anglia, amely
orszâg jogrendje elôzôleg és utôlag ugyan teljesen mâs, mint
Magyarorszâgé, de ez orszâg Magna Cartâjâban mégis vannak
olyan szabâlyozâsok, amelyek az Aranybullâéhoz hasonlatosak,
ami mâr azért is kiilbnos, mert magyar—angol kapcsolatok

az Aranybullâig és azt kôvetôen alig voltak^).
Mindazonâltal az sem tagadhatô, hogy — a franciâk és az
angolok kozôtt egyrészt, és mâsrészt a magyarok kôzôtt —
ebben az idôben mégis voltak. ha nem is kôzvetlen, hanem
— legalâbb târg3ainkra nézve — azoknâl sokkal értékesebb

kôzvetett kapcsolatok. Ezek nemcsak a Magna Carta és az
Aranybulla hasonlatossâgait magyarâzzâk meg, hanem még az
aragon és a lengyel jogrendeknek az elôbbi két kodifikâciôval
valô egyezéseire is tudnak indokot és magyarâzatot szolgâltatni3).

Eme kapcsolatok nem alakulhattak ki mâsutt, mint a
Szentfdldôn, a keresztes hâborûk idejében, amelyekben az ak-

kori Eurôpa négy legfôbb nemzete, a francia, a német, az an
gol és a magyar vett részt. Az elôbb emlîtett nemzetek fiai
ott megismerkedtek a jeruzsâlemi kirâlysâg jogintézményeivel4), és amikor hazâjukba visszatértek, azokat oda âtiiltették,
sajât kôriilményeikhez alkalmazva.
Eme feltevés alâtâmasztâsâra felemlîtjûk azt, hogy a keresztesek a szent vârost 1099. jûlius 23-ân vették be, ahol

Jeruzsâlemi Kirâlysâgot alapitottak. Vezériiket, Bouillon Gottfriedet vâlasztottâk oda kirâllyâ. Csakhamar hârom ùjabb ke-

resztény âllam keletkezett a Szentfôldôn, nevezetesen Tripoli,
mint grôfsâg, Antiochia, mint hercegség és Edessa ugyancsak,
mint grôfsâg, amely orszâgok fejei a jeruzsâlemi kirâlynak
voltak vazallusai. Minthogy az elsô keresztes hadjârat vezetôi

tôbbségiikben franciâk voltak, ezek igen természetesen, volt
eurôpai hazâjuk hûbéri rendjét honositottâk meg mindenûtt a
Fôldkôzi-tenger keleti medencéjében. De a hûbériségnek euro-

pai rendje keleten teljesen âtalakult, hiszen az ottani viszonyok egészen mâsok voltak, mint nyugaton. Mâr azért is, mert
az emlitett âllamok âllandôan hâborûban âlltak a muzxilmâ-

nok ellen, aminek folytân az élet a Szentfôldôn sokkal bizonytalanabbâ vâlt, mint az anyaorszâgban. Ezen okoknâl fogva,

minthogy a keresztesek âllando veszélyben éltek, tbbb jogot
szereztek maguknak, mint amennyivel eredetileg Franciaorszâgban rendelkeztek. Ekként, a Szentfôldôn az odakeriilt

lovagok sajâtos keleti hûbériséget vezettek be, amelyben a
kirâlyi hatalom nem volt mâs, mint névleges.
A Jeruzsâlemi Kirâlysâg és mâs ottani orszâgok alkotmânyât a "nemesség demokrâciâjânak" eszméjére alapitottâk és
annak mikéntjét le is irtâk, amikor a keresztes lovagok véglegesen, illetve végleges szândékkal rendezkedtek be a Szent
fôldôn.

A keresztesek szokâsai Bouillon Gottfried akarata szerint
kerultek jogilag lerôgzitésre abbôl a célbôl, "que ses gens et
son peuple et totes autres maniérés de genz allanz et venans
et demorans en son reiaume fussent gouvernés, gardés, tenus
et maintenus, et menus et justisés à dreit et â raison"5),
amely kôzépkori franciasâggal irt szôveg arra utal, hogy a
keletkezett jogszabâlyokkal a keresztesek és minden ott tartôzkodô valamennyi életmegnyilvânulâsât igyekeztek rendezni.
Eme jeruzsâlemi alkotmâny szôvegét âltalâban a "Jeru
zsâlemi Kirâlysâg Asszizeinek" (=Assises du Royaume de
Jérusalem) nevezik, de azokat egyesek még a "Szent Sir Leveleinek" (=Lettres du Saint-Sépulchre) is hivjâk.
De az âllandosâgra, a véglegességre valô tôrekvés itt sem
érte el céljât, mert a Jeruzsâlemi Kirâlysâg még szâz évig sem
âllt fenn. Szaladin, Egyiptom és Syria szultânja ugyanis a
Hittin melletti csatâban, 1187. jùlius 3-ân és 4-én teljesen
ôsszetôrte Lusignan Guy jeruzsâlemi kirâly seregét, aminek
folytân a szent vâros 1187. oktôber 2-ân ûjra a muzulmânok
kezébe keriilt.

Jeruzsâlem elfoglalâsâval az asszizek alkalmazâsa szintén
megszûnt, és azoknak az ottani irâshan valô hivatalos lerôgzitése is véget ért6). Azokat igy fôként csak a szâjhagyomâny
ûtjàn ôrizték meg7), és csak mint iratlan jogot vették figye-

lembeS). Majd hogy eme jogbizonytalansâg végetérjen, az
asszizeket a kelet jogtudôsai kezdték ùjra îrâsba foglalni a
XII. szâzad végétôl kezdve.

Azok a jogszabâlyok tehât, amelyek a Jeruzsâlemi Kirâlysâg asszizeinek neve alatt ismeretesek, nem mâsok, mint
magângyûjtemények abbôl az idôbôl, amikor Jeruzsâlem mâr
nem volt a keresztesek birtokâban, és a keresztények uralma

alatt lévô vârosok legnagyobbikai csupân Acre és Ptolemais
voltak.

A jeruzsâlemi és a cyprusi kirâlysâgok asszizei a kovetkezôkben talâlhatôk meg9):

1) A Kirâly Kônyve, amelynek a megszôvegezése grôf
Beugnot szerint 1271 és 1291 kôzott torténhetettiO), de erre
vonatkozôlag Granclaudenak az a véleménye, hogy az mâr 1197
és 1205 kôzott keriilt leirâsrali).

2) A Polgârok Asszizeinek Kônyve. Grôf Beugnot és csaknem valamennyi szakember ennek megszôvegezését késôbbre
teszi, mint 1173 (amely évben Amaury kirâly meghalt), és korâbbra, mint 1187 (vagyis amikor a muzulmânok Jeruzsâlemet

visszafoglaltâk)l2). Granclaude azt âllitja, hogy ezt a kônyvet
Jeruzsâlem mâsodik elfoglalâsa idejében, tehât 1229 és 1244
kôzott alkothattâki3).

3) Novaro Fiilôp Kônyve, amely nem lâthatott elôbb napvilâgot, mint 1252, és amely bizonnyal 1252 és 1254 kôzott
keletkezettli).

4) Ibeîin Jânos Kônyve, amelyet grôf Beugnot és mâs
késôbbi szerzôk ûgy tekintenek, mint a XIII. szâzad kôzepén
keletkezettetlS), de amelyre vonatkozôan Granclaude azt âllit
ja, hogy azt 1265. januâr 14 és 1266. december 7-e kôzott irhattâkis).

5) Ibelin Jakab Kônyve,

6) Tort Geoffroy Iràsa, és
7) Az Asszizek Kulcsa. Eme hârom kônyv 1270 és 1291
kôzôtt keriilhetett kiadâsrai7).

8) A Vàdlô és a Védô (=A panaszos és a panaszlott)
Kônyvei, amely irâsokat grôf Beugnot a Polgârok Asszizeinek

Konyve kivonatânak tart, és amelyeknek îrâsba foglalâsa 1291
és 1489 kozott tételezhetô fellS).

9) Antiochia Asszizei, amelyeket valamelylk Bohémond,
talân IV. Bohémond (1201—1234) alatt vetették papirral9). Ez
az uralkodô kortârsa és unokatestvére volt IL Endrének kôzos

nagyanyjuk, Konstancia, Antiochia uralkodônôje révén.
Mint ahogy lâthatô, a magyar keresztes hâborû idején

(1217—1218) az asszizek egy része mâr ûjra irott jog volt, de
ezeknek egy mâsik része mâr (vagy még) nem volt mâs, mint
egyszerû, hagyomânyokra épitett szokâs (... coutume unique
orale et traditionnelle)20).

Az asszizek — mint ahogy mâr emlitettuk — nem csupân
a szent vârosban kerûltek alkalmazâsra, hanem azok a Jeru-

zsâlemi Kirâlysâg egész teriiletén érvényesUltek2l). A Jeruzsâlemi Kirâlysâg bukâsa utân ezek szerint az asszizek szerint

szolgâltattak jogot Tyrusban, Nablusban és Betlehemben. Igy
az asszizek figyelembe vétele csupân akkor szûnt meg, amikor
Acret a Latin Csâszârsâg elveszitette 1291-ben. Azsiâban ezt a
kodifikâciôt utoljâra Nicosiâban hasznâltâk hivatalosan22).

Igaz ugyan, hogy a harmadik keresztes hadjârat, amelyet
I. Frigyes, Oroszldnszîvû Richard és Fiiîôp Agost vezettek, a
szârazfoldon semmi eredményt nem hozott, mindazonâltal a

tengeren az angolok elfoglaltâk Cyprus szigetét, amelyet akkor
Komnenos Izsâk byzanci csâszâr uralt. Oroszldnszîvû Richard

ezt a szigetet, mint hûbért, odaadta Lusignan Guynak, Jeruzsâlem volt kirâlyânak23), és a franciâk, akik igy ott letelepedtek,
magukkal hoztâk az asszizek jogrendjét24).
A Latin Csâszârsâg, amely a negyedik keresztes hâborû
utân alakult, szintén elfogadta ezt a kûlônôs jogot25). Bau
douin csâszâr mindjârt trônrajutâsa utân megkérte Amauryt,
Cyprus kirâlyât (1194—1208), hogy kûldje el részére a Jeruzsâlemi Kirâlysâg asszizeinek egy mâsolatât. Ez meg is tortént.
A csâszâr azokat elfogadta, és "Rumélia Asszizei" (=Liber
consuetudinum Imperii Romaniae) cim alatt beiktatta a Latin
Csâszârsâg hivatalos jogi kônyveinek sorâba26).

Ugyancsak âtvették az asszizeket Morea jogâba is. E tény
folytân a Balkân-félszigetnek Magyarorszâggal hatâros részein

szintén a keresztesek joga volt érvényben. Ez a helyzet 1204-tôI
1261-ig tartott, vagyis ami'g a gorôg csâszârok — akik ebben az
idôben Nicosiâban éltek — vissza nem hôditottâk a maguk
részére Konstantinâpolyt27).
Ha ôsszehasonlîtjuk az asszizeket — amelyek, mint lâttuk,

a XIII. szâzad elején a keleti vilâg élô jogât alkottâk — az
Aranybullânak rendelkezéseivel, akkor kôzôttûk — ami az elmondottak miatt nem is feltiinô — szâmos hasonlatossâgot
talâlhatunk.

ïgy a jeruzsâlemi alkotmâny ama rendelkezése, amelynél
fogva a kirâly minden joga az udvari méitôsâgokra (sénéchal,
connétable, maréchal, chambellan, vicomte, stb ...) hârult, és
az uralkodô nem rendelkezett massai, mint a végrehajtô hatalommal28), olyan példât jelentett, amelyre a székesfehérvâri
tôrvénynapok résztvevôi tôrekedtek. Ez az eszme érvényesiilt
ugyanis abban a javaslatban, amely a kirâly jogât csupân a
nâdor kinevezésére ôhajtotta megtartani. Igaz ugyan, hogy ez
a tôrekvés nem ért el sikert, mert az Aranybullâban a kirâlyi
hatalom egyâltalân nem kisebbedett, hanem csak a nâdor és
az orszâgbirô hatalma nôtt hozzâ és kôzelitette meg az ovét29),
de eme rendelkezések folytân a magyar fôméltôsâgok hatalma,

a Jeruzsâlemi Kirâlysâg alkotmânyânak megfelelôen, mégis
csaknem azonossâ vâlt a kirâlyéval.

A Jeruzsâlemi Kirâlysâgban a kirâly nem volt mâs, mint
"elsô a bârôk kôzôtt"30). Ez az elv, vagyis a "nemesek egyenlôségének" bevezetése és kimondâsa, mâs szôval a "nemesek

demokrâciâja", Magyarorszâgon ôsi eredetû volt, hiszen annak
kezdetei mâr a vérszerzôdésben (895) is megnyilatkoztak. A

patrimoniâlis kirâlysâg idejében — tehât Szent Istvântôl kezdve II. Endréig — ezt az elvet elnyomta a kirâlyi hatalom tekintélye. De a keresztes hâborûk hatâsa folytân ez az elv is
érezhetô a székesfehérvâri torvénynapok jogalkotôinâl, âmbâr

az nincs szintén rôgzîtve az Aranybulla szôvegében. A XIV.
és a XV. szâzad folyamân ez az egyenlôségi irânyzat szintén

nem testesiilt meg egy jogi szôvegben sem, ami azonban nem
jelentette azt, hogy az nem élt burkoltan a nemzet jogi meggyôzôdésében. Véglegesen azt Werbôczy Istvân, a legnagyobb
magyar jogâsz, fogalmazta meg hîres Tripartitumâban (1514),

ahol az "una eademque nobilitas" kifejezés mâr olyan nemesi
târsadalomra utal, amelyben a kirâly nem volt mas, mint

"primus inter pares"3l). Eme latin kifejezések jôl utalnak
arra, hogy a magyar kirâly jogâllâsa, habâr elkésve, teljesen
azonossâ vâlt a jeruzsâlemi kirâly jogi helyzetével.
De a hasonlatossâg sokkal hatârozottabb kôrvonalakat ôlt
a Kirâly Konyvének figyelembevételénél. Annak szôvege sze-

rint, ha az uralkodô letartôztat "sans esgart de cort" egy szabad embert, azt megiiti vagy megcsonkitja "ment â sa foi et
renie Dieu"32). Ez a jogszabâly teljesen ôsszhangban van az

Aranybulla vonatkozô artikulusâval, amely megtiltja a kirâlynak a szerviensek letartôztatâsât, vagy azok elitélését, feltéve,
ha azok megelôzôen nem voltak szabâlyszerûen megidézve és
bûnôsnek nyilvânîtva a megfelelô eljârâs szerint33).

Még jobban erôsodik a hasonlatossâg azzal, hogy a jeru
zsâlemi alkotmâny megtiltotta a kirâlynak bârmely birtok

vagy hûbér adomânyozâsât az érdekelt bârôk hozzâjârulâsa
nélkul34). Ugyanez a rendelkezés talâlhatô meg az Aranybullâban, amely nem engedte meg a kirâlynak, hogy egész vârme-

gyéket vagy méltôsâgokat adomânyozzon, tehât birtokot vagy
"hivatalt" juttason ôrôkletes érvénnyel35).
Ezen kiviil a jeruzsâlemi alkotmâny és az Aranybulla ren-

delkezései még a jôszâgfosztâst illetôleg is hasonlatosak. Igy
az asszizek a fejedelmet a "tenir et maintenir" szavakkal kotelezték az adomânyok és a kivâltsâgok tiszteletben tartâsâra36), és neki semmi joga sem volt bârmely vazallusânak "sans

esgart de cort", vagy "sans esgart de ses pers" vagyonâtôl valô
megfosztâsâra, mâs szôval a hûbérek bârmely vazallusâtôl valô
elragadâsâra, vagy visszavételére (saisir ou dessaisir) az udvar
itélete nélkûl37). Ezt a jogvédelmet az Aranybulla ugyanigy,
de tômôrebben akként fejezi ki, hogy ezentûl senkit sem fognak megfosztani olyan jôszâgoktôl, amelyeket valamely jogos
szolgâlat révén szereztek38).
A birtok feletti szabad rendelkezés — azzal az egyetlen

korlâtozâssal, hogy a kirâly annak csak akkor ôrôkôse, ha
nincs ôrôkôs39) — mind a két kodifikâciôban szerepel. Az

asszizekben ez egyrészt a; "S'il avient que une hons meurt
desconfes et celuy qui mors est ou cele, n'a ne pere, ne mere.

ne enfans, ne nul autre parent niparente, la raison coumande
que tout le siendet estre dou seignorde la terre, par dreit"40).
Majd ez a kodifikâciô azt is lerôgzîti, hogy "Li rois ou le

seignor de la terre est drois heir de celuy ou de cele qui
meurt sans devise faire et qui n'a nul parent, et det aver tout
ce que celuy avet ou cele"4i). Ami ôsszefoglalva azt jelenti,
hogy a Jeruzsâlemi Kirâlysâg tôrvényei lehetetlenné tették a

fejedelemnek, hogy embereit megfossza esetleges orokségeitôl,
vonatkozô itélet nélkiil. Ez a rendelkezés az Aranybullâban is
megtalâlhatô, mert ez a szervienseknek vagyonuk feletti szabad rendelkezést halâluk esetén megadta fiûgyermek hiânyâban is a "quarta puellaris" kivételével, ami a leânyokat illette.

Igy a kirâly az elhûnyt szerviens vagyonâra csak akkor tarthatott igényt, ha annak egyâltalân nem volt élô rokona42).
Az asszizek tobb alkalommal târgyaljâk a katonâskodâsi
kôtelezettségeket az orszâg teriiletén kiviili hadjâratok esetei-

ben, amely probléma hajdan nem volt hatârozottan eldontve.
Példâul III. Hugo, Cyprus kirâlya, elrendelte, hogy vazallusai
ôt kôvetni kôtelesek akâr a kirâlysâgon belûl, akâr annak hatâ-

rain tùlmenôleg. Indokai alâtâmasztâsâra ez a kirâly felidézte
azt, hogy vazallusai ekként kbvették elôdjét — II. Hugôt —,
amikor a magyar kirâly és az osztrâk herceg âtkeltek a tengeren keresztes hadjâratuk alkalmâval43). De a cyprusi hûbéresek esetén kivul, Ibelin Jakab (Ibelin Jânosnak, az Asszi

zek egyik lerôgzitôjének a fia) e tekintetben azzal vâlaszolt az
emlîtett kirâly kovetelôdzésére, hogy "les homes dou reiaume
de Chypre ne devaient pas faire le service, c'il ne veulent hors
dou reiaume de Chypre"44).
Eme vitatkozâson kiviil az asszizek még tôbb alkalommal
vetették fel a hadsereg igénybevételi môdjât az orszâg hatârain kivul45). A vonatkozô jogszabâlyok értelmében a vazallusok âltalâban nem voltak kôtelezhetôk arra, hogy az orszâg
teriiletén kiviil harcoljanak, és kirâlyaik csupân a kôvetkezô
hârom esetben kôvetelhettek tôliik idegen fôldôn valô katonai

segitséget. Nevezetesen: 1) ha a fejedelemnek vagy egyik fiânak hâzassâgârôl volt szô; 2) ha a kirâly hitét, avagy becsûletét kellett megvédelmezni "por sa fei et s'onor garder et
défendre"; és 3) ha "besoing aparant de la seignorie ou le

comun proufit de la terre", vagyis ha a "kôzjô" (=salut pub
lic) volt veszélyben46). Az asszizek szerint abban az esetben,
ha a vazallusok kiilfoldi hâborûban valô részvételre kôteleztet-

tek, a hûbérùr kbteles volt ôket fegyverrel, élelemmel és mindennel, ami a hâborùhoz sziikséges, ellâtni. Ez a kôtelezettség
az asszizekben a kôvetkezô szovegezéssel szerepel: "Par enci
que le seignor est tenus de douner li les estouviers de son
cors, sauves les terres de son fié tan con il sera en celuy

mesage hors des parties dou reaume"47). Eme rendelkezéseknek megfelelôen az Aranybulla szintén a védelemre korlâtozta
a kiilfôldi katonai szolgâlatot. Ebben a kodifikâciôban a szerviensek (és persze a kialakulôban lévô nemesség is) nem voltak kôtelezve a kirâly kôvetésére annak kiilfoldi hâborûi esetében, kivéve, ha ez résziikre kârpôtlâst, avagy zsoldot adott.
Az Aranybulla kivételezettjeit — akik annak ellenére, hogy az
emlitett elônyoket résziikre biztositottâk, és mégis elmulasztottâk a kiilfoldi harcot — feloldottâk minden ezzel jârô ka

tonai bûntetéstôl48). Ôsszegezve a katonai vonatkozâsû kotelezettségeket, az asszizek és az Aranybulla szôvegezése kôzôtt
e tekintetben fôleg és nagyjâbôl csupân az a kiilônbség, hogy a
Szentfôldon mindazok, akik hûbérrel rendelkeztek, és akik
eme vazallus helyzet folytân kôtelezve voltak bizonyos személyi szolgâlatokra, zsoldot kaptak49), ezzel szemben Magyarorszâgon ezt a zsoldot csak azok részére biztositottâk, akik az

orszâg terliletén kivûl teljesitettek katonai szolgâlatotSO).
Az adômentesség és a kereskedelem szabadsâga a keresztes lovagok âltal alakitott âllamok Szentfôldon lévô lakossâgânak jelentôs kedvezményét jelentette. A jeruzsâlemi kirâlyok
erre vonatkozô engedékenységiikben sok esetben még magukat
is megfosztottâk bizonyos lehetôségektôl, ami csaknem teljes
anyagi tehetetlenségiikre vezetett. Gyakran elôfordult, hogy
még abban az esetben is, ha fôldjeik felett rendelkeztek, adômentességet adtak olyan cikkekre, vagy olyan jogokra, amelyek
az Egyhâzat szolgâltâk. Ilyen volt példâul az a kedvezmény,
amely a Holt-tengeren valô halâszatot évenként nyolc napon
ât teljesen ingyenessé tetteSi). Magyarorszâgon az adômentes
ség intézménye régebbi, mint az asszizek, de az a tény, hogy az
Egyhâz részére fizetendô tized (=décima) lerovâsa nem pénz-

ben, hanem természetben (gabonâban, borban, stb ...) rendeltetett el, arra utal, hogy ebben az Aranybulla szintén keleti
hatâs alatt âllottss).

Végiil igen lényeges arrôl is megemlékezni, hogy a jeruzsâlemi asszizekben talâlhatô az' ellentâllâsi jognak (a ius
resistendi-nek) legrégibb formulâja. A vonatkozô szôveg erre

nézve azt mondja, hogy ha a kirâly nem tartja meg eskiijét,
akkor alattvalôi nem kotelesek eltûrni ezt a jogtalansâgot. Ez
az eredetiben a kovetkezôképpen hangzik: "Et c'il (le Roi)
avient puis, en aucune manière, que il vaise contre ses sairemons, il renée Dieu, puisqu'il fauce ce que il a juré. Et ne
devient soufrir ces homes ni le peuple"53). Az Aranybulla vo
natkozô szôvege ennél fejlettebb, mert az felhatalmazza ilyeii
esetben privilegizâltjait, hogy a kirâly akaratâval szembeszâlljanak és neki egyenként vagy ôsszesen ellenâlljanak54). A két
szôvegezés kôzott a hasonlatossâg fôként abban a kezdetlegességben nyilvânul, hogy a kirâly tôrvényszegésének megâllapitâsa alattvalôinak nem târgyilagos véleményétôl fûgg.
☆

☆

☆

Az elmondottakbôl jôl érzékelhetô az a hasonlatossâg,
amely a Jeruzsâlemi Kirâlysâg és mâs hajdani orszâgok asszizei és az Aranybulla vonatkozô részei kôzott fennâll. Az Arany
bulla 31 artikulusa kôziil 9 csaknem azonos a keresztesek em-

lîtett kodifikâciôival, és ezenkiviil talâlhatô még néhâny olyan
artikulus is, amelyek egyes részeikben azonos jogi problémâkkal foglalkoznak.
Ezek a hasonlatossâgok igen természetesek mâr csak azért
is, mert II. Endrének és kôrnyezetének bô alkalmuk volt a
keresztesek keleti jogrendjének megismerésére.
Ennek bizonyîtâsâra utalunk az ôtôdik, vagyis a magyar
keresztes hadjârat egyes eseményeire.
Ezt a hadjâratot, mint ismeretes, III. Honorius pâpa szervezte meg. Annak seregét — II. Endre hadain kîviil — Délkelet-Németorszâg âllamaibôl toboroztâk, amelyek eddig nem
vettek részt a keresztes hadjâratokban. A sereget Wittetsbach

Lajos bajor, VI. Lipàt osztrâk és Merâniai Ottô krajnai her-

cegek vezették. Ezt a Jeruzsâlem felszabaditâsâra elindulô
igen jelentékeny sereget késôbb még IV. Bohémond, Antiochia
fejedelme, Brienne Jânos jeruzsâlemi kirâly és I. Lusignan
Hugo cyprusi kirâly (aki a régi Jeruzsâlemi Kirâlysâg maradvânyain uralkodott)55) hadai egészitették ki56).
A keresztes hadjârat indulâsât Spalatôbôl irânyoztâk elô
1217 jûlius havâra tervezve a behajôzâst, de ez halasztâst szenvedett a keresztesek késedelme folytân.
VI. Lipôt osztrâk herceg is csupân az év augusztusânak
kozepén tudta elhagyni Spalatôt és 16 napig tartô kedvezô
hajôzâs utân Acreban kôtôtt ki szeptember elején57).
III. Honorius pâpa kivânsâgânak megfelelôen a magyar

kereszteseknek szeptember 8-ân kellett volna Cyprusba érkezniûk. De II. Endre — talân azért, mert lâtta, hogy a keresztes

hâborûban valô részvétele ellenére a pâpa nem karolta fel torekvéseit — egyâltalân nem sietett az indulâssalôS). Hadseregével csak szeptember kozepén, illetve végén szâll tengerre

szintén Spalatôban, és csupân szeptember végén, vagy oktôber
elején érkezett Cyprusba, amely orszâgban a Jeruzsâlemi Ki
râlysâg szokâsai voltak érvényben mâr tôbb évtized ôta.
I. Lusignan Hugo, Cyprus kirâlya a cyprusi urak fényes csoportjâval és nagyszâmû lovassal csatlakozott II. Endréhez és a
magyar keresztesekhez59).

Az ôtôdik keresztes hadjârat alkalmâval a magyar és a
cyprusi urak egyiitt éltek és egyiitt harcoltak.

Azok a magyar urak, akik II. Endrét erre a hadjâratra
elkisérték, a kôvetkezôk voltak: Péter gyôri puspok, Tamâs
egri piispôk, Uriâs szentmârtoni apât, a Csâk nemzetségbôl
valô fiatal Ugrin kancellâr, aki késôbb kalocsai érsek lett, a
Szâk nemzetségbeli Barc fia Miklôs, mint volt nâdor, Apod fia
Dénes târnokmester, Merâniai Gertrûd kirâlyné unokatestvére,
a Kân nemzetségbeli Lâszlà fôlovâszmester, Môzes ispân,
Atyusz fia Lôrinc asztalnok, ugyancsak a Csâk nemzetségbôl
valô Demeter istâllômester, a Râtôt nemzetségbeli Gyula, Mô
zes palatinus testvére, aki késôbb mint vajda, udvari ispân
lett, a Hunt-Pâzmâny nemzetségbeli Sebôs fegjrvernôk és Râ-

told (Tamâs cornes fiai), végiil pédig Smaragd pozsonyi
ispân60).

A magyar és cyprusi seregek Acreban tâboroztak és minden bizonnyal oktôber kôzepe felé és a hônap végén II. Endre
sâtrâban haditanâcsot tartottak, amelyen az ottani francia,
valamint magyar és német keresztesek vezetôi vettek részt6l).
Ezen a megbeszélésen francia részrôl a kôvetkezôk voltak
jelen: I. Lusignan Hugo, Cyprus kirâlya, Montaigu Eustorgue,
Nicosia érseke és Cesareai Gauthier cyprusi hadparancsnok,
aki az ottani lovassâgot vezényelte. Brienne Jânos kirâly kôriil
Acre kirâlysâgânak fôurai csoportosultak, nevezetesen I. Ibe-

lin lânos, a régi bailli Beyruth ura, testvérével Ibelin Fulbppel
(akinek fia volt Ibelin lânos, 1215—1266), az Asszizek legnagyobb részének lerogzitôje, Beisan Gauthier unokaôccsével,
Beisan Gremonddal, illetve Gormonddal, a templomosok, az
ispotâlyosok és a német lovagrend hârom nagymestere:
Chartresi Vilmos, Montaigu Garin és Salza Hermann. IV. Bohémond, Antiochia és Tripoli hercege vazallusaival szintén
Acreba jôtt, akik kozott volt I. Embriac Guy, Gibelet (Jebail)

ura, Embriac Vilmos, Besmedin ura és Ham Gérard, Tripoli
hadparancsnoka. Természetesen a latin piispôkségek képviselôi
is megjelentek Mérencourt Raoul jeruzsâlemi pâtriarcha,
Maugastel Simon, Tjnrus érseke, Limoges Péter, Cézarea érseke
és Vitry Iakab, Acre pùspbke vezetésével62).

Csaknem bizonyos, hogy II. Endre nem ment el egyediil
erre a haditanâcsra, hanem vele voltak legfôbb méltôsâgai,
mert — mint ahogy a vonatkozô egykorù krônika megjegyzi —
a sâtor, ahol osszegyûltek, "moult estoit grant en fut presque
pleine"63). a magyaroknak îgy môdjuk volt, hogy kôzvetlenùl
lépjenek érintkezésbe a francia urakkal, akik nyilvânvalôan
jôl ismerhették orszâgaik jogrendjét.
Az uralkodôk kôzôtt II. Endre volt rang szerint az elsô,
és mivel a keresztesek elutasitottâk azt, hogy Brienne Jânos,
Jeruzsâlem cimzetes kirâlya legyen a vezér64)^ ekként a ma
gyar kirâly lett a feje ennek a nemzetkôzi seregnek65).

A hâborû tulajdonképpen hârom beavatkozâsbôl âllott.
Az elsôt maga II. Endre vezette. Hadserege november elején Acrebôl a Jordân felé tartott. Miutân november 10-én ât-

keltek ezen a folyôn, csakhamar a Genezareth tavâhoz érkeztek. A kirâly ekkor nem Damaszkusz ellen vonult, hanem észa-

ki irânyban haladt elôre. A tô partjât kovette és elpusztitotta
annak vidékét. Amikor a Genezareth-tavânak csûcsâhoz értek,

annak mâsik oldalân délfelé haladtak, de — Capharnaum elhagyâsa utân — II. Endre visszairânyîtotta seregét Acreba66).
A mâsodik vâllalat szintén nem volt mas, mint csoportos
lovaglâs, kivéve azokat a kereszteseket, akik a Thabor-hegyi
tôrôk erôdbt, november 29-tôl december 7-ig, minden eredmény nélkiil tâmadtâk67).

A harmadik haditény decemberben Sidontôl délre és keletre zajlott le, ahol — arab fcrrâsok szerint — egy magyar herceget megôltek, akinek magyar katonâi nagy veszteségeket
szenvedtek68). Valôjâban ez nem volt mas, mint egy felderitésre kiildott ôrjârat csetepatéja.

A magyarokat ebben a két utôbbi csatârozâsban Apod fia
Dénes târnokmester, az orszâg rangban negyedik méltôsâga
vezette69).

Ez idô alatt és utân II. Endre IV. Bohémond udvarâban

szôrakozott ("por soi aaiser"), eihol talân Novare Fiilôp is
jelen lehetett, mert szerinte sokszor megfordult Acre, Nicosia
és Beyruth udvaraiban70). A kirâly hamar râjôtt, hogy keresztes hadjâratânak folytatâsa egyâltalân nem érdeke. Mivel arra
is gondolhatott, hogy ôseinek és ôvéinek tett igéreteinek mâr a
tbrténtekkel is eleget tett, vagy mivel iigyei mâr-mâr visszaszôlitottâk hazânkba, vagy mert ûjra a byzânci csâszârok trônjât kivânta elnyemi; hadseregének kimélését és az Eurôpâba
valô visszatérést hatârozta el7l). Mérencourt Raoul patriarcha
dorgâlô figyelmeztetései tétlenségének megszûntetésére hiâbavalôk voltak, mert II. Endre betegségét hozta fel — ami min
den bizonnyal csak ûriigyiil szolgâlt — és egyszeruen elhagyta

a Szentfôldet. Ôvéivel egyiitt tâvoztak onnan sôgorai, Merâniai
Ottô és Eckbert bambergi piispok hadai is.
Meg kell jegyezniink, hogy vele nem minden magyar keresztes hagyta el a Szentfôldet. Tamâs egri pûspôk csapataival
még 1219 szeptemberéig, tehât még két évig a Szentfôldôn
harcolt. Az Aranybullânak ez az egyik alâirôja résztvett kulônben Damiette elsô, 1218-ban lezajlott, ostromâban72). Feltétlen
talâlkoznia kellett Novare FUloppel, aki ott hârom éven ke-

resztiil minden este meglâtogatta Tibériade Raoult, a jeruzsâlemi asszizeknek ebben a korban legelfogadottabb ismerôjét73).
Tamâs egri piispok hadâval Damiette falai alatt kiizdve
feltétlen abban a helyzetben lehetett, hogy az elôbb emh'tett

két lovagot, Novare Fûlôpôt és Tibériade Raoult ismerje, és
szinte lehetetlen, hogy ezek ne hoztâk volna szôba elôtte a
Szentfôld kiilonôs alkotmânyât.
II. Endre, a Szentfôldrôl valô tâvozâsa utân, visszatérésére

a szârazfoldi ùtat vâlasztotta. Észak-Sziria partjain haladt.
Acretôl Tripoliig I. Lusignan Hugo cyprusi kirâly és IV. Bohémond ki'sérték el74), akik szintén nem lelkesedtek a keresztes

hâborù folytatâsâért.

Mint nagyraértékelt tâvoli rokon, II. Endre Tripoliban
résztvett IV. Bohémondnak, Gibelet Plaisance ôzvegyen maradt urânak Melisande hercegnôvel, I. Lusignan Hugo nôvérével kotôtt hâzassâgân75).
Igen valôszmû, hogy az ôreg Ibelirt Jânos, és ennek testvére, Fulôp szintén elkîsérték II. Endrét visszatérte alkalmâval. Ha ôk I. Lusignan Hugo mellett vettek részt az ôtôdik

keresztes hâborûban, lehetetlen annak még elképzelése is, hogy
II. Endre ne szerepelt volna magyarjaival annal a hâzassâgnâl,
amelyet IV. Bohémond és Lusignan Mélisande kotôttek. Ibe-

lin Jânos, a Lusignan dynasztia bizalmasa, amikor I. Lusignan
Hugo 1217-ben meghalt, gyâmja lett az elhunyt kirâly gyermekének, a késôbbi I. Henriknek, a Nagynak, és régense a Cjrprusi Kirâlysâgnak.

Az eskûvôi tinnepségek utân II. Endre Tripolit elhagyva
meglâtogatta az ispotâlyos lovagok két erôdîtményét: Krak és

Margab vârât, majd Tarsus felé Nicosiâba ért, ahol fiât. Bêlât,
az ifjû kirâlyt, eljegyezte az ottani csâszâr, Lascaris Théodor
leânyâval, Mâriâval.

Végre Konstantinâpolyba ért, hogy anyôsât, Janka vagy
Yolande csâszâmôt meglâtogassa. Csupân a talâlkozâs utân
folytatta ûtjât vissza Magyarorszâgba a Balkân-félszigeten keresztiil. A kirâlynak és kiséretének ez a hosszti keleti ûtja, nyilvânvalôan igen mély hatâst tett az abban résztvettekre76).
II. Endrének és magyarjainak ekként sok-sok alkalmuk

lehetett, hogy kapcsolatba lépjenek a kelet keresztény uraival.

aVik a jeruzsâlemi és egyéb asszizek âltal alkotott târsadalmi
és jogi légkôrben éltek. Keresztes hadjâratuk utân Cyprus és
Antiochia urai tobb, mint ôt hônapon ât (1217 oktôber elejétôl
1218 februâr végéig) voltak egyûtt visszatértukben a magyarokkal. Ezen kîviil pedig, ugyancsak visszatérôben, a magyar

keresztesek olyan teriileteken haladtak ât, ahol a Jeruzsâlemi
Kirâlysâg és mâs orszâgok asszizei, joga és szokâsai érvényesûltek, amely tény folytân ezeknek onkényteleniil is meg kellett ismerniiik azokat.

Aztân ebben az idôben Magayrorszâgnak sok kapcsolata
âllott fenn Konstantinâpollyal mâr csak azért is, mert IL Henrik 1216-ban bekovetkezett halâla utân a francia urak kôziil
sokan kivântâk II. Endrét byzânci csâszârrâ vâlasztani. Ez a
tôrekvés csak a pâpa ellenkezése miatt hiùsult meg. Az az
irânyzat, amely Magyarorszâgot és a Latin Csâszârsâgot egyarânt érintette, az akkori magyarok részére szintén lehetôvé
tette a keleti vilâg életviszonyainak teljes ismeretét.

De ne felejtsûk el azt sem, hogy a magyar keresztes hâborû (1217—1218) és az Aranybulla kiadâsa (1222) kôzôtt csupân
négy év telt el, és hogy az a magyar csapat, amely Tamâs egri

pûspok vezetésével Damiettenek 1218-ban tôrtént ostromânâl
harcolt, minden bizonnyal mâr viszatért Magyarorszâgba, kevés idôvel a hires "székesfehérvâri tôrvénynapok" megtartâsa
elôtt. A kelet benyomâsai tehât akkor még élénken élhettek a

magyarok emiékében, amikor azok jelen voltak az elôbb emlitett gyiilekezeten, hogy ott megalkossâk az Aranybulla û],
forradalmian hûbéries jogrendjét.

Tamâs egri pûspokon kiviil még egy, az egri pûspôkséghez
tartozô, mâsik papnak is jelentôs szerepe volt az Aranybulla
megszôvegezésében. Ezt a papot Cletnek (latinul Cletusnak,
magyarul Kelednek, vagy Kilidnek) hivtâk, aki akkor az egri
préposti és kirâlyi kancellâri méltôsâgot toltott be. Ennek

szôvegezési kôzremûkodését, tevékenységét, csaknem biztossâ
teszi, hogy ô volt az, aki a magyar egyhâzi rend akkori kivâltsâglevelét is lerôgzitette, amit ennek és az Aranybullânak tôbb
fogalmazâsi egyezése igazol.

Hogy ez a Clet jârt-e vagy sem a Szentfoldôn, arra eddig
nincs bizonyiték, bâr annak felderitése mâr csak azért is fon-

tos lenne, mert igenleges esetben ezt a papot a francia keresztesek eszmekôre nemcsak kozvetve, hanem kôzvetlenûl is be-

folyâsolhatta. Az akkori kâptalanok és prépostsâgok élete
annakidején elég bensôséges volt, és îgy alig vitathatô, hogy
Clet jôl ismerhette Tamâs egri puspokot, aki neki elmesélhette
keleti élményeit, és tapasztalatait, beleértve ezekbe a Jeruzsâlemi Kirâlysâgnak és utodâllamainak jogrendjét. De — eme
feltevésen kivùl — Cletnek francia rokonszenvét még az a tény
is igazolja, hogy késôbb, amikor Tamâs 1232-ben bekôvetkezett
halâla utân egri piispok lett, a bélhâromkûti kolostor (amit
IX. Gergely papa is elismert) âltala keriilt alapftâsra77). Ez az
alapitâs pedig még azért is jelentôs volt, mert oda telepitette
ât Clet a mâr meglévô pilisi kolostor cisztercita szerzeteseinek
egy részét, akik ezt megelôzôleg kôzvetleniil érkeztek oda
Arceybôl, az akkori francia cisztercita anyakolostorbôl78).
Az a tény, hogy az Aranybullât hét példânyban készitették
el, szintén keleti befolyâsra utal. Lehetséges ugyanis, hogy a
francia keresztesek magyar târsaiknak elpanaszoltâk a fennâllô jogi nehézségeket és jogbizonytalansâgot, amely az âltal
kôvetkezett be, hogy a Szent Sir Leveleinek egyetlen példânya
elveszett. Talân eme emlékzés folytân, az ilyen bajok megakadâlyozâsa céljâbôl irtâk meg az Aranybulla szovegét hét pél
dânyban. A magyarok ebben éppen olyan elôvigyâzatosak voltak, mint az angolok, akik — eltérôben az addigi helyzettôl,
amikor a kiadott okmânyokat csak egy példânyban âllitottâk
ki — Magna Cartâjukat szintén tobb példânyban rôgzitették
le79).

Sajnos, azoknak hiânyos életrajza, akik a magyar keresztes hâborûban résztvettek, nem engedi meg annak bôvebb is-

meretét, hogy azoknak a Szentfoldon francia lovagokkal valô
egyuttléte milyen mértékben hatott râjuk, és hogy milyen mértékben befolyâsolta ez az Aranybullâban megszovegezetteket.
Ez nem is csoda, mert a magyar keresztes hadjârat legfôbb
vezetôinek nevén, szârmazâsân és esetleg méltôsâgân kiviil rôluk alig tudunk egyebet, amely adatokbôl még ezeknek sem
âllithatjuk ôssze életrajzât, koriilményeit, tôrekvéseit, illetve
célkitûzéseitSO). E tekintetben teljes a hiânyossâg, mert példâul azt sem tudjuk, hogy az ùn. "tavaszi kormâny" tagjai

kôziil kik voltak a Szentfoldôn, ami még jobban megerôsitené
az Aranybullâra gyakorolt "keleti-francia" befolyâs értékét.
Végiil azt is meg kell emliteniink, hogy a szôbanlévô
francia hatâs valôszinûleg a templomosok révén is megnyilatkozhatott. Eme rendnek magyarorszâgi szervezeteirôl ugyan az
egykorû irâsok csak a XII. szâzad kôzepétôl emlékeznek meg,

ami azonban nem jelenti azt, hogy a templomosoknak ne lett
volna mâr az AranybuIIa kiadâsakor is nagy befolyâsuk. E
rend tagjainak pedig âllandôan voltak kapcsolataik nemcsak
az eurôpai orszâgokkal, hanem a Szentfoldôn lévô keresztény
âllamok vezetôivel is. Ennél a ténynél fogva még abban az
esetben is, ha IL Endrének egyâltalân nem lett volna keresztes hâborûja, a templomosok révén a Jeruzsâlemi Kirâlysâg
és mâs asszizeknek hatâsa mégis érezhetô lett volna Magyarorszâgon. A templomosok akkori, magyarorszâgi jelentôségét
jôl igazolja az, hogy — az AranybuIIa 31. artikulusânak rendelkezése szerint — annak hét elkészitett példânya kôziil a
harmadikat ennél a rendnél helyezték letétbe.

Meg kell jegyeznlink, hogy a Jeruzsâlemi Kirâlysâg és mâs
ottani orszâgok asszizeinek hatâsa nemcsak nâlunk, a mi
Aranybullânkban nyilatkozott meg.
Utaltunk mâr annak tévességére, amely szerint — minden
lâtszat ellenére — a Magna Carta lett volna az, amely a ma
gyar jogalkotâst befolyâsolta, és amelynek folytân a "ius resistendi" jogintézménye Angliâbol érkezett volna Magyarorszâgra. Ez a feltevés ma mâr eldôlt, mert bebizonyosodott,
hogy mind az angol, mind a magyar ellenâllâsi jog eredetét a

Jeruzsâlemi Kirâlysâg és mâs ottani âllam asszizeibôl vetteSl).
Ne feledjuk el, hogy a Magna Carta létrejôttének idejében
(1216) tôbb olyan személyiség (mint Fitz Osbert Vilmos, Walter Hubert, Marshal Jânos) élt, akik Oroszlânszivû Richârddal,
vagy kiilônâllôlag, a Szentfôldet megjârtâk és az akkori angol
kôzéletben jelentôs szerepeket vittek82). Sot ezen tûlmenôleg
a Magna Carta alâîrôi kôzôtt is tôbb ilyen volt keresztes lovag
szerepel (mint példâul: Vesci Eustache, Neville Hugh, Marshal
William), akik elôbb a harmadik keresztes hâborûban részt-

vettek és azutân tértek vissza AngliâbaSS). Nem csoda, hogy a
Magna Carta 63 artikulusa kôzûl 22-nek van az asszizekkel

nem csupân hasonlatossâga, hanem egyes esetekben valô teljes
egyezése84). Valôban ma mâr nem lehet — Stubbs Williamnak,
a legnagyobbnak tartott angol jogtôrténész môdjâra — a Jemzsâlemi Kirâlysâg és mas asszizek, valamint a Magna Carta
kôzôtti hasonlatossâgokat, sot teljes azonossâgokat egyszerûen
csak "curious coincidences" alapjân felfogniSS). Kutatâsaink
ugyanis mâr vitathatatlanul bebizonyitottâk, hogy az angol alkotmâny alapjâul tekintett Magna Carta jogszabâlyainak egyharmad része nem az angol "jogi génius" szûlôtte, hanem keleti hatâsra az asszizek befolyâsaként keletkezettSG).

Ami pedig az aragon jogalkotâst és az abban szereplô "ius
resistendit" illeti, azok megalkotâsânâl szintén a keresztes hâborùknak volt szerepûk (bâr spanyol keresztes hâborù nem
volt). Itt az angol jogalkotâs volt az, amely a spanyolt hatalmâba ejtette, ami egész természetes is, mert a korabeli an
gol—spanyol ôsszekottetések igen szâmosak és jelentékenyek
voltak.

Ugyanez a helyzet kovetkezett be a lengyel "ius resistendi"
kialakulâsânâl, mert itt, ugyancsak a keresztes hâborûk feudâlis ideolôgiâjânak megfelelôen, de a magyar jogbôl âtvéve,
nyert az ebben az orszâgban talajt. Ez mâr azért is, mert a

magyar—lengyel kapcsolatok egy évezreden keresztul mindig
barâtiak voltak, és e két orszâg kôzôtt soha sem volt hâborû87).
Mindezek kôvetkeztében âlUthatjuk, hogy a "keleti" (tehât
nem nyugati) francia befolyâs Angliâban és Magyarorszâgon
elsôdleges volt és csupdn mâsodlagosan hatott az aragon és a
lengyel jogalkotdsra. Ennek folytân a Jeruzsàlemi Kirâlysâg
és mds orszâgok asszizeinek hatâsa az akkori Eurôpa négy
fontos âllamâra terjedt ki.
A franciâk — akik mindig ùj

eszmék elôfutârjai és

fâklyavivôi voltak — ugyancsak azt jelentették ki, hogy;

"si le Roi ne tient pas son serment, il commet un délit
contre Dieu et le peuple ne doit pas le supporter", de ebben
egyâltalân nem jelezték azt a szankciôt, amely az ilyen cselekmény, illetve mulasztâs elkovetésével jâr. Ezzel szemben az

angolok gyakorlati szelleme mâr részleteiben szabâlyozta a
"ius resistendi" végrehajtâsât. A magyar, a spanyol és a len-

gyel jog pedig ezt az eszmét a sajât nemzeti karakterének megfelelôen vette ât, és annak alkalmazâsât ahhoz idomitotta.

Granclaude az asszizekrôl irt kdnyvének végén felvetette,
mintegy ônmagâhoz intézve szavait, hogy vajon mi célt szolgâlt és szolgâl munkâja. Nem volt-e hiâbavalô mindaz a kutatâs, tôrekvés és fâradozâs azokért, amiket kônyvében nyilvânossâgra hozott? Hiszen az asszizek ma mâr nem mâsok, mint
egy régen eltûnt vilâg emlékei, jogi relikviâi, hagyatékai!
Azokat még a jelenlegi nyugat-francia jog forrâsaiként sem
lehet figyelembe venni, és igy az asszizek soha semmi befolyâst
nem gyakoroltak a mai modem francia életre! Talân veliik
csak az tôrténhetik meg, hogy egyszer, valamikor, talân felfogjâk azokat hasznâlni a "kozépkori ôsszehasonlîtô jogtudomâny" kutatâsainâl.

Tanulmânyomban a magyar—francia kulturâlis kapcsolatok ismeretét ôhajtottam elményiteni, hogy egyben — szerény
képességeimnek megfelelôen — valôra vâltsam e nagy tudôs
âlmât és ôhajtâsât.
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Csery C. Mihâly: A politikus Madâch

Az Irô mûvei kôzûl "Az ember tragédiâja" napjainkban
kiilonôs ûjjâszùletést ért meg. — Az elôttùnk jârô nemzedék
besorolta a mûvet a "kôtelezô olvasmânyok" kôzé, s l'gy elvette
tôle a tiltott gyiimôlcs élvezése utâni vâgyat. A tapasztalat
ajânianâ, hogy tilalomfât âllitsunk inkâbb az olyan mûvek elé,
amelyek elolvasâsât kivânatosnak talâljuk. Bizonyos, hogy a

"kôtelezô olvasmâny" cimkéje sokat ârtott "Az ember tragédiâjâ"-nak, még akkor is, ha igaz, hogy Madàch e mûvének értékelése és élvezése olyan késziiletet tételez fol, amilyent a kozépiskola alig biztosithat.
Az emigrâciôs életiskola azonban — ùgy lâtszik — az olva-

s6k érdeklôdését nemcsak kitâgitotta, hanem el is mélyitette.
A DP-tâborokban a magyarsâg egyik legkeresettebb olvasmânya a Tragédia volt. Egyes szineit tôbbszor jâtszottâk kezdetleges kdriilmények kbzôtt ugyan, de annâl tobb lelkesedéssel
és fôieg szeretettel. S tudjuk, hogy ez a Madâch irânti lelkes
tisztelet a kivândorlâs utân sem szûnt meg. Igen, az idegenbe

szakadt magyar ùgy érzi, hogy Madâchnak sok mondanivalôja
van szâmâra, amikor az egészet a lângész pillantâsâval fôlméri
és az egyénit âltalânos érvényû eszmévé suriti.
Mégis, mert alig tudott, hogy Madâch nemcsak kôltô és

irô volt, hanem politikai téren is tevékeny, ilyen vonatkozâsban szeretném vâzolni szerepét.
☆

☆

☆

Madâch 1841-ben, 18 éves korâban keriilt szûkebb hazâja,
Nôgrâd megyei élete kozpontjâba: Balassagyarmatra. Nemesi
szârmazâsa kotelezi a koziigyekben valô részvételre. Patvarista,
azaz joggyakornok, majd tiszteletbeli aljegyzô Sréter Jànos
alispân mellett. A megye azidôtâjt alkotmânyos életùnk fontos

féruma s egyszersmind annak biztositôja. Mert volt még egy
politika, ezt Bécsbôl diktâltâk, nem csoda, ha a megyei ennek
ellenlâbasa. De nemcsak ezek az ellentétek vittek ez években

nagy elevenséget a magyar vidék életébe, hanem a szâzad târsadalmi, gazdasâgi s mâs nagy, megoldâsra vârô kérdései is.
Elegendô, ha utalunk itt Kossuth és Széchenyi vitâjâra.

A 35 éves alispân és a 18 éves patvarista kitiinôen megértette egymâst. Sréter még a lakâsât is megosztotta Madàch-al,

akinek a konyvtârszoba jutott. Ez a konyvtâr az ismeretek
olyan târhâza volt, amit egy valôban nem mindennapi elme
vâlogatott ôssze. Allithatni, Sréter lângelme és lânglélek volt.
A magyaron kivùl latinul, gorôgùl, olaszul, franciâul, spanyolul, svédlil és portugâlul tudott! Sokat forditott Byron,

Shakespeare, Mirabeau, Cervantes, Tasso és mâsok mûveibôl.

Môdszeres kovetkezetességgel bejârta az orszâg valamenn'yi
vârmegyéjét, hogy a megyei kozgyûlések jegyzôkônyveit s a
kiilonbbzô kbnyvtârakat tanulmânyozza. Âltalâban "ahol csak
valami vilâgossâgot szerezhetett magânak Magyarorszâg kbzûgyérôl, minden alkalmat hévvel ragadott meg" — olvassuk a
rôla irt egykorû emlékezésben. Ez a sokoldalû, nagymûveltségû
és mélyenérzô férfiû volt bât az ifjù Madàch mentora. Jôrészt
neki kbszônhette Maddch vilâgirodalmi ismereteit, s széleskbrû tâjékozottsâgât nemzetpolitikai kérdésekben.
(Sréterrôl Id. édesatyja fbljegyzéseit a fia "Visszaemléke-

zések" [Buda 1842. XVI. 248. 1.] c. posthumus mûvében.)
Madâch elsô politikai jellegû irâsai Timon âlnévvel 1844—

45-ben jelentek meg a Pesti Hirlap hasâbjain. Beszâmolôi tanûskodnak rôla, mennyire érdeklôdbtt a kbzûgyek irânt, s
hogy azokban âllâst is foglalt. Jôllehet Sréter ekkor mâr
— nyilvân a tùlfeszitett munka âldozataként — elkbltbzbtt az

élôk vilâgâbbl, szellemét Madâch hiven megbrizte, amikor példâul a népnevelés fontossâgât hangsûlyozva panaszolja a "kbzvetleniil a 'néphez szôlô', s ezt érdekeirôl felvilâgositb organum

hiânyât". Szellemes gûny is felbukkan egy mâsik cikkében,
ahol azt irja, az az btlete tâmadt, hogy a "philistert, e korszerû magyar szbt" megmagyaritja: " 's a' spectabilisben âllapodâm meg ..."
1846-ban Madâch fokozôdô bntudattal fordul az irodalom

felé, ahol azonban érvényesiti a kbzûgyek terén szerzett tapasztalatait. Igy jut "Az ember tragédiâjâ"-t megelôzô drâmakisérleteibe egy-egy mélyenjârô gondolât, megfigyelés. Ilyen a
magyar ember jellemzése a "Csâk végnapjai"-han. Nincsenek
mellékutcâi, nyilt sisakkal kûzd a tbrvényes keretek kbzbtt.
Politikâja brbk magyar célokat szolgâlô bblcs és erkblcsbs
magatartâs. Mindenkorra érvényes intelmét példâzza ez a kis
idézet:

"Nem érzel-é — mondd — megszégyeniilést,
Minden kontârnak bûntârsul esve,

Ki egynapos, korldtolt felfogâssal
Dicsekszik hatni késô szâzadokra?

Ne légyen senki bblcsebb, mint kora.
Ha mint eszkbz betôlti hivatâsât,
Jô eszkôz volt; ha mint prôféta lép fel:
Vagy ôrjôngô, vagy nem hisznek szavânak ..
☆

☆

☆

A szâzad derekânak egyre nehezebb levegôjét a sotétenlâtâsra hajlamos és gyenge egészségû kôltô elviselhetetlennek
talâlja. Megkisérli, hogy lemondva megyei tisztségeirôl visszavonuljon csalâdja kôrébe. Hazâjât és nemzetét féltô aggodalmai azonban oda is elkisérik s az élet forrongô alakulâsâtôl
elszakadni nem tud. Ha bântja is, hogy tbrékeny testalkata
miatt maga nem foghat fegyvert a szabadsâgért, ôccsét. Fait,
ô tartja vissza a reménytelenné vâlô kùzdelemtôl. Madâch Pâl
mégis Kossuth futâra lett, s szolgâlata teljesitése kozben tiidôgyulladâs kioltotta fiatal életét. A kbltô keserû sorsa ezzel
nem érte be. 1849-ben legkedvesebb nôvérét, Mariât, Mankôbiiki Balogh Kâroly honvéd ôrnagy feleségét kisfiâval egyiitt
az Erdélyben fôllâzitott môc rablôk feikoncoltâk.
A csalâd és nemzet gyâsza osszeroppantotta MadâchoX, de
egészen nem tôrhette meg. Reménykedés helyett dac kiâltja
oda:

"Nem féltelek, hazâm!
Ameddig dit Branyiszkôd kôrakâsa,
Mint ôrjàs harczaid emlékjele,
Regét mond rôla a Kârpdt vaddsza
S viharként leng rajta hôsôk szelleme:

Nem féltelek, hazdm!
Ameddig Idtom alfôld rônasdgdt.
Felette mûltak délibdbja kel,
Szent vér hizlalja lengô dûs kaldszdt

És tdpot a test, lélek benne lel.

Ugyanebben az idôben egy mâsik verse a honszeretet szép
vallomâsa:

"Nem volna életemben bânatos perc

Ês nem sztvemben néma fâjdalom.
Ha kihalna dràga képed,
Ha sorsodat nem érezném, honom!

S mégis, e bû ha szivembôl kiveszne,
Elhagyna, veszne minden ôrômem,
E szentelt bûn kiviil hisz' mas ôrôkség
Bukott hazâmbôl nem maradt nekem."

Akinek ilyen volt a felfogâsa, lelkiilete, hamarosan bôrtônbe keriilt az abszolutizmus éveiben. Amikor pedig visszatért
onnan, râszakadt csalâdi boldogsâgânak elvesztése. Meghasonlott lelke irâsban és olvasâsban keres gyôgyulâst. 1859-ben
nekifog ôrôkbecsû alkotâsânak. Alig volt készen a "mû", "derengeni kezdett az aikotmânyos éra". De Madâchhan még ott

fâjt az egész einyomatâs minden keserûsége. Ez talâlt levezetésre kis szatirâjâban, "A civilisator"-'ban. (Mâsik, ebben az
idôben irt mûve, a "Môzes" reményt kifejezô. A bibliai hôs
alakjâban mâr régebbi kutatôk fôlfedezték tôrténelmûnk nagyjait. Fôieg Kossuthot, pedig vilâgos a Széchenyive emlékeztetés, ha meggondoljuk, hogy Môzes ugyan meglâtja az igéret
fôidjét, de oda mâr nem mehet be. Széchenyi is lâtta fôlde-

rengeni nemzete jobb sorsât, mégis akkor teljesedik be tragédiâja: 1860. âpr. 8.)
Derûsebb és politikai célzatâban is vilâgosabb "A civilisator". Ebben a nemzetiségi kérdést és Bach rendszerét veszi

célba. A magyarsâgot megszemélyesitô Istvdn gazda békésen
megfért klilônbôzô szârmazâsû cselédeivel, mig egy este egy
taliga ircmânyon ûlve beâilit Strom, a civilisator. Ma igy nevezné az irô: a demokratizâlô. Strom elôbb a gazda ellen lâzitja a hâz népét, nem érti meg, hogy nem a magyar, hanem a
gazda igazgatja azt. Azutân mindenféle pénzûgyi rendelkezéssel sarcolja a népet, mikôzben kîsérete, a "svâbbogarak hada"

ellepi a hâzat. Az igy boldogitott nép — ma bizonyâra "felszabaditott"-nak imâ Madâch — hamarosan fôllâzad és kizavarja

Stromot kiséretével egyiitt.
Érdemes ideiktatni Voinovich vélefnényét a darabrôl:

"Madâch ezt irta e mûvére: Komédia Aristophanes modorâban.
A gorôg drâmâra mutatnak a karénekek, a svâbbogarak kara
Trygaios bogarât juttatjâk eszunkbe. Mélyebben is aristophanesi e torzitô gûny, a kozâllapotok ostorozâsa, amely a tréfa
âlarcât tartja maga elé. Akkor az idegen kormânyzat félszegségeit rajzolta, a nemzetiségek felbûjtâsât, most a jâtékos mû
mâs irânyba forditja arcât: ma a kimenetel szôl hozzânk, a
nemzetiségek békés megférhetése egymâs mellett, a kôzos mûlt
alapjân." (Ld. A civilisator 1938-1 kiadâsâban Voinovich elôszavât. — A "civilisator" egyébként a Bach-korszakban rânkzûditott bûrokrata-had âltalânosan ismert gûnyneve volt. Errôi
Tolnai V.: Madâch és Széchenyi c. értekezése az ITK 1931:53
sk. 1.)

1860 oktôberében Ferenc Jôzsef rendeletet adott ki a "birodalom âllamjogi rendezésérôl". A rendelet értelmében a me-

gyék ismét megkezdték kôzigazgatâsi tevékenységuket. Az "oktôberi diploma" igéretet tett a magyar orszâggyûlésnek, mint
tôrvényhozô testûletnek ôsszehivâsâra is. A kôvetkezô év tavaszân kiirt vâlasztâsok sorân a gyarmati keriilet a "mind tudo-

mânyossâggânâl, mind becsliletességénél fogva" koztiszteletben allô Madâchot egyhangulag jelôli, majd ugyanigy képviselôjéul vâlasztja.

Madâch programjât "Politikai hitvallomâs" c. rôpirata adja
elô. A szabadsâg, egyeniôség, testvériség fennkôlt eszméiben

fogant kiâltvânyban tôbbek kozt ezek olvashatôk; "Szabadsâg
alatt értem hazâm minden beolvasztâstôl megôrzôtt integritâsât... Egyeniôség alatt... a tôrvények elôtti egyenlôséget, a
vallâsok egyenjogûsâgât, s minden feudâlis visszaemlékezések
megszûntetését. A testvériség alatt a kûlônbôzô népfajoknak,

nyelvi igényeiknek méltânyos tekintetbe vétele mellett mindnyâjok testvéri ôsszeolvadâsât a magyar âllampolgâri jogokban és kôtelességekben ..
Bizonyitâsra szorul-e, hogy az, amit Madâch 110 éwel ez-

elôtt ilyen szabatosan megfogalmazott, ma is azonos a magyar
politikai gondolkozâs-môddal?

Ugyanez âll arra a magatartâsra, amely nem ismer meg-

alkuvâst, s amit Madâch igy fejezett ki, amikor megkôszônte
vâlasztôi bizalmât; "Hamajd lâtandja ezen hatalom (t.i. Bées),
amely hazânk megsemmisitésére tor, hogy az orszâggyûlés egy

ember gyanânt nyilatkozik a sarkalatos jogok mellett..lehet, sot valôszinû, hogy a hatalom ezt az orszâggyûlést meg
fogja sziintetni. Ez hatalmâban âll. Uldôzheti egyes tagjait, ez

is lehetséges. De nem âll hatalmâban az igét, amely kimondatott, elrejteni Eurôpa elôtt." (Milyen meghatô ragaszkodâsnyilvânitâs ez is magyar részrôl Eurôpa felé!)

Megszîvlelendô az is, amit ugyanekkor tôtajkû vâlasztôinak mondott. Szavai ma sem vesztették idôszeruségiiket. Ime:

"És most onbkhôz fordulok, tôtajkû vâlasztôim, kétszeresen
kôszônetet mondva irântam tanûsitott bizalmokért, mert azzal

nemcsak személyemet tisztelték meg, de tanûbizonysâgât adtâk
annak is, hogy felfogtâk azon nagyfontossâgû igazsâgot, mely
ugyûnket egyedûl vezetheti gyôzelemre: hogy a magyarorszâgi
bârmi ajkû, bârmi vallâsû népek érdeke csak egy —, hogy midôn a magyar sajât szabadsâgât védi, azzal tôt testvérei szabadsâgâért is viv."

Madâchot kortârsai a nemzetiségi kérdés egyik legkivâlôbb
ismerôjeként tisztelték. — Sajnos, e târgyban készitett felszôlalâsâra mâr nem kerûlt sor, mert 1861. augusztus 21-én az or
szâggyûlést, amint Madâch elôre sejtette, feloszlattâk. Br. Edtvos Jôzsef, aki olvasta Madâch tervezett felszôlalâsa szôvegét,

kijelentette, hogy "e târgyban jobbat késziteni nem lehet."
(Eôtvôs J. levelét kôzôlte a M. Irod. Ritkasâgok 27. sz. 18. 1.)
Az 1861-i orszâggyûlésen Madâch csak bemutatkozô beszédét mondhatta el. Azt fejtegette, miért tâmogatja Tisza Kâlmàn môdositô inditvânyât, azaz a "felirat" helyett a "hatârozat
formâjât". Madâch szellemes és mûvelt vitatkozô volt, igy ért-

hetô, hogy beszéde nyomân egyszerre az orszâgos érdeklôdés
kôzéppontjâba kerult.
Felszôlalâsât azzal kezdte, hogy visszautasitotta Bées beolvasztô politikâjât, hitet tett meggyôzôdésérôl, hogy a magyarsâg nem fog kiveszni, "mert vilâgtôrténeti hivatâsa van, melynek még csak elsô felvonâsât jâtszotta el." Majd râtért az.

osztrâk âllamférfiak mâsik iiriigyére, hogy "bennûnket civilizâljanak"! Alaposan megfelel ezeknek a magyarsâgot vilâgszerte sârozô hîgvelejûeknek, amikor azt mondja: "A magyar
nemzet Szent Istvân korâtôl kezdve mindig a tdbbi Eurôpa
civilisatiojânak szinvonalân, sot sok esetben azon felûl is âl-

lott..Érinti a hazai németséghez valô viszonyunkat is: "A
hozzânk bekôltôzôtt német vendégek nemcsak orômben és veszélyben, hanem szokâsokban, mûvelôdésben és hazafi érzésben is osztoznak velunk." Azutân kertelés nélkul tâmadta a

Bachot felvâlto Schmerling "democratico-absolutismusât". Kijelentette, hogy ez "ugyanaz a kutya, csak mâs nyakravalô-

val". — Mindezek alapjân a "feliratban" "a szoros jogtôl valô
eltérés lejtôjét" lâtja, "amelyet csakhamar arra hasznâlanda-

nak ellenûnk, hogy belôle az egyezkedés harmadik lépésének
logikâjât kovetkeztessék ..
Nem meglepô ezek utân, hogy amikor Madàch visszatért

az orszâggyûlés feloszlatâsa utân vâlasztôihoz, beszâmolôjâban
megismétii az elnyomôk felé a mindenkori politkai érvénnyel
birô igazsâgot: "A durva erôszak nem volt, nem lehet alapja
soha a politikânak; szuronyokra tâmaszkodni lehet, iilni nem!"
Ez a kis értekezés tartozâst kiyânt lerôni Madàch-al, de
magunkkal szemben is. Abban a reményben adom ât a t. Akadémiânak, hogy elfogadâsra érdemesnek talâlja.
☆

☆

☆

Vietôrisz Jôzsef dr.: A magyar egyhâz a magyarsdg végvdra
Valaminek hasznâlhatôsâgât, igy értékét is nagymértékben befolyâsolja, hogy milyen koncentrâciôban fordul elô.
Vasércet nem gazdasâgos feldolgozni, mondjuk, 30—40 szâzalék vastartalommal, vagy rézércet 2—3 szâzalék réztartalommal. Egy marék sô lehet nagyon értékes, de mit ér, ha egy tô
vfzében feloldjuk. A tô nem lesz sôsabb. A sô semmit sem ér.

Ilyenféle az Egyesûlt Âllamokban a kisebbségi csoportok helyzete is. Beolvadva értékiikbôl sokat veszitenek, mert a nagy
tômeget nem tudjâk "megsôzni".

A "nationality", vagy "minority groups" erôre kapâsa a
négercsoport gyorsitott emancipâciôjânak a folyomânya. Râjôttek, hogy nagyobb befolyâsra lehet szert tenni tervszerû
csoportosulâs âltal. Ojabban a nemzetiségi csoportok — legalâbb is a republikânus pârton belûl — gombamôdra felszaporodtak. Aki valaha prôbâlt gombât tenyészteni, tudja, hogy
a siker, vagy kudarc igen nagy mértékben fiigg a talajtôl, s a
klimatikus viszonyoktôl. Ma a nemzetiségi eszme élesztgetése
és életbentartâsa sokkal jelentôsebb, mint — mondjuk — kéthârom évtizeddel ezelôtt volt. Akkor egyes magyar gyiilekezetekben a magyar lelkészek a jôvôt az "univerzalis amerikai
nevelésben" lâttâk. Arra épitettek ,hogy a fiatal generâciôt, bar
magyar szârmazâsû, de magyarul mâr nem beszélô egységes

gyûlekezetté formâljâk. Ez az irânyzat oda vezetett, hogy egyes
helyeken mâr csak néhanapjân tartanak magyar istentiszteletet.

A pittsburghi magyar evangélikus gyiilekezet 18 hônapja
rendes lelkész nélkiil van. Angol nyelven "beszolgâlô" kisegitô

leikészrôl minden vasârnapra a zsinat gondoskodik. De kijelenthetem, hogy egyetlen vasâmap, vagy iinnep el nem mûlott
anélkûl, hogy magyamyelvû meditâciô ne egészitette volna ki
az istentiszteletet.

A jôvô munkâlâsa szempontjâbôl a kérdés az, mit kell
tenniink. Megitélésem szerint minél tôbb alkalmat kell adnunk
ifjûsâgunknak, gyermekeinknek, hogy csoportosan, magyarul
beszéljenek. Ilyen alkalmat nyûjthat a cserkészet, a rendszeresitett klub-szerû ifjùsâgi szervezet, s ilyen lehet a vasâmapi
iskolâzâs is. Mindhâromban a gyiilekezetek lehetnek a fiatalok

gyûjtôi, tâmogatôi, oktatôi.
Ez a tevékenység nemcsak nyelvismeretben (irodalom, tôrténet) gazdagitja fiataljainkat, hanem morâlisan is tâmaszuk
lehet. A nagy angolnyelvû tengerben szemlâtomâst sorvad a
gerinc, tompul az ambiciô. Viszont a magyar mivoltâra bûszke, ôntudatos fiatalember, fiatal leâny kiilônb akar lenni a

tobbinél, s kemény munkâval addig mûveli Isten-adta tehetségét, testi s szellemi képességeit, mignem valôban kulônbbé
vâlik a tobbinél. Csak kôrlil kell néznûnk, milyen kivâlôan âll-

jâk meg helyiiket magyar gyermekek az iskolâkban. Csak a

statisztikât kell megnéznûnk: megâllapîthatjuk, hogy egyetlen
nemzet sem végez szâmarânyâhoz képest kivâlôbb szellemi
munkât, vagy ér el nagyszerûbb sport-teljesîtményt a magyamâl.
Nem valami magyar "super man" elméletet akarok elfogadtatni, de arra râ kell mutatnom, hogy a magyar fôld
gyermeke, vagy leszârmazottja kétségtelenûl senki mogott sem
marad el. A magyar gyiilekezeteknek a szolgâlata ezek szerint
akkor âll hivatâsa magaslatân, ha a vallâsos és erkôlcsi nevelésen felûl nem hanyagolja el a magyar nyelv és tradiciô âpolâsât és âtpalântâlâsât gyermekeinkbe. Ne felejtsiik el, hogy
a tradiciô megbecsulése, azzal egyûttjârôan a magyar sziilôk
tisztelete: târsadalomnevelô, pozitiv, konstruktiv haiâsû —,
amire a mai destrukciôra hajlamos vilâgban igen nagy sziikség van.

A tôrôk és német elnyomâs idején a magyarsâg Erdélyorszâgban ôrizte meg nemzeti fiiggetlenségét, s mentette ât
tôrténelmi hivatâsât a Kârpât-medencébe. A kommunizmus
âlarcâba bûjtatott orosz imperializmus elnyomâsa idején sûlyosan szenvedô nemzetiinknek a nagyvilâgban szétszôrtan élô
magyarok népes és szervezéssel erôsôdô csoportja, vagy mint
Kodâly mondta, a nemzetnek ez a nyolcadik tôrzse van hivatva
megôrizni magyarsâgât, s âtmenteni tôrténelmi hivatâsât a
Kârpât-medencében. Ennek érdekében egyénenkint, de gyiilekezeteinkben csoportonkint is kell a magyaroknak kivîvniuk
kômyezetûk tiszteletét, megbecsûlését és barâtsâgât, mert
csak igy lesz majd hangjuk és politikai sûlyuk, ha eljôn a
magyar kérdés megoldâsâra a rendezés ideje.
Addig azonban nem szabad felolvadni, mûltat, hivatâst,
eszmét elvetni, megtagadni, legyengûlni. Ellenkezôleg: gyermekeinknek magyar nyelven magyar tôrténelmi tradîciôkra
tâmaszkodô nevelése ûtjân erôsôdni kell. Ezért sziikségiink
van lelkes, âldozatkész és pedagôgus magyar egyhâzi és vilâgi
vezetôkre. Nyilvânvalô, hogy a magyar egyhâzi vagyonokat elprédâlni alapvetô hiba lenne. A jôvô a fiataloké. Magyar gyiilekezeteink szolgâlatâra csak akkor lesz sziikség, ha lesz kinek
szolgâlni. Ezért a vallâsos nevelés mellett a nemzeti hagyomâ-

nyok âpolâsât el ne hanyagoljuk!

Nyirâdi Szabô Imre: Magyar irôk Amerikâban
Magyar irônak lenni lényegileg idegenben sem mâs, mint
volt Kazinczy és Kôlcsey korâban.
Régen nem volt egyéb, mint âllando harc, hogy az elkeseredett îrô szavât hallatthassa. Szemben âllt csâszârral, kirâly-

lyal, sokszor a kormânnyal is. — Igy jutunk el a ma zilâlt korszakâhoz, amikor a magyar irôk és gondolkodôk szétszôrodtak
a nagy vilâgban.

Ebben a nagy megsemmisulésben elôszor fel kellett eszmélniiik és fel kellett emelkedniiik egy magasabb és elérhetô
célhoz, amit mâr nagyon elcsépelve ismer a vilâg és ez az
emberi szabadsâg. Végre keserves és nehéz kôriilményein ât
minden magyar îrô eljuthatott odâig, hogy l'rhasson és esetleg
gondolatait mâs is elolvashassa.
Ez a tény maga is igazolja, hogy a magyarul beszélô nemzet tagjai, akârhol vannak, egy lelki kôzôsséghez tartoznak.
Ez a lelki kdzôsség pedig a magyar! Mindegy, hogy valaki
otthon, a Kârpâtok-ovezte Duna medencében âlmodozik-e egy
mâs élet szebb és ûjabb kereteirôl, vagy bârmerre a nagy
vilâgban arânylag nyugodtan fûzheti gondolatait. Mi valamenynyien a nagy magyar nemzet tagjai vagyunk és maradunk.
Itt Amerikâban mégis mâs a helyzet. Ennek a fôldnek és
megteremtett szellemének sajâtos hatâsa van a magyar gondolkodôkra. Bârmennyire ellenâllunk is mi, magyarok, mindannak, ami megfojtanâ benniink sajâtos életszemléletûnket és
neveltségiinket, Amerika mégis nyomot hagy életunkben.
Kénytelenek vagyunk bizonyos mértékig belekapcsolôdni en
nek a rendszernek rânknézve, s fôleg fiainkra akâr veszélyesnek is mondhatô szôvevényeibe.
Ma mâr a mâsodik vilâghâborû zivatara utân eljutottunk
odâig, hogy az emigrâciôban élô irôink nagy tôbbsége meg-

szôlalt. îr és gondolatai napvilâgot lâtnak. Ebben a nagy szâmban mégis csak igen kevesen tudtâk irâsaikat a mâs nyelven
beszélô magyar és kiilfôldi olvasôk elé vinni. Igen kevés azok-

nak a szâma, akik ki tudtâk nyomtatni mûveiket. És ha igen,
akkor a magyar olvasôkôzônség lelki kôzômbôssége miatt

talàn nem tudtâk eladni. Igy kitiinô tollû irôink magukra
hagyatva és szerencséjUket vârva remélnek abban, hogy egyszer majd sikeriil elképzeléseiket megvalôsitani.
Nyîltan fel kell vetni a kérdést, mi a megoldâs ahhoz,
hogy az emigrâciô irôi elérjék céljaikat és a magyarsâg ereje
igy nôvekedhessék.

Megelôzôen érdemes arrôl beszélni, hogy milyen eredményeket vârhatunk, ha egy-egy irô konyve meg tud jelenni?
1970-ben és 1971-ben magânszorgalombôl felhivtam a san
franciscôi, los angelesi és santa monicai kônyvtârakat és egyetemeket, hogy vâsâroljanak magyar kônyveket. Ajâniatomban
elsôsorban az emigrâciôs magyar szépirôk mûvei szerepeltek,
ezek utân pedig a magyar tôrténelmi idôket szemléltetô kônyvek és irâsok. Az egyik utazâsi iroda, amelyik konyvek terjesztésével is foglalkozik, ebben az évben mâr kôrûlbeliil 250

kônyvre kapott megrendelést. Hozzâ kell tennem, hogy hazai
irôk konyvét is kérték mind a hâborû elôtti, mind a hâborû
utâni idôkben megjelent munkâk kôzul.

Ebbôl is lâtszik, hogy az Amerikâban élô magyar irôk
helyzetén lehet segiteni. Ha ez csak idôrôl-idôre lehetséges,
akkor is eredménnyel jârhat. A baj az, hogy itt Amerikâban
egy magyar kônyv megjelentetése olyan sok anyagi âldozatba
keriil, hogy megvalôsitani csak nehezen lehetséges. Legfeljebb
annak, aki kiilônleges helyzetétnél fogva erre alkalmat és

môdot tud talâlni. Nagy âltalânossâgban a kiilfôldôn megjelenô magyar konyvek Eurôpâban és Dél-Amerikâban, sot
mâs orszâgokban keriilnek nyomtatâs alâ.

Ezért a magyar gondolkodô képtelen olyan eredményt

elémi, ami helyét akâr irodalmi kôrôkben, akâr az Aipâd
Akadémia tagjai kôzôtt biztosithatnâ. Ne felejtsuk el, hogy

talân nagyon sokan vannak ôlyanok, akiknek kimagaslô tehetsége, ha ismert lenne, mindezt lehetôvé tenné szâmukra.
Mi volna a teendô?

Az irôk tôrekvését feltétlenûl figyelembe kell venni és

alkotô tevékenységiikbe fektetett munkâjukat segiteni, tâmogatni kell.

Ha meggondoljuk, hogy 1971-ben hâny hazai magyar irô.

hâny eurôpai koltô és frô, s hâny dél-amerikai is jârt Amerikâban, akkor lâthatjuk, mi a teendô.
A fent emh'tettek részére természetesen ôsszehivjuk a

magyarsâgot. Talâlkozôk sziïletnek. A meghivott irô elôadâsokat tart, vâzolja elképzeléseit. Sot ezzel kapcsolatban, mint az

egylk Los Angelesben megjelent irô, nagyon ûgyesen nagyobb
ôsszegû dollârt is tudott gyûjteni.

A fentiek figyelembevételével feltétienûl az a jô gondolât
tâmad bennûnk, igenis, az amerikai magyar irônak is lehetôvé
tenni, hogy meghfvâsokat kapjanak mâs-mâs âllamokba. Amikor ott elôadâst tartanak, nekik is gyujtsenek, ne csak azoknak, akik Eurôpâbôl, vagy mâshonnan érkeznek.

îgy elérhetjiik, hogy a meghivott irô — kôltségeinek elôteremtésével egyidejûleg — egy lépéssel kôzelebb juthat
kônyve kiadâsânak megvaiôsitâsâhoz is, de meg is ismerik,
ami mûvének megjelenéséhez, kônyvének sikeréhez szintén

hozzâjâruina. Az elgondolâs persze csak akkor éri el céljât és
értelmét, ha az Amerikâban mûkôdô irodalombarât-kôrôk

ôsszefognak, tagjaikat kôlcsônôsen meghivjâk és ajânljâk egymâsnak. Az eredmény nem kétséges.
Tudomâsul kell venni, hogy a magyar irôra, gondoikodôra

a magyar emigrâciôs târsadalomnak igenis sziiksége van. Akar-

jâk hallani. Szeretnék megismerni, tudni céljaikat. És végiil
lâtni szeretnék, sot vârjâk munkâik nyomtatâsban valô megjelenését.
Mindenkit megnyugtathatunk, hogy ha egy-egy magyar
irô megjelenik valahol, akkor arra az irodalmi estre a legtôbb
mûvelt magyar ember eljôn.
A magyar irô helyzete semmi esetre sem jô ebben az orszâgban. Nagyon kevesen vannak a szerencsések, s annâl tôbben a

lelkesiiltek.

Ha az irodalmi egyesiiletek és a helybeli lapok a kérdést

felkaroljâk, megfelelô eredményre juthatunk. Olyan esetekrôl
is tudunk, amikor a meghivott irônak egyszerre négy-ôt helyen
is felajânlottak barâti vendéglâtâst. Utazâsi kôltségeit termé
szetesen fedezték. Gyûjtôttek szâmâra és legalâbb két, vagy
akâr hârom elôadâst is tarhatott.

Kétségtelen, hogy a magyar géniuszt elfelejteni, félreâlK-

tani, megsemmisîteni nem lehet. Ônmagunknak kell az elsô
lépéseket megtenni. Ma mâr nemcsak a magyar hazâhoz valô
jogunk kôvetelése tort fel benniink, hanem eredetûnk kérdésének, ôseink kutatâsânak megismerési vâgya is. Olyan problémâk, amelyekkel csak akkor foglalkozhatnânk, ha lelki nyugal-

munk is helyre âllna. Mi mindig csakazértis ûjrakeztuk. ïgy
értiik el azt is, amivel ma rendelkezûnk. Ezért el kell érnûnk

jovôbeli céljainkat is. Mert a jôvôrôl beszélni ma nagyobb kôtelesség, mint volt elôdeink korâban.
☆

☆

☆

Kovâcs Istvân dr.: Magyarsdgvédelmi javaslatok
I. Nevelés
Otthon:

A magyar nyelv tisztasâgdnak a megôrzése érdekében az
irôk, koltôk, forditôk, dal- és mâs szôvegirôk, nevelôk, râdiôbemondôk, és mâsok mutassanak jô példât azâltal, hogy elkeriilik a helyes magyarsâggal kifejezhetô idegen vagy torzitott
magyar szavak és mondatok hasznâlatât.

Az egyenesjellemûség és emberibb magatartdsra, az erkôlcsi és a szellemi értékek nagyobb tiszteletére valô nevelés
fokozottabb gonddal torténjék.
Ifjûsdgunk eszrnényképeit a magyar dicsôséghozôk, tôrténelmiink nagyjai, a gondolât magyar hôsei, a magyar tudomâny, mûvészet, sport kivâlôsâgainak a példamutatâsâban
igyekezzenek megtalâlni.
Gyomlâljdk ki a nevetséges idegenimâdatot, a vadregényes
nyugati marhapâsztorkultuszt és a huligânizmust egyes ifjak
életébôl.

Minden kôzépiskolds szabadon vâlaszthatô ipari kiképzést
kapjon, hogy nevelése gyakorlatiasabb legyen, sziikség esetén
ebbôl is megélhessen, hogy becsûlje a kétkezi munkâst és
munkât; a magyar ipar magas szinvonala tovâbb emelkedjék
és egyes kihalô iparâgak fennmaradhassanak.

Az iskolâkban diâkbizottsâgok alakuljanak a helység vagy
tâj tôrténelmi, néprajzi és egyéb érdekesebb adatai gyûjtésére
és ezek kiadâsâra.

Minden magyar didkot tanitsanak meg arra, hogy miért
tudott a magyarsâg megmaradni; Meimyiben jârult a magyarsâg a vilâg népei kultûrâjânak, irodalmânak, mûvészetének,
tudomânyânak, technikâjânak, fejlôdésének a maga môdjân
hozzâ.

Minden magyar diâk tudjon az elcsatolt tenileteken és a
tengerentûl élô magyarsâg telephelyeirôl, szâmârôl és egyéb
fontosabb adatairôl.

A kdrnyezô orszàgok nyelvének, kultûrâjânak, tôrténelmének, értékeinek a tanitdsâra forditsanak fokozottabb gondot.

Kôzépiskolai szinten a nyelvtanitdsnâl igyekezzenek elérni,
hogy a magyar diâk legalâbb egy-két idegen nyelvet folyékonyan tudjon beszélni, azon rendesen fogalmazni.
A klasszikus nyelvek tanitdsdra az eddiginél lényegesen
nagyobb sûlyt kell helyezni, mert ezek fegyelemre, jellemre
és gondolkodâsra nevelnek.
Egyetemi szinten tanitsdk az osszes fontosabb élô és
"holt" nyelvet és kultûrât. Ezért szâmos ùj tanszék alapitâsa
sziikséges.
Tanitsâk a kiilfôldiekkel valô helyes magatartdst és kiilfôldôn a megfelelô viselkedést.
Ahogy a japânok is tették és teszik: a legtehetségesebb
magyar ifjakat 1—2 évi ôsztôndijjal kiildjék kl a vilâg elôrehaladottabb és fejlôdô orszâgaiba is, hogy amit ott tanulnak,
otthon hasznositsâk.

A kulfoldi magyar irôk mûveit adjdk ki otthon olcsô âron.
Kulfoldi magyar didkok-, gyermekek szdmdra olcsô hanglemezeken juttassanak ki népmeséket, nép-, diâk- és mûdalokat.
Az emigrdciôban:
Nagyjâbôl az elôzôkben mondottak itt is az irânyadôk.
A magyar didkok ne elégedjenek meg azzal a kulturâlis
szinvonallal, amit a szûleik elértek. Igyekezzenek minél tôbbet

tudni és a legmagasabb képesitéseket megszerezni.

Minden magyar diàk részesiiljôn minimâlis magyarsâgtudomânyi kiképzésben. Tudja, mit adott a vilâg a magyarsâgnak és a magyarsâg a vilâgnak.
A magyar szervezetek és egyének, ûjsâgcikkek, beadvânyok, "pressure group"-ok tevékenysége révén kiizdjenek az
elemi és kozépiskolâkban, egyetemeken a magyar nyelvnek és
kultûrânak a kdzadôk terhére valô oktatâsâért.

IL Egyéb
Otthon:

28 éwel 1945 utân és 17 éwel 1956 utân mindenkinek ad-

janak kdzkegyelmet és ezeket az ûgyeket végképp zârjâk le.
A szétszakitott csalâdok egyesitését, valamint a pârtâban
maradt otthoni nôk itteni magyarokkal valô hâzassâgkôtését
mozditsâk elô.

Gyorsitsdk meg a kôzlskedést betonutak, gyorsvasûti si'nek,
korszerû vasûti kocsipark épîtésével. Fejlesszék a kônnyûipart, hogy ne maradjunk le. Budapestet fejlesszék a vilâg
egyik legnagyobb gyôgyfiirdô és gyôgyâszati helyévé — az orvosképzés megjavitâsâval, megkettôzésével és megfelelô turisztikai propagandâval.

A tengerentûli magyarsâg létfontossâgû kapcsolatainak
kiterjesztése végett lényegesen emeljék fel a vâmmentesség
hatârât legalâbb 1000 dollârra vagy 20.000 forintra minden
tengerentûlrôl tôrténô évi hazautazâsnâl.

A vâmbiintetések és elkobozâsok a legrosszabb hatâst
keltik.

Az otthonrôl tengerentûlra tôrténô kiutazâsok esetében a
nyugdijat, vagy a szabadsâgidôre jârô fizetést folyôsitsâk és
az elôzôhôz hasonlô vâmkedvezményt njoijtsanak a viszatérônek, aki nem vâllalhatott munkât kûlfôldi tartôzkodâsa idején.
Létszâmon felûl vegyenek fel jelentkezô kulfôldi magyarokat a magyar iskolâkba. Elemi szdnten ingyenesen, a tôbbin
mérsékelt tandijjal.
A kôzségek is alkalmazzanak jogi tanâcsadôkat a gyorsabb
ûgyintézés végett.

Az orszâg minden kôzségében és vârosâban sokkalta nagyobb sûlyt fektessenek a parkosttàsra, fâsitdsra, erdôsitésre,
sportpâlyâk, sporthâzak, ûszodâk, kônyvtârak, gyermekjâtszôterek hâlôzatânak a kiépitésére.
A gyumôlcs és viràgtermelés megjavitdsa végett tovâbbi
faiskolâk és kutatôintézetek létesiiljenek.
A kôzlekedési balesetek csôkkentésg. érdekében a gépkocsi-

vezetést a kôzépiskolâkban tani'tsâk. Oktatô filmek, ùjsâgcikkek, fiizetek kiadâsa volna célszerû. Hajtâsi igazolvânyt
csak annak adjanak ki, aki vizsgâzott hivatâsos oktatôtôl,
s legalâbb 20 ôrât tanult vezetni.

Az emigrdciôban:

Elsôsorban politikai szélcsendre van szukség, mert egyesek haszonlesô, széthûzô garâzdâlkodâsa folytân emigrâciônk

tôbboldalû kùzdelmet kénytelen folytatni. Ûj szemléletre és
lehetôleg minden tevékeny, hasznos magyamak az emigrâciôs
szervezetek életébe valô bevonâsâra van szukség (munkâval,
pénzzel, anyaggal, stb.).

Az emigrâciôs szervezeteknek meg kell ûjulniuk. Ez csak
a legkorszerûbb szeirvezési, vezetési és igazgatâsi môdszerekkel érhetô el.

Elsôsorban a magyar kultûra az, ami a legtôbb magyart
ôsszehozza.

Az emigrâciôs magyarsâgnak utdnoznia kellene
a) a zsidôk szervezettségét, azonnali pontos tâjékozôdottsâgukat a befogadô orszâgokban a politikai, gazdasâgi, târsadalmi, kulturâlis életben elôretôrésuket, a sajtôban, valamint
a tômegkôzlés mâs terein uralkodô befolyâsukat, tovâbbâ
ôsszetartâsukat és ahogy egymâst segitik;

b) a németek alapossâgât, kitartâsât, vasszorgalmât;
c) az angolszâszok egyesuleti életét és pontossâgât;
d) az oroszok hatâsos propagandâjât;

e) a ktnaiak fegyelmezettségét, értékes belvârosi kôzpontban tôrténô ôsszetelepedését, iskolâikat;

f) a franciâk rugalmassâgât, udvariassâgât és talâlékonysâgât;

g) az olaszok, portugàlok és mâs latin népek kiegyensûlyozottsâgât, szép csalâdi életét;
h) a gdrôgôk, irek, skôtok gazdasâgi megerôsôdését;
i) a szlâv népek szaporasâgât;

j) az ukrânok hazaszeretetét és emigrâciôs eredményeit.
Rendkiviil fontos, hogy a magyar szervezetek idônként hiv-

janak meg egy-egy befolyâsos kabinetminisztert, tudôst, mûvészt a befogadô orszâgbôl bankett keretében elôadâsra, szereplésre és — elbeszélgetésre.
☆

☆

☆

Zoltay Endre (Vancouver, B. C., Kanada) a kanadai kormânynak a kulturâlis szabadsâg elômozdîtâsâra irânyulô torekvéseit ismerteti. E szerint Kanadânak —

bar két hivatalos

nyelve van — hivatalos kultûrâja nincsen. Egyik kultûra sem
bfr elsôbbséggel a mâsik kultûrâval szemben. A miniszterelnok
kijelentette, hogy az eddigi gyakorlattôl eltérôen a jôvôben
nemcsak az angol és francia nyelvû kanadaiak mûvészetét,
kultûrâjât és nyelvét, hanem a tôbbi kultûrât és nemzeti csoportot is tâmogatjâk. A kormânyzati irânyelvek és célkitûzések azt kivânjâk, hogy a magyarsâg, ha nem akar hâttérbe
szorulni, alaposan késziiljôn fel az irânyelvekben megadott
lehetôségek kihasznàlâsâra. Ezért meg kell teremteni — minél
elôbb, annàl jobb — a népi kultûrânkat lâtvânyosan képviselô
tânccsoportokat, énekkarokat, zenekarokat és hasonlô, kizârôlagosan a magyar kultûrât hirdetô egyiitteseket. Az egyéves
adatgyûjtés idején nagy fontossâggal bir, hogy ezek az egyiittesek mâr mûkodjenek és hirdessék nemzetûnk ôsi kultûrâjât.
Csak igy érhetô el anyagi, vagy mâs vonatkozâsû tâmogatâs.
Ugyancsak szûkséges, hogy megalakuljanak a magyar
iskolaszékek. Ezek elsôrendû feladata lenne ifjûsâgunk szâmbavétele. Ahol legalâbb 15—^20 magyar tanulô ôsszegyûjthetô, a
magyar nyelvet, mint harmadik nyelvet tantârgyként a tantervbe is be kell vétetni. Bâr mindez lényegileg kanadai kérdés
és lehetôség, mégis alkalmas arra, hogy az egyetemes magyar

emigrâciô érdekében is hasznos kezdeményezés indulhasson
meg.

☆
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☆

☆

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnôk az irâsbeli hozzâszô-

lâsok bemutatâsa utân beszâmol az Âllandô Titkârsâg mûltévi
tevékenységérôl és a kôvetkezô évre szôlô terveirôl, majd a
XI. Magyar Talâlkozôra kiildott ûdvôzlô leveleket és tâviratokat ismerteti.

Mindszenty Jôzsef bîboros, esztergomi érsek, Magyaror-

szâg hercegprimâsa 1971. november 20-ân kelt levelében vâlaszolt az Ârpâd Akadémia felkérésére és meghivâsâra:
"Mélyen tisztelt Elnok TJr!
Hâlâsan koszonom meleg koszontésiik és orokôs di'sztaggâ
vâlasztâsom. Ezt elfogadom és nagy megtiszteltetés szâmomra

az Arpâd Akadémia disztagsâga.
Aldâsommal az Akadémia vezetôire és tagjaira
Mindszenty Jôzsef"

Fôt. Béky Zoltdn dr. tb. reformâtus pûspôk, az Arpâd
Akadémia tb. tagja, sajnâlja, hogy betegsége miatt hosszû évek

utân elôszor nem vehet részt a Magyar Talâlkozô és az Arpâd
Akadémia gyûlésein. Az Allandô Titkârsâg vezetôjének és
munkatârsainak — egyediil âllô és tôrténelmi jelentôségti
szent munkâja tovâbbviteléhez — erôt, hitet és kitartâst kivân,
a Magyar Talâlkozô résztvevôinek pedig szeretettel kôszôntését és âldâskivânsâgât kiildi.
Vitéz Kisbarnaki Farkas Feretic szkv. vezérezredes hosz-

szabb levélben a magyar emigrâciô tôbb idôszeru kérdésével

is foglalkozô ûdvôzletét kiildi. Az Arpâd Szôvetség neki felajânlott diszjelvényét megtiszteltetésnek tekinti és elfogadja.
Ralph J. Perk, Cleveland vâros polgârmestere a kôvetkezôket irja: "I want to wish you the greatest success in your
endeavors and to express my hope to work with you in the
future to help realize our common goals. Congratulations on

your splendid work. — Respectfully yours, Ralph J. Perk."

Ni. Kecskeméthy Lâszlô: Merjunk magyarok lenni
Nt. Kecskeméthy Lâszlô (Santa Rosa, Ca.) réf. lelkész azt
kéri a Magyar Talâlkozô tagjaitôl, hogy vâltoztassâk meg az
amerikai magyar gondolkodâs és politizâlâs irânyât. Ne ùgy
érezzenek és ne ùgy viselkedjenek magyar testvéreink a szét-

szôrtsâgban, mint vendégek, jôvevények és idegenek, hanem
ùgy, mint ennek az orszâgnak is jogos tulajdonosai, mert ôseik
nemcsak dolgoztak, hanem âldozatot is hoztak érte, akârcsak
az irek, vagy a németek. Véget kell vetni annak a rabszolgamagatartâsnak, amely szerint minden jobb, amit a nagyszerû
amerikai csinâl, vagy mond, mert ô az ûr a hâznâl és mi csak

koszonjûk meg azt a kicsit, amit tôle kapunk és hûzzuk meg
magunkat. A jelenlegi veszélyes helyzet is arra kényszerit benniinket, hogy mi, kôzép-eurôpai bevândorlôk, âtvegyiik méltô
helyiinket ennek az orszâgnak a vezetésében, mert a jelenlegi
helyzetbôl csak a mi gondolkodâsunk tudnâ kivezetni az orszâgot. Az amerikai beugrathatô (gullible) nép. A kôzépkeleteurôpai megtanult spôrolni, javitgatni és dolgozni a mindennapi szûkôs kenyérért. Ma pedig erre van szûkség a gazdag
Amerikâban is. Nekiink kell kiûtat mutatni a csôdbôl, s nekûnk

— magyaroknak és lengyeleknek — kell a jôvô irânyât megszabni.

Itt az idô, most vagy soha! A nagy cél érdekében nekûnk,

magyaroknak is ûjjâ kell szûletnunk. Egyedul csak ez lehet
Magyarorszâg felszabadulâsânak is az eszkôze, nem pedig az
angolnak valô kônyôrgés és sirânkozâs. Kivâlô honfitârsainkat (pl. Wass Albertet) ismertté kell tennûnk angol nyelvu
iratokban is. Ki kell adni egy kôzép-eurôpai angol és nemzetiségi nyelvû politikai lapot. Pamfleteket kell szétosztani. Kôssûnk ûj vérszerzôdést, hogy annak a komolysâgâval foglalhassuk el politikai téren helyûnket Amerikâban, de annak elô-

nyeit megosszuk egymâs kôzôtt. ïgy a magyar név megint szép
lesz, méltô régi nagy hfrnevéhez. De a turâni âtok balhiedelmét le kell gyôznûnk magunkban és tennûnk kell valami
nagyot, hogy megismerjék nevûnket és tiszteljenek érte. Foglalkoznunk kell vârosépîtési terwel is, amely — mint egykor

Haraszthy tevékenysége — alkalmas lenne a magyar név, s a

Magyarorszâgtol elorzott ôsi vârosok (Kassa, Kolozsvâr) em-

lékének megôrôkitésére. Aipâd biiszke magyarjaira sok feladat vâr.

☆

☆

☆

Odvôzletet kiildôtt még: Bakô Elemér dr. (Silver Spring,
Md.), Csery C. MiTzdZy (Montréal, Qu.,Kanada), Sszenyi Lâszlô
(Washington, D. C.), Farkas Lâszlô, a Svâjci Magyar Egyesûletek Szovetségének einoke, a Kossuth Civic Center (Miami,
Florida), Ft. Mihdlyi Gilbert dr. (St. Louis, Mo.) premontrei
kanonok, a Szent Istvân kat. magyar egyhâzkozség lelkipâsztora, vitéz Nén^eth Ernô dr. (Ottawa, Kanada), Schiller Ilona
(Bad-Hall, Ausztria) és Woss Albert (Astor Park, Florida), az

Amerikai Magyar Szépmives Czéh elnôke.
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A zârônyilatkozat egyes pontjainak megâllapitâsa utân
Nddas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnôk, mint a Magyar Talâlkozô

Allandô Titkârsâgânak vezetôje, mégegyszer hâlâs kôszônetet
mond minden megjelentnek, résztvevônek, elôadônak és hozzâszôlônak, levelezô tagnak, s a XI. Magyar Talâlkozo tanâcskozâsait 1971. november 28-ân, vasâmap délutân 1 ôrakor a

Magyar Hiszekegy elmondâsâval bezârja.

ZÂRÔNYILATKOZAT

A XI. Magyar Talâlkozô 1971. november 26 és 28 kôzott
Clevelandben megtartott tanâcskozâsait az alâbbi nyilatkozattal rekesztette be:

1) A magyar Szent Korona ugyében ismételten leszogezi
azt az âllâspontjât, hogy a Szent Korona a szabad nép, s az
ônâllô magyar nemzet tulajdona, a fûggetlen Magyarorszâg

jelképe, ezért annak kiadâsât Magyarorszâg mai diktâtorai
részére mindaddig ellenzi, amig Magyarorszâg teljes fiiggetlenségét és népének ônrendelkezô szabadsâgât vissza nem nyeri.
2) Megismétli a Magyarorszâgon, valamint az elszakîtott
teriileteken élô magyarsâg legelemibb demokratikus szabadsâgjogainak biztositdsâra vonatkozô korâbban hozott hatâro-

3) Kéri a nagyhatalmaktôl, hogy az eurôpai biztonsâgi
konferencia tervezett osszehivâsa elôtt a Vasfiiggôny môgé esô
orszâgok az ezeréves Magyarorszâggal egyiitt, mint semleges
âllamok nyerjék vissza bnrendelkezési jogaikat.

4) Feltétleniil sziikségesnek tartja az eurôpai kérdések
gondos figyelemmel kisérését, Kôzép-Eurôpa és a Kârpât-medence ûjjârendezését.

5) Aggôdô figyelemmel kîséri az Egyesûlt Âllamok ûj klilpolitikâjânak fejleményeit, mert az a véleménye, hogy amint
Szovjetoroszorszâg hatalmât az Egyesiilt Âllamok és a tôbbi
nyugati nagyhatalom segitsége nôvelte, akként Kina vilâghatalmi szerepe is ettôl fûggôen fokozôdik.
6) Ismételten hangsûlyozza, hogy a magyar nyelv megtartâsât kûlfôldôn is a magyar nemzet fennmaradâsânak legelsô
kellékéûl tekinti és hasznâlatânak a jôzan lehetôségek hatârain beliil torténô mellôzését, âpolâsânak elhanyagolâsât az

egyetemes magyarsâghoz tartozâssal szemben elkôvetett bûnnek minôsiti.

7) Felhivja a figyelmet arra, hogy 1972-ben lesz a magyar
Aranybulla kiadâsânak 750. évfordulôja. Ezzel kapcsolatos
vilâgszerte megtartandô unnepélyekkel râmutathatunk a ma-

gyar nemzet szabadsâgjogainak ôsrégi biztosi'tékâra, a magyar
alkotmâny alapjânak az angol Magna Cartânâl csupân hét évvel késôbbi lerakâsâra és annak szélesebbkôrû voltâra.

8) Orômmel regisztrâlja a Magyar Talâlkozô keretében
megtartott Magyar Lektorâtus és Magyar Taniigyi Tandcs megalakulâsât, ugyancsak a Magyar Orvosszôvetség és a Magyar
Mérnôk Vilàgszovetség kôzgyixlését és szakelôadâsait is.

9) Készséggel ajânlja fel kereteit, hogy a XII. Magyar
Talâlkozoval (1972. november 24—26 kôzôtt) pârhuzamosan
mâs kulturâlis szervek is "talâlkozôkat" rendezzenek. Mâr is

kdzôlhetjuk, hogy a kovetkezô alkalommal az Észak-Amerika
egyetemein és fôiskolâiban mûkôdô magyar tanerôk és kônyv-

târosok fogjâk talâlkozôikat megtartani. Érdeklôdôk keressenek fel soraikkal, hogy azok, segitségiikkel, gondos elôkészitéssel, minél impozânsabbak legyenek.

10) A Magyar Talâlkozô ezûttal is kôszonetét fejezi ki
azoknak a sajtôtermékeknek, râdiôâllomâsoknak, amelyek
munkâssâgât megérléssel fogadjâk, s ônzetleniil tâmogatjâk.
Cleveland, 1971 évi november hô 28.
Dr. Nâdas Jânos

a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâgânak
vezetôje
1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio, 44107. U.S.A.

A XI. MAGYAR TALÂLKOZÔ tÎNNEPI ESTJE

A tizenegyedik Magyar Talâlkozô résztvevôi Cleveland és
komyéke magyar târsadalmânak szine-javâval egyutt 1971.
november 27-én, szombaton este 7 orakor a clevelandi Statler
Hilton Hôtel nagytermében iinnepi diszvacsorâra gyûltek ôszsze. A jelenlévôk szâma hatszâzon felûl volt.

A megjelenteket Nddas Jânos dr., az Allandô Titkârsâg
vezetôje koszontôtte. A szertartâsmesteri tisztség ellâtâsâra
Laurisin Lajos dr. (New York, N. Y.) ének- és elôadômûvészt
kérte fel. Az amerikai és a magyar himnuszt Bodnâr A. Lajosne

énekmûvésznô adta elô Nyilas Ferenc zongorakiséretével. A
magyar himnuszt a kozonség egyutt énekelte az énekmûvésznôvel. Az iinnepi hangulatban Ft. Zdhorszky Gyula dr., a cleve
landi Szent Erzsébet katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosa mondott felemelôen szép, magyar lélekbôl fakadô és ma
gyar szivekhez szôlô megnyitô-imât és asztali âldâst.

Az izletes vacsora elkôltése utân Laurisin Lajos dr. szertartâsmester ûdvôzli a résztvevôket. A letûnt szép idôk tbrteneti és târsadalmi, mûvészi emlékeibôl idéz fel eseményeket,

példâkat és anekdôtâkat, amelyekkel hol kônnyekre fakasztja,
hol megelégedett mosolyra, vagy vidâm kacagâsra deriti hâlâs
hallgatôsâgât. Percekig tartô meleg unneplése utân Szof-

kovszky Elemért, az Ausztrâliai Magyar Szôvetség elnôkét kén
fel koszontôjének elmondâsâra.

Szorkovszky Elemér: Az ausztrdliai magyarok kôszontôje

Ez az elsô alkalom, hogy a tiz éven ât immâr hagyomânyossâ vâlt clevelandi nagy Magyar Talâlkozôn az ausztrâliai

magyarsâg képviselôje is itt lehet és itt van a résztvevôk
kozôtt.

Biiszke vagyok râ és nagy kitûntetésnek veszem, hogy
ezen az elôkelô diszvacsorân engem kértek fel a kôszôntô el
mondâsâra.

Az ausztrâliai magyarsâg ûgy érezte, hogy nem maradhat
"splendid isolation"-ben a vilâgnak hazânktôl ebben a legtâvolabb esô sarkâban az egyre rosszabbodô vilâghelyzet kritikus
ôrâiban.

A New South Wales-i és Victoria-i Magyar Szovetség szervezetei elismerésre méltô egységet tanùsi'tva a Lengyel—^Ma
gyar Vilâgszôvetség ausztrâliai szervezetével karôltve pénz-

iigyileg lehetôvé tették szâmomra, hogy mind Chicagôba, mind
ide eljôhettem, hogy megismerjenek benniinket és hogy személyes tapasztalatok és ismeretség ûtjân felmérhessem és kiértékelhessem a nyugaton élô nemzeti emigrâciô sûlyât és jôvô
lehetôségeit.
Amit

utazâsom

sorân

eddig lâttam

és

tapasztaltam

Chicagôban, Torontôban, New Brunswickban és itt Clevelandban, csak ôrômmel tôlti el szivemet. Mindeniitt ôntudatos és
segitôkész magyarsâggal, szeretettel és megbecsûléssel talâlkoztam.

Most pedig szeretnék néhâny szôban megemiékezni a

Magyar Talâlkozô rendezôségérôl és ôszinte elismeréssel adôzni
annak a nagyszerû munkânak, amit dr. Nâdas Jânos ûr, az

Allandô Titkârsâg vezetôje és munkatârsai — éliikon dr. Somogyi Ferenc profeszor ûr, oreg barâtom — a Magyar Talâl

kozô sikere érdekében kifejtettek. Jômagam is tizenegyéves
rendezési gyakorlatra tekinthetek vissza, tôkéletesen tisztâ-

ban vagyok tehât azzal, hogy egy ilyen nagyszabâsû rendezvény milyen hatalmas és idegôlô munkât igényel és igy csak
gratulâlni tudok.

Végezetûl pedig tolmâcsolni kfvânom az ausztrâliai magyarok szivbôl kûldôtt testvéri ûdvôzletét. Mi ôszinte barâti

jobbunkat nyûjtjuk Êszak-Amerikâban élô magyar testvéreinknek, akiket arra kériink, fogadjâk el azt és viszonzâsul

adjanak ôk is meieg kézszoritâst nekûnk. Igérjûk meg egymâsnak, hogy egymàs kezét hazdnk felszabaditâsâig nem
eresztjuk el, mert mi Ausztrâliâban ûgy érezzûk, hogy elérke-

zett az idô a szabad vilàgban élô nemzeti emigrâciô szoros

ôsszefogdsânak megteremtésére. Sot ezen tûlmenôleg, mielôbb
meg kell teremteni a nemzeti magyar emigrâciô reprezentativ

kûliigyi szervét, vagy bizottsâgât is, hogy a jôvôben, ha bâr-

mikor a magyarsâgot érdeklô fontos dôntések torténnek, a
lengyelekhez, ukrânokhoz, baltiakhoz, szlovâkokhoz, stb. hasonlôan a magyarsâg részérôl is legyen, akivel az illetékesek
târgyalni tudjanak. A nemzeti emigrâciônak ma mâr képesnek
kell lennie egy ilyen — legalâbb hâromtagû — szerv fenntartâsâra.

Erôt csak szeretetben és segitôkészségben egyesiilve leszûnk képesek felmutatni. Ennek érdekében végre félre kell
tenni minden kicsinyes féltékenységet, irigységet és onzo

egyéni érdeket. Ez volna a mi ûzenetlink a Magyar Talâlkozô
résztvevôinek. A jô Isten âldja meg mindnyâjukat és az amerikai nemzeti emigrâciô nemes magyar munkâjât!
Az Arpâd-érmek âtadâsa

Szorkovszky Elémér âltalânos nagy tetszéssel fogadott koszontôje utân Laurisin Lajos dr. szertartâsmester felkérésére
az Arpâd-érmek ùnnepélyes âtadâsâra kerùl sor. Somogyi F&-

renc dr., az Ârpâd-pâlyâzatok birâlôbizottsâgânak elnôke jelenti, hogy az elôzô Magyar Talâlkozô a IX. Ârpâd-pâlyâzaton

2 arany-, 4 eziist- és 3 bronz-érmet adott ki. A nyertesek kôzûl
Szeleczky Zita szmmûvésznô (Hollywood, California) pénteken

este vette ât kituntetését, az arany Arpâd-érmet, amelyet hârom lemezével nyert el. A mâsik arany Arpâd-érem nyertese, a

vilâghîrû fametszô-mûvész, Domjân Jôzsef (Tuxido Park, N.Y.),
tovâbbâ az eziist Arpâd-érem nyertesei kôziil Fényes Maria
(Los Angeles, California) irô és lapszerkesztô, valamint Môr
Jôzsef (Bryn-Mawr, Fa.) festômûvész jelen van. Mindhârmukat felkéri az elnôki emelvényre, hogy a diszvacsora résztvevôi személy szerint is megismerhessék ôket. Ugyanekkor

kéri Nddas Jânos dr-t, az Allandô Titkârsâg vezetôjét, hogy
nevezetteket ékesitse fel a piros-fehér-zôld magyar nemzeti
szinû selyemszalagon fûggô arany és ezûst Arpâd-érmekkel.
Ennek megtôrténte, s a magyar szellem és alkotô géniusz képviselôinek adott tiszteletadâs utân Fényes Mdria, Domjdn Jô
zsef és Môr Jôzsef néhâny mondatban kûlôn-kûlôn kôszônetet
mond az Arpâd-érem odaîtéléséért.

Az Arpdd-pàlyâzo-t eredménye
A tizedik tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatra beérkezett pâlyamûvek kôziil a birâlôbizottsâg kimagasiô
értékû szellemi alkotâsnak minôsitette és

arany Ârpâd-éremmel tùntette ki Ambrôzy Pàl (Sydney,
Ausztrâlia)

"Csodaszarvas" cimû zenemûvét, Csôka Istvân

(Woodhaven, N. J.) kiâllitott festményeit, Haraszti Endre
(Winnipeg, Kanada) "A Hungarian in America Before Columbus" cimû tôrténeti tanulmânyât, Hellenbrandth Berta
(Ventor, N. J.) kiâllitott festményeit, és Szilassy Sândor dr.
(Tampa, Florida) "Revolutionary Hungary 1918—1921" cfmû
tôrténeti tanulmânyât;

eziist Arpâd-éremmel jutalmazta Âgoston Ede dr. (Oakland, Calif.) "Fény és ârnyék" cimû vers kotetét, Endrey
Antal dr. (Melbourne, Ausztrâlia) "Félbenmaradt nép" cimû ta
nulmânyât, Kur Csaba (Warren, Ohio) kiâllitott szobrait, Nt.

Makâr Jânos (Franklin, N. J.) "The Story of An Immigrant
Group in Franklin, N. J." cimû tanulmânyât, Nemeskéry
Lâszlôné (Linz, Ausztria) kiâllitott halasi csipkéit és Németh
Nàndor (New York, N. Y.) kiâllitott rajzait;

bronz Ârpâd-éremmel értékelte Horvdth Zoltdn dr. (Indianapolis, Ind.) "Megszôkott mûzsa" cimû mûvét, Kiss Odôn
(Kingston, Kanada) "Âtutazôban a vârosomon" cimû pâlyamûvét és Létmdnyi Istvdn dr. (Steinheim, Németorszâg) "A
mostoha" cimû énekes népszinmûvét.

Dtszoklevelet nyert Barânsky Tibor (Buffalo, N. Y.),
Boldisâr Ldszlô (London, Ont., Kanada), Lantosné Szabô
Elza (Toronto, Ont., Kanada), SzafcûZZosZo/tân (Zurich, Svâjc)

és Szalay Gyula (Glendale, Calif.) pâlyamûve.
Oklevelet kapott Dudds Péter (Berkeley, Calif.) Fuchs

Kdroly dr. (Caracas, Venezuela), Kirchmayer Istvdn (Buffalo,
N. Y.), Sztrôjka Ldszlô (Eskilstuna, Svédorszâg), Szent-Kirdlyi
Gusztdv (Cleveland, Ohio)
Ausztrâlia) pâlyamûve.

és

Triznai Jôzsef (Petersham,

Az Arpdd Akadémia tagjai kôziil ûjbol sikeresen vett részt
a pâlyâzaton: Baranchi Tamdska Endre (Pittsburgh, Pa.),

Bognâr Kàlmdn dr. (Slippery Rock, Pa.), Erdélyi Istvân (New
York, N. Y.), Domokos Sàndor (Winnipeg, Kanada), Kisjôkai
Erzsébet (Hilversum, Hollandia), Nyirâdy Szabô Imre (Santa
Monica, Calif.), Valkô Ldszlô dr. (Bées, Ausztria) és Nt. Vitéz
Ferenc (Perth Amboy, N. J.).
Az év magyar csalddja és magyarja

PiZ Ârpâd-pâlyâzat eredményének kihirdetése utân az Allandô Titkârsâg nevében Somogyi Ferenc dr. még az alâbbiakat jelenti be:
A Magyar Talâlkozô âllandô Titkârsâga elhatârozta, hogy
évenkint egy-egy csalâdot "az év magyar csalddja", egy-egy
kôzéleti tevékenységet kifejtô kivâlô egyéniséget pedig "az év
magyarja" cimmel tûnteti ki. A kitùntetésre vonatkozô hirdetmények mâr az év elején megjelentek, s a jelôlések, ajânlâsok

beérkeztek, Az utôbbiak alapjân a Magyar Talâlkozô Allandô
Titkârsâga

az év magyar csalddja cimmel dr. Batizy Gusztdv (Akron,
Ohio) orvos csalâdjât tûnteti ki. A Batizy-csalâdnak 13 élô
gyermeke van. Mindegyik beszél magyarul. Kôzûlûk 3 a németorszâgi Burg Kastl magyar gimnâziumban tanult. Ennek a

tanintézetnek a Batizy-hâzaspâr jelentôsebb ôsszegû adomânyt
juttatott, dr. Batizy Gusztdvné pedig nagyszabâsû, szép eredménnyel zârôdô gyûjtést is rendezett.

Az év magyarja cimmel a Magyar Talâlkozô Allandô Tit
kârsâga Oszldnyi Ràbertet, a clevelandi âllami egyetem tanârât
tûnteti ki. Oszldnyi professzor az év folyamân gazdag, sikerekben bôvelkedô professzori, irôi és târsadalmi munkâssâgot
fejtett ki. Szâmos cikket irt és elôadâst tartott angol, német
és magyar nyelven. Gyujtés ûtjân 2000 mûbôl âllô kônyvtârat
létesitett a clevelandi âllami egyetemen, ahol az ô kezdeményezésére bevezették a magyar nyelv, irodalom és tôrténelem

felsôfokû oktatâsât. Hallgatôival magyarsâgismereti râdiô-elôadâssorozatot tartatott angolul, s annak szôvegét felkérésére
a clevelandi "Az Ûjsdg" is kôzolte. Râdiôsorozatot inditott a
magyar klasszikus zene ismertetése céljâbôl. Tanâri mûkôdésének 35. évfordulôjât ûlte meg. Ebbôl az alkalombôl tôbb

kitiintetésben részesult. A Szent Lâszlô Rend is lovagjâvâ

avatta. Az Ârpâd Akadémia nyelvtudomânyi osztâlyânak mâr
1968 6ta meghivott rendes tagja.
Elismerés a magyarsâg szolgâlatâért

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâgâval szorosan egyiittmûkodô Ârpâd Szdvetség és Rend kormânyzôtanâcsa elismerésûl a magyarsâg ônzetlen, kimagaslô értékû szolgâlatâért,
mind az 1971. év magyar csalâdjânak, személy szerint dr. Batizy Gusztâvnénak, mind az 1971. év magyarjânak, Oszlânyi
Robert professzomak az Ârpâd Szôvetség és Rend nagy arany
diszjelvényét adomânyozta. Ugyanezzel tiintette kl az Ârpâd
Szôvetség kormânyzôtanâcsa kimagaslô értékû magyarsâgszolgâlatâért Negyedi Szabô Margit (New York, N. Y.) kôltôt, az

Ârpâd Akadémia rendes tagjât és az Ârpâd-érem tulajdonosât,
valamint vitéz Kôvendi Szathmâry Kârolyt (Etobicoke, Ont.,

Kanada), a Bajtârsi Levél szerkesztôjét, a torontôi csendôr-

laktanya és mùzeum megszervezôjét, az Ârpâd Akadémia ren
des tagjât, s az Ârpâd-érem tulajdonosât is.
Somogyi Ferenc dr. felkérésére Nâdas Jànos dr., mint az

Ârpâd Szôvetség orszâgos elnôke, mind a négy kitiintetettnek
iinnepélyesen âtadja az Ârpâd Szôvetség és Rend 7 cm-es âtmérôjû, 8-âgû nagy arany csillag-diszjelvényét, amelynek blborkeretbe foglalt kôralakû kôzepén Honszerzô Ârpâd mûvészi
kivitelû, dombormûvû fejképe lâthatô "Ârpâd 840—907" felirâssal.

A kitûntetettek hosszantartô, meleg ûnneplése utân Nâdas
Jânos dr. mond kôszônetet a megjelenteknek és a kôzremûkôdôknek. A tâvolabbrôl érkezetteket kiilôn is ûdvôzli és egyen-

kint bemutatja, majd Nt. Ludwig Arthur dr. (Chicago, 111.)
lélekbemarkolô asztalbontô imâja utân bejelenti, hogy kezdetét veszi a Magyar Bâl.
Magyar Bâl

A clevelandi Magyar Târsasâg ebben az évben immâr
hatodszor rendezte meg a Magyar Talâlkozô résztvevôinek tiszteletére hagyomânyos Magyar Bâljât, amelyet Zâhonyi Bo-

tond bâlelnôk nyitott meg. Elôszor a clevelandi Déryné Magyar
Szinhâz hatalmas tânckara mutatott be festôi népviseletben
pompas népi tâncokat, aztân a nyitôpârok vonultak fel, akiket
Dômôtôrffy Zsolt ifjûsâgi elnok mutatott be a kozônségnek.

A nyitôtâncot — sokan elegâns diszmagyarban — a kovetkezô
pârok jârtâk:
Almay Katalin—Zoltâni Csaba, Bârâny Erzsébet—Pintér
Antal, Bereczky Ibolya—Mészâros Elemér, Bethlendy Beâta—
Molnâr Klausz, Csejthey Judit—Kleckner Roland, Ewendt
Andréa—vitéz Kun Szabô Istvân, Ewendt Krisztina—Kovâcs
Péter, Ferenczy Mârta—Kiss Jôzsef, Ferenczy Zsuzsanna—
TruxAndrâs, GerébyHanna—Csaba Péter, Geréby Zsuzsanna—

Tomaschek Lâszlô, Herczeg Annamâria—Szentkirâlyi Ârpâd,
Karâdi Gabriella—Dômotorffy Zsolt, Kerezsi Agnes—Zâhony
Botond, Ludwig Irén—Batizy Csanâd, Mészâros Magda—Gôllesz Lâszlô, Németh Hajnal—Kézdi Sândor, Radies Olivia—
Antoniâk Robert, Thoma Réka—Jâlics Pâl, Tomaschek Ildikô—dr. Kondray Gergely, Zimmersman Marika—Nâdas Jânos,
Vareska Andréa—Tasnâdy Kovâcs Gyôrgy.

A megnyitô tâncra bevonulô 22 ifjii pârt a jelenlevôk
meleg iinnepléssel, hosszû tapssal fogadtâk. A megnyitô tânc

utân a bâl az elképzelhetô legjobb hangulatban a korareggeli
ôrâkig tartott, s arrôl mindenki a legkedvesebb emlékekkel
tâvozott.

AZ Arpâd AKADÉMIA KÔZGYOLÉSE

Megnyitâs

Pa. Ârpâd Akadémia hatodik évi rendes kôzgyûlését (osztâlyainak egyiittes ûlését) Fûry Lajos dr. elnôk 1971. november 26-ân pénteken délutân 5 ôrakor nyitja meg. Udvôzli a
megjelenteket és a vendégeket. Megâllapitja, hogy az osszehîvâs kellô idôben, szabâiyszeruen megtôrtént. A tagok kôzûl
igen sokan a fôtitkârhoz intézett levélben kiilôn is megindo-

koltâk tâvolmaradâsukat. Az Ârpâd Akadémia jelenlévô tagjainak szâma 47, a kôzgyulés tehât hatârozatképes.
Fiiry Lajos dr. elnôk megnyitôjâban râmutat azokra a

technikai nehézségekre, amelyek az Arpâd Akadémia mûkôdtetése kôriil fennforognak. Amikor az elnôki tisztséget egy évvel ezelôtt âtvette, azt reméite, hogy legalâbb havonta egyszer sikeriil akadémiai vândor-uléseket tartani nagyobb magyarlakta vârosokban, ahol mûvészi és kulturâlis esteket
egybe tudtunk volna ezekkel az iilésekkel kapcsolni. Ez a reménye csak részben sikeriilt. A jôvôben az einôkség arra tô-

rekszik, hogy elgondolâsât fokozottabb mértékben megvalôsitsa. Nem szabad elfelednûnk azonban, hogy az Akadémia
tagjai kôziil is mindenkinek megvan a maga "mellékes" fôfog-

lalkozâsa, amely mellett még legalâbb 15-féle mâs lekôtôttsége
is akad, mindezen felûl pedig az egyes osztâlyok tagjait ôriâsi
tâvolsâgok vâlasztjâk el egymâstôl. Ezek az adottsâgok, sajnos, az Arpâd Akadémia formâlis megnyilatkozâsainak szâmât
erôsen lecsôkkentik. A mai hatodik évi rendes kôzgyûlés

megintcsak a Magyar Talâlkozô keretében és idôbelileg is pontosan kimért korlâtok kôzôtt folyik le, s inkâbb csak az igazgatâsi ûgyekre korlâtozôdik. Az ûgynevezett székfoglalôk bemutatâsâra s elôadâsâra, majd vasâmap délelôtt keriil sor.
Fôtitkâri jelentés

Az Arpâd Akadémia hatodik évi tevékenységérôl Somogyi
Ferenc dr. fôtitkâr a kôvetkezôkben szâmol be:

Az Aipâd Akadémia tagjainak szâma a hatodik kôzgyûlés
napjân 177. Kôzûliik 95 a tudomânyos, 43 az irodalmi, 34 a
mûvészeti fôosztâly keretébe tartozik, 5 pedig rendkiviili tag.
Két tagtârsunk — Baross Gàbor, a kôzgazdasâgtudomânyi
osztâly meghivott rendes tagja és Nyirjesy Sândor dr., arany
Ârpâd-éremmel kitiintetett alapitô rendes tag — elhunyt. (A
kôzgyûlés tagjai a fôtitkâr felkérésére félperces néma felâllâssal hôdoltak emlékiiknek.) Mindkét kivâlô tagtârsunk emlékét
megôrôkitjûk és kegyelettel ôrizzuk.
Az igazgatô tandcs a Magyar Târsasâg vâlasztmânyâval
egyiitt augusztus 29-én tartotta meg évi rendes ûlését. Az elnôkség tagjai ezt megelôzôen és kôvetôen àllandô személyes
és levelezô kapcsolatban végezték munkâjukat.
Az osztâlyok kôzûl hârom tartott elôadô-iilést.

Az orvostudomânyi osztâly iilésén, februâr 12-én, Selye Jâ-

nos dr. professzor ismertette legùjabb tudomânyos kutatâsainak eredményeit. Az osztâly iilésén az Amerikai Magyar Orvosok Szôvetsége testuletileg vett részt. Az ûlést Egyed Miklôs dr.
titkâr vezette. Ekkor tôrtént meg Selye Jànos dr. professzor
részére az arany Ârpâd-érem ûnnepélyes âtadâsa is.
A tôrténettudomânyi osztâly mûvelôdéstôrténeti szakosz-

tâlya a clevelandi szabadegyetem keretében, mârcius 21-én népes hallgatôsâggal egyiitt Vârdy Béla dr. elôadâsât hallgatta

meg a tôrténettudôsok otthoni ûj kiképzési rendszerérôl,
valamint a tôrténeti kutatâsok ûj môdszerérôl. Az ûlésen
Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr, mint a mûvelôdéstôrténeti szakosztâly vezetôje einôkôlt.

A hittudomânyi szakosztdly szeptember 10-én rendezett

elôadôûlést, amelyen F t. Rdkos B. Raymund dr. O. F. M. (Rô-

ma) apostoli magyar gyôntatô, az Arpâd Akadémia arany Ar
pâd-éremmel kitûntetett alapitô rendes tagja tartotta meg
székfoglalô elôadâsât. Az Isten-hit szukségességét.egyéni és
nemzeti elônyeit kimutatô fejtegetéseit Ft. Kôtai Zoltdn dr., az

Arpâd Akadémia rendes tagja kôszônte meg. Az Ulést Nddas
Jdnos dr., az igazgatô tanâcs elnôke vezette. Somogyi Ferenc dr.
fôtitkâr az Arpâd Szôvetség és Rend nagy arany dîszjelvényét
njrûjtotta ât az elôadônak. A hittudomânyi szakosztâly protes-

tâns tagozatât Nt. Egyed Aladâr rendes tag képviselte. Az ûlé-

sen az Arpâd Akadémia tagjain kiviil az Arpâd Szôvetség, a
Magyar Târsasâg, a clevelandi szabadegyetem tagjai, valamint
mâs magyar szervezetek vezetôinek nagyszâma vett részt.

Az Arpâd Akadémia tagjainak ônkéntes koltséghozzâjârulâsi adomânyaibôl $310.00 folyt be. Az ôsszeget a Magyar
Târsasâg kiilôn szâmlâjân kônyvelték.
Egyéni mûkôdés

Az Arpâd Akadémia tagjainak az Ugyrend 17. pontjâban
meghatârozott kôtelessége csupân tudomânyos, irôi, vagy mûvészi alkatô tevékenységûk folytatâsa. Ezt a kôtelességét minden tag hiven teljesitette. Néhâny kimagasiôbb eredményt
csak példaként mutatunk be.
Baranchi Tamàska Endre a Szuverén Szent Lâszlô Târsa

sâg és Rend amerikai széktartôja és a Magyar Harcosok Bajtârsi Kozôssége pittsburghi csoportjânak vezetôje lett. Tôbb
cikke jelent meg magyar lapokban. A kanadai "Your Name
and Coat-of-arms" cimû mû magyar heraldikai részét is megIrta. Résztvett a torontôi Nemzetkôzi Heraldikai Szeminârium

iilésein, amelyeken amerikai, angol, ir, lengyel, német, skôt
heraldikai elôadâsok sorâban "The Evolution of the Hungarian
Coats-of-arms" cimmel szakelôadâst is tartott. A pittsburghi

MHBK-csoportnak sajât festményét ajândékozta.
Bognàr Kâlmdn a slippery-rock-i State Collège rendes tanâra lett. Az ausztriai Salzburg egyetemén rendezett Internacionale Ferienkurse hat hétig tartô elôadâsain vendég-professzorként mûkodott kôzre. Felvették a "Dictionary of In
ternational Biography", a "Who's Who in the East" és az
"International Platform Association" kôteteiben ismertetett

tudôsok sorâba. Angol szaklapokban és magyar folyôiratokban, hetilapokban 15 hosszabb-rôvidebb tanulmânya jelent
meg.

Csery C. Mihàly, mint a montreâli Quebec egyetem levéltârosa, tudomânyos munkâssâga és a bevândoroltak érdekében
kifejtett szolgâlatai elismeréséûl az "Ordre International Constantien" tb. lovagja lett. Magyar és francia nyelven tôbb cikke

jelent meg. Ezek kôziil kûlôn is emlitést érdemelnek Amadé,
Bessenyei, Orczy és Vitkovics irodalomtôrténeti jelentôségével foglalkozô tanulmânyai, valamint "A magyarsâg eredete
koriil" ci'mmel kozzétett môdszertani értekezése.

Csighy Sândor "Dérverte tarlôn" cimû legûjabb verskotetét rendezte sajtô alâ. "Aranyhâlo" és "Tùkôr" cimû verskote-

teinek 10—10, "Viharok sodrâban" cimû mûvének pedig 20
példânyât ajândékul, tiszteletpéldânyként kuldte meg a kozgyûlésen jelenlévô akadémiai tagtârsainak.
Domonkos Lâszlô kutatô osztondijjal egész évet toitôtt
Magyarorszâgon, ahol a magyar reneszânsz, kûlônosképpen
pedig Mâtyâs kirâly korât tanulmânyozta. Eredményeinek oszszefoglalâsât "The Beginnings of Hungarian Humanism" cimmel a New Hungarian Quartely kozolte. Visszatérése utân felvették az "Outstanding Educators in America" 1971. évi kiadâ-

sâban ismertettek sorâba. Elôadâsait a youngstowni âllami
egyetemen a kozépkori torténet nyilvânos rendkivûli tanâraként (associate professer) folytatja.

Egyed Aladâr a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
érdemkeresztes lovagja lett. A chicagôi zenekonzervatôrium
"A mélységbôl kiâltok Hozzdd" cimû, vegyes karra orgona
kvintet kisérettel szerzett félôrâs oratôriumât a Kodâly-dijjal
tûntette ki. "Ne félj!" cimmel — dr. Tûrôczy Zoltdn ny. pûspôk igehirdetései nyomân — az egyhâzi éven végigmenô, s mâs
alkalmakra szôlô, ôsszesen 70 âhitatot âllitott ôssze és adott

ki. 80. szûletésnapjân az Ârpâd Szôvetség és Rend kormânyzôtanâcsa kimagasiô egyhâzi és târsadalmi tevékenységének

elismeréséûl a Szôvetség és Rend nagy arany diszjelvényévei
tûntette ki.

Eszldry Kdroly "Statut juridique de Fiume pendant le
Dualisme Austro-Hongrois (1867—1918)" cimmel francia nyelven az olasz "Annali délia Fondazione Italiana per la storia
amministrativa" hasâbjain irt hosszabb szaktanulmânyt.

Gdbriel Asztrik a bonni, bochumi, freiburgi és mûncheni
egyetemeken "Német diâkok a pârizsi egyetemen" cimmel
korâbban megtartott elôadâssorozata utân a német—francia
kulturâlis kapcsolatok mûltjânak feltârâsa terén kifejtett ér-

demeiért februâr 12-én vâlasztâs eredményeként a Bayerische
Akademie der Wissenschaften (Pamassus Boicus) levelezô tagja lett.

Gyimesy Kâsàs Ernô, a képzômûvészeti osztâly elnôke,
nemcsak mint kivâlô festômûvész ért el sikereket, hanem a

Kiilfoldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségének elnôkeként is igen eredményesen mûkôdôtt, New Yorkban nagyszabâsû képzômûvészeti és kônyvkiâllitâst rendezett.
Jakô Géza a "National Institute of Healt National Advisory

Council" tagja és a "Hungarian American National Fédération"
elnôke lett.

Kardos Talbot Béla 12 szaktanulmânyt jelentetett meg,
tûlnyomôrészt angolnyelvû lapokban és folyôratokban.
Kocsis-Szûcs Ferenc a belgiumi Liege-ben végzett geolôgiai
kutatâsokat.

Kiihrner Béla "Bartok Béla emlékezete", "A bâcskai falu-

tôl a vilâghirig", Margalits és Gozsdu", "A 'Hungarian Quartet'
Stratfordban" és "Dohnânyi Emô emlékezete" cimmel kôzôlt
amerikai és kanadai magyar hetilapokban hosszabb tanulmânyokat.

Lajossy Tamâs Sândor irôi munkâssâgânak 30. évfordulôjât ûnnepelte. A Turâni Akadémia, a Nyugat-Eurôpai Magyar
Târsasâg, az Arpâd Szôvetség és a Magyar-Turân-Szumir Tôrténelmi Târsasâg tagja lett. Sok cikket és tôbb tanulmânyt irt.
Novellâskôtetének elsô részét, "A fehér asszony" cimû târsadalomtôrténeti regényét és "Szeretlek, hazâm, mindhalâlig"
cimû verskôtetét rendezte sajtô alâ.
Mihâlyi Gilbert a Szent Istvân katolikus magyar egyhâzkôzség lelkipâsztori kinevezését kapta St. Louis biboros érsektôl. Korâbbi hittudomânyi doktori âllamtudomânyi mesteri
okleveléhez Latin-Amerika tôrténetébôl szerzett ûjabb mesteri
(Master of Arts) oklevelet.
Németh Ernô szâmos kôlteményét kôzôlte kUlônbôzô ma
gyar lapokban.

Oszlânyi Robert a Szent Lâszlô Rend lovagja lett. A Ma
gyar Talâlkozô pâlyâzatâra beérkezett vélemények alapjân el-

nyerte "az 1971. év magyarja" cîmet. A "Western Reserve Historical Society" tb. tagjâvâ vâlasztotta. Tôbb egyetem nemzetiségl tanulmânyi tanâcsadôjâvâ nevezték ki. Sok elôadâst tartott egyetemi és târsadalmi szervezetek meghi'vâsâra, tudomânyos târsasâgokban és a râdioban, ahol hallgatôinak 20 elôadâsât, s a magyar klasszikus zene-sorozat koziését is megszervezte. Szâmos tanulmânya, elbeszélése, kôlteménye és

"Magyar stilisztika, retorika, poetika" ci'mmel ùjabb egyetemi
kézikônyve jelent meg. Gyûjtés eredményeként a clevelandi
âllami egyetemen 2000 mûbôl âllô magyar kônyvtârat létesitett. Tôbb megemiékezést irt és iinnepi beszédet mondott.
Radnayné Bauer Erzsébet a clevelandi Szent Imre katolikus magyar egyhâzkôzségnek millenniumi emléklapot és jubileumi diszoklevelet festett. Illusztrâlta Szitnyai Zoltân egyik
regényét és megtervezte annak cimlapjât.
Radnay Rudolf mûtôrténeti, stiluskritikai és nagy mestereket méltatô cikkeket irt, râdiôismertetéseket kôzôlt. Angol,

amerikai és németorszâgi szaklapokban az Arpâd Akadémia
tevékenységérôl njmjtott tôbb izben is szakszerû tâjékoztatâst.

Nddas Jânos az Arpâd Akadémia erkôlcsi s részben anyagi

tâmogatâsâra hivatott Arpâd Szôvetséget szervezte meg.
Szebedinszky Jenô hfrlapirôi mvmkâssâgânak 40. évfordu-

lôjât iinnepelte. Az Arpâd Szôvetség kormânyzôtanâcsa ebbôl
az alkalombôl a Szôvetség nagy arany dfszjelvényével tûntette
ki.

Szepessy Zoltân "Der mesopotamische Lebensbaum" cimnémet nyelven az ausztriai "Der Gesellschaftlichen
Zeitschrift"-ben kôzôlt érdekes tanulmânyt.
mel

Szilassy Sândor meghivâs alapjân a "Phi Alpha Thêta

International Honor Society in History" tagja lett. "Revolutionaiy Hungary 1918—1921" cimmel tôrténelmi tanulmânya

jelent meg, amely a XI. Arpâd-pâlyâzaton arany Arpâd-érmet
nyert. Sok elôadâst tartott és szâmos cikket, kisebb tanul
mânyt irt.

Vârdy Béla a pittsburghi Duquesne egyetemen a keleteurôpai tôrténelem professzora (nyilvânos rendes tanâra) lett.

kiilôn is meg kell emlîteniink az "International Biography"
részére irt életrajzait (Andrâssy, Berchtold, Deâk, Eôtvôs,
Francis Ferdinand, Emperor Francis Joseph, Kossuth, Ma-

saryk, Palacky, Rudolf of Habsburg, Taaffe). Eôtvôs Jôzsef
bârôrôl szôlô tanulmânyânak mâsodik kiadâsât és "Hungarian

Historiography" cimû mûvét rendezte sajtô alâ.
Wass Albert az "International Plattform Association" be-

iktatott tagja lett. Az âltala megalapitott "Danubian Research
Center"-t a Florida, Tampa és Stetson egyetemek hârmas

sponsorsâga alâ helyezte. (A kôzpont irodâja Gainesvillebôl
Delandre, a Stetson egyetem helyiségeibe keriilt.) Erdéllyel
kapcsolatban angolnyelvû elôadâst tartott Columbus (Ohio),
és Athens (Georgia) egyetemén, tovâbbâ Richmondon (Kentucky) az American Légion és St. Petersburgban a Federated
Women Clubs meghivâsâra. Mâjusban hârom napon ât a Stet
son egyetem campusân Kôzép- és Kelet-Eurôpa mûltjâval,
jelenével és jôvendô lehetôségeivel foglalkozô egyetem-kôzi
vita-sorozat moderatora volt. Mint irô, egy négy részbôl allô

nagy tôrténelmi regényén dolgozik, amely egy csalâd tôrténetén keresztul az erdélyi Mezôség tôrténetét mutatja be 1042-tôl
1945-ig.

A felsorolt példâk megint csak azt igazoljâk, hogy az Ârpâd Akadémia tagjai tôretlen hûséggel teljesitik magyarsâgukbôl eredô hivatâsukkal egyiittjârô, alkotô, magyar kôtelességiiket.
☆

☆

☆

A kôzgyûlés a fôtitkâr jelentését egyhangûlag tudomâsul
Nâdas Jânos dr., mint az igazgatô tanâcs elnôke, saj-

nâlkozâssal jelenti be, hogy D'Albert Ferenc târselnôk, a mûvészeti fôosztâly elnôke, a zenemûvészeti osztâly elnôkségérôl
kôzvetleniil a kôzgyûlés elôtt lemondott. Javasolja, hogy lemondâsât a kôzgyûlés fogadja el, utôdjânak megvâlasztâsât
azonban halassza el addig, amig az elnôkség az igazgatô tanàccsal egyetértésben megfelelô môdon gondoskodni tud a

zenemûvészeti osztâly elnôki tisztségének betôltésére vonatkozô javaslat elôkészitésérôl.
A kozgyûlés a javaslatot elfogadja.
Ûj îagok meghivâsa

Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr jelenti, hogy az Ogyrend 9.
pontja értelmében az igazgatô tanâcs javasolja: 1) a kozgyûlés
vâlassza meg a tudomânyos fôosztâly keretén beliil vitéz Gâlôcsy Zsigmond (Toronto, Ont., Kanada) volt magyar mûegye-

temi nyilvânos rendes tanârt az Ârpâd Akadémia tiszteletbeli
tagjâvâ,

Dâlnoki Veress Lajos (London, Anglia) szkv. vezérezredes
hadtôrténészt,

Endrey Antal dr. (Melbourne, Ausztrâlia) politikai îrôt,
Haraszti Endre (Winnipeg, Kanada) torténészt,
Harcsâr Ferenc dr. (Ottawa, Ont., Kanada) mérnôkot,
Kaveggia Ldszlô dr. (Madison, Wisc.) orvos-professzort,
Nt. Makdr Jdnos (Franklin, N. J.) réf. lelkészt,

Moravcsik M. E. Jôzsef dr-t (Stanford, Ca.), a filozôfia
egyetemi professzorât,

Szabô Barna dr. (St. Louis, Mo.) mérnôk-professzort és
Tôrôk Béla dr. (Sydney, Ausztrâlia) iigyvédet,

Vajda Géza dr. (Lawndale, Ca.) mérnok-professzort pedig
az Arpâd Akadémia rendes tagjâvâ;
2) az irodalmi fôosztâly keretében

Agoston Ede dr-t (Oakland, Calif.), az eziist Arpâd-érem
nyertesét,

Ft. Dittrich Imre (Bées, Ausztria) lapszerkesztôt,

Fényes Mdria (Los Angeles, Calif.) lapszerkesztôt, az eziist
Arpâd-érem tulajdonosât,

Horvdth Zoltdn dr-t (Indianapolis, Ind.), a bronz Arpâdérem nyertesét.

Kiss Odôn (Kingston, Ont., Kanada) mûforditôt, a bronz

Ârpâd-érem nyertesét,
Kôszegi-Farkas Istvânt (Wellington, New Zealand) irôt,
Nâvori Kornél dr. (Grosse Ile, Mich.) orvos lapszerkesztôt,

Nehéz Ferenc (Los Angeles, Calif.) irôt,
3) a mûvészeti fôosztâly keretén belûl pedig

Ambrôzy Pâl (Caufield, Ausztrâlia) zeneszerzôt,
Asbôth Jenô (Bées, Ausztria) festômûvészt,
Csôka Istvàn (Woodhaven, N. Y.) festômûvészt,
Hellebranth Bertha (Ventnor City, N. J.) festômûvészt,
Hellebranth Elena (Ventnor City, N. J.) festômûvészt,
Jeney Viktor (St. Louis, Mo.) festômûvészt,
Kûr Csaba (Warren, Ghio) szobrâszmûvészt,

Laurisin Lajos dr. (Jackson Hts., N. Y.) énekmûvészt,
Légrâdy Tamàs dr. (Monreâl, Kanada) zeneszerzôt,
Németh Nândor (New York, N. Y.) festômûvészt,
Tallôs L. Môric (Philadelphia, Pa.) festômûvészt,

Rozsnyai F. Zoltân (San Diego, Ca.) karmestert az Ârpâd
Akadémia rendes tagjâvâ.
Hecker Henrik (Newport News, Va.) audiolôgust,
Juharos Istvàn (Sedona, Ariz.) festômûvészt,

Nemeskéry Lâszlôné (Linz, Ausztria) iparmûvészt és
Nemesszeghy Jenô (Adelaide, Ausztrâlia) festômûvészt az
Ârpâd Akadémia levelezô tagjâvâ.
A kôzgyûlés az ûj tagok vâlasztâsâra vonatkozô elôterjesztést egyhangûlag elfogadja, s a megnevezetteket — utôla-

gos irâsbeli elfogadô nyilatkozatuktôl feltételezetten — az Ar
pâd Akadémia tagjai sorâba vâlasztja és iktatja.

Itt emlitjuk meg, hogy Mindszenty Jôzsef biboros, eszter-

gomi érsek, Magyarorszâg hercegprimâsa, korâbbi felkérés
alapjân 1971. november 20-ân kelt levelében az Arpâd Akadé

mia ôrôkôs disztagjâvâ tôrtént megvâlasztâsât elfogadta, mi-

vel azonban levele hajôpostâval késôbb érkezett, a kôzgyulést
az elnbkség errôl még tâjékoztatni nem tudta.
Tervek és indttvânyok

Az 1972-re szôlô munkatervet Nâdas Jânos dr., az igazgatô
tanâcs elnôke ismerteti. Ennek leglényegesebb része az egyes

osztâlyok és szakosztâlyok munkâjânak elményitésére irânyul.
Mindenekelôtt arra tôrekszik az elnôkség, hogy a mâr meg-

kezdett tennivalôkat folytassa, vagy fejezze be. Fôként a vândor-iilések rendszeresitését igyekszik szorgalmazni.
A kôzgyûlés az elôterjesztést elfogadja.

niés Lajos, Pulvdri Kâroly, s tôbb mâs tag felszôlalâsâval
a kôzgyûlés részletesen foglalkozik az Arpâd Akadémia pénzûgyi helyzetével, illetôleg a tagoknak az ûgyviteli kôltségekhez
valô onkéntes hozzâjârulâsâval. A kôzgyûlés a vita végén a
kôvetkezô hatârozatokat hozza:

1) A rendes tagok tetszésûk és jôvedelmûk szerint $5-tôl
î20-ig terjedô ôsszegû évi hozzâjârulâst fizetnek és kulôn meg-

veszik a Magyar Talâlkozônak az Arpâd Akadémia évkônyvét
helyettesitô krônikâjât. Azok, akik 20, vagy ennél tôbb dollâros
hozzâjârulâst fizetnek, az évkônyvét helyettesitô "krônikât" ingyen kapjâk.

2) Az évi hozzâjârulâst $100.— egyszeri befizetésével meg
lehet vâltani.

3) Azok a rendes tagok, akiknek anyagi helyzete nem
engedi meg, hogy az ûgyvitel kôltségeihez az 1) szâmû hatârozatban jelzett mértékben hozzâjâruljanak, ezt a kôrulményt
kôzôljék a fôtitkârral.

4) A levelezô tagok tetszésûk szerint meghatârozott ôszszeggel, de legalâbb évi $1.—ral jâruljanak hozzâ az ûgyviteli
kiadâsokhoz és vegyék meg az évkônyvét helyettesitô "krô
nikât",

5) A tb. és rk. tagok minden anyagi hozzâjârulâstôl mentesek.

6) Azokat a tagokat, akik akâr a fentiekben szabâlyozott
anyagi hozzâjârulâst be nem fizetik, akâr pedig mûkôdési
jelentésiik (beszâmolôjuk) évenkint egyszer kért megkiildését
kôvetkezetesen elmulasztjâk, a fôtitkâr kôteles a miikôdô ren
des és levelezô tagok névsorâbôl a névleges tagok kiilônâllô
csoportjâba âthelyezni, s errôl az évi rendes kozgyûlésen jelentést tenni. A kozgyûlési hatârozat indoklâsa nyomatékosan
hangsûlyozza, hogy ez az intézkedés kizârôlag ûgyintézési
szempontbôl tôrténik.

Bognàr Kâlmân dr. rendes tag irâsbeli javaslatât, amely a
tagok életrajzi adatainak ôsszefoglalô kôzlésére és az angol
nyelven megjelent, magyar szerzôktôl szârmazô, vagy magyar

vonatkozâsû mûvek kônjrvészetének ôsszeâllitâsâra vonatkozik: a kozgyûlés az igazgatô tanâcs hatâskorébe utalja és tudomâsul veszi a fôtitkâmak azt a jelentését, hogy az elôbbi
^yag egyiitt van, csupân a nyomdai, vagy sokszorositâsi kôltségek elôâllitâsâra kell môdot és lehetôséget biztosîtani.
☆

☆

☆

Fiiry Lajos dr. elnôk kôszonetet mond a megjelenteknek,
ûjbôl bejelenti, hogy a szokâsos megemlékezések és székfog-

lalô elôadâsok vasârnap délelôtt keriilnek sorra, majd az Arpâd Akadémia hatodik évi rendes kozgyûlését bezârja.

A MAGYAR LEKTORÂTUS MEGALAKULÂSA
1971. november 26-ân délutân % 5 ôrakor Nàdas Jânos dr.,

a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâgânak vezetôje, iidvozli a
Magyar Lekturâtusnak a XI. Magyar Talâlkozô keretében ôszszehivott alakulô kôzgyûlésén megjelenteket, bemutatja Harcsdr Ferenc dr. vegyészmémôkôt, aki a Lektorâtus megszerve-

zésén fâradozik. Felkéri, hogy vegye ât az alakulô ûlés elnôkségét.
Harcsàr Ferenc dr. bevezetôjében elôszôr azt mondja el,

hogyan sziiletett meg a Lektorâtus gondolata. A torontôi Ma
gyar Helikon egyik bâljân Wass Albertné târsalgâs kôzben elmondta Donald S. MacDonald jelenlegi kanadai hadûgyminisztemek, aki akkor a Privy Council elnôke volt, hogy min fâra

dozik az ura. MacDonald érdeklôdésére megfgérte, hogy Wass
Albert intézete angolnyelvû kiadvânyainak sorozatât eljuttatja hozzâ. A beszélgetés utân hônapok teltek el, mire Wass

Albert egyik elôadô-korûtja sorân Ottawâba is ellâtogatott és
megkérte Harcsàr Ferenc dr-t, juttassa el az angol kiadvânysorozatot MacDonald ûtjân a parlament kônj^târâba. Amikor
ez megtôrtént, mind MacDonald részérôl, mind a parlamenti
kônyvtâr és Nemzeti Kônyvtâr részérôl olyan elôzékenységet
és annyi érdeklôdést tapasztalt, hogy érdemesnek talâlta a ma

gyar vonatkazâsû kônyvek rendszeres figyelembe ajânlâsâval
valô foglalkozâst. Elgondolâsât papirra vetette, s elklildte 10—

12 barâtjânak, ismerôsének hozzâszôlâs céljâbôl. Igy készûlt
el a môdositott tervezet, amelyet mâr 100—120 szervezetnek és

magânszemélynek elkiildôtt. Az ùjabb észrevételek figyelembevételével ôntôtte a Magyar Lektorâtus szervezetét végleges formâba. Ennek lényege a kôvetkezô pontokban foglalhatô ôssze;
1) A Lektorâtus egyetemi szinvonalon mûkôdik,
2) a napi politikâtôl fùggetlen, s nem âllhat semilyen
politikai âramlat vagy irânyzat befolyâsa alatt,

3) magyar és mâs nyèlven megjelent magyarsâgot érintô
kônyveket és kiadvânyokat értékel ki, s a kiértékeléseket kôzzéteszi,

4) rôvidebb, magyar kérdéssel foglalkozô tanulmânyokat
publikâl,

5) a magyarsâgot tâmadô és a magyarsâggal kapcsolatos
hamis âllitâsokat dokumentâciôs alâtâmasztâssal megcâfolja
és a câfolatot publikâlja.
6) A lektori munkât a lektorok végzik, akiket erre a
munkâra a titkârsâg kér fel.
7) A titkârsâg csak adminisztrâciôs munkât végez.
8) A lektorâtus a lektorok munkâit angolnyelven szemle
(Review) alakjâban publikâlja.
9) A szemlét (review-t) a titkârsâg abbôl az anyagbôl
âllitja ôssze, amelyet megjelenésre a szemle szerkesztôbizottsâga (a Review Editorial Board-ja) alkalmasnak talâl.
10) A szerkesztôbizottsâg tagjai egyetemi tanârok.
11) A titkârsâg a szemlét (Review-t) lehetôleg minden fontosabb egyetemnek és szâmottevô kônyvtârnak megkiildi.
12) A Lektorâtus minden szervezettôl fiiggetlen, de min
den arra alkalmas szervezettel szorosan egyiittmûkôdik.
13) A Lektorâtus és a Szemle (Review) koltségeit az arra
alkalmas magyar szervezetek onkéntesen vâllaljâk.
14) A Lektorâtus évente ulést tart, amelyen a titkârsâg
végzett munkâjârôl beszâmol.
A lektorâlâst eddig 25-en vâllaltâk. Koziiluk nyolc egyete
mi tanâr. Ezek a szemle szerkesztôbizottsâgânak is tagjai. A
koltségek fedezésére 8 szervezet osszesen $1100.— erejéig îgért
anyagi tâmogatâst. Egy, az Amerikai Erdélyi Szovetség mâr
be is kûldte hozzâjârulâsât. A Szemle (Review) 2000 példânyban kerûlne kinyomatâsra, hogy Amerika, Ausztrâlia és Eurôpa minden fontosabb egyetemének és kônyvtârânak megkiildhetô legyen. A cîmtâr osszeâllitâsa folyamatban van. Kôzel
1000 cim âll rendelkezésre, a cél azonban ennek a megkétszerezése. A cîmtâr osszeâllitâsât Mdté Zoltân dr. végzi, aki okleve-

lét magyar nyelvbôl 1969-ben, Budapesten szerezte. A kiadvâny
francia, német és spanyol nyelvteriiletre is eljut, éppen ezért
az angol kiértékelés utân francia, magyar, német és spanyol
ôsszefoglalâst (summary) is kôzôlnie kell.

Két gyakorlati kérdés meriil fel csupân; meg tudjuk-e
valôsîtani a Lektorâtust és mit ériink el vele? Az elsô kérdésre

a vâlasz maris a leghatârozottabb igen, ha arra hivatott honfitârsaink tudâsukkal, az anyagi javakkal megâldottak pedig
adomânyaikkal megfelelô môdon tâmogatjâk a Lektorâtus
munkâjât. A mâsodik kérdésre a vâlasz mâr a Lektorâtus mûkôdésének sikerétôl fiigg. De addig is:
1) a kulfdidre szakadt magyar értelmiség szôt emelhet elnémitott testvérei helyett;

2) napi politikâtôl fiiggetlenûl, egyetemi szmvonalon, részrehajlâs nélkûl kritikât gyakorolhatunk a magyarsâgot érdeklô minden konyv és mâs sajtôtermék felett;
3) kritikai kiértékelésunket el tudjuk juttatni ôt nyelven,
hârom vilâgrészbe, 2000 egyetemre és kônyvtârba;
4) hârom vilâgrész kultûrtényezôivel meg tudjuk ismertetni torténelmiinket, mûltunkat, jelenûnket és vârhatô jôvônket;

5) dokumentâciôs adalékainkkai a Kozép- és Kelet-Eurôpâval, valamint Magyarorszâggal kapcsolatos tanulmânyalkat
folytatô, ma felnovô diâksâgnak hitelt érdemlô informâciôval
tudunk szolgâlni;

6) dokumentâciôs adalékainkkai a magyarsâgot vâdlô és
hamis nyomdatermékeket hiteiképtelenné tudjuk tenni, és
7) a magyarsâg irânti rokonszenvet és szeretetet fel tud
juk kelteni és épiteni.

Osszegezésképpen talân megâllapithatjuk, hogy a Magyar

Lektorâtus, valamint annak kiadvânya, a Review szinte kiértékelhetetlen hatâssal lehet a magyar jôvô alakulâsâra.
Az elmondottak utân Harcsâr Ferenc dr. honfitârsainak

segitségét kéri, mert anélkûl kezdeményezése semmit sem ér.
Szeretné, ha elsô lépésként a Magyar Lektorâtust megalakultnak nyilvânithatnâ.

Dr. vitéz Kaczvinszky Pâl ôrômmel udvôzli azt a gondolatot, amelyet a Magyar Lektorâtus meg akar valôsitani, mert
azt a Magyar Târsasâg mâr 1964-ben felvetette, de az akkor
nem talâlt a magyarsâg kôrében megfelelô visszhangra, igy az
egész abbamaradt. Azt a gondolatot veti fel, nem lehetne-e a

Magyar Lektorâtus munkâjât az Arpâd Akadémia tevékenységével kapcsolatba hozni. Hiszen az Arpâd Akadémiânak megvannak a maga osztâlyai s azokon belul felkésziilt tagjai, akik

egész biztosan szivesen vâllalnâk a szôbanforgô munkâk szakszerû feliilbirâlâsât. A Magyar Târsasâg kezdeményezése annak
idején anyagiakon akadt el. Orômmel hallj a, hogy Harcsâr

Ferenc dr. maris elôteremtette azt az anyagi alapot, amely a
megindulâshoz elegendô. Jônak lâtnâ, ha a Magyar Lektorâtus

és az Arpâd Akadémia egyiittmûkôdését az illetékesek tûzetesebben megtârgyalnâk.

Vitéz Gâlôcsy Zsigmond (Toronto, Ont., Kanada) arra hîvja fel a figyelmet, hogy Torontôban magyar tanszéket akamak

felâlh'tani, s erre a célra mâr ôssze is gyûjtôttek 22.000 $-t.
Szerinte a tanszék kérdését ôssze lehetne kapcsolni a Magyar
Lektorâtussal, mert a két intézmény feladata szorosan egybetartozik. A tanszék nemcsak birâlatot gyakoroLhatna a Magyar
Lektorâtus kiértékelésére vârô tudomânyos mûvek felett, hanem olyan kôzpontot is jelentene, amellyel sokat el lehetne
émi. A mâsik kérdés, amely a Magyar Lektorâtus életrehivâ-

sâval ôsszefiiggésben felmeriilt, hogy a Lektorâtus kiterjeszti-e
tevékenységét a magyarsâg érdekében fâradozô egyes magânszemélyek mûkôdésére, s olyan megnyilatkozâsokra, amelyek
talân nem egyetemi szînvonalon, de hasznosan és eredményesen vilâgitjâk meg Magyarorszâg helyzetét.

Lengyel Alfonz dr. (Détroit, Mich.) helyesli az Arpâd Akadémiâval valô szoros egyiittmûkôdés gondolatât, de még ennél
is fontosabbnak tartanâ, ha a Magyar Lektorâtus bizonyos
nemzetkôzi elismertetést tudna magânak kivivni "international
registration" révén. Arra kéri Harcsâr Ferenc dr-t, ezt a kér-

dést sûrgôsen oldja meg, mert enélkiil a Magyar Lektorâtust

csak mi magyarok ismerjiik, nemzetkôzi sûlya és jelentôsége
azonban nem lesz.

Nddas Jânos dr., mint az Arpâd Akadémia igazgatô tanâcsânak elnôke, kijelenti, hogy a két intézmény egyiittmûkôdé-

sének gondolata nem ûj. Az Arpâd Akadémia a Magyar Lekto
râtus tevékenységét a legmesszebbmenô môdon tâmogatni
akarja nemcsak erkôlcsileg, hanem anyagilag is.

Harcsâr Ferenc dr. vâlaszol a felszôlalâsokra. Az Arpâd
Akadémia és a Magyar Lektorâtus egyiittmûkôdése nem az ô

gondolata, de mint minden mâs szervezettel, az Arpâd Akadé-

miâval is a legszorosabb egyûttmûkodést lâtja helyesnek és
sziikségesnek. Az érdeklôdôk tobbsége szfvesebben veszi, ha a
két szervezet kiilonâllâsa érintetlen marad. A torontôi tanszék

és a Lektorâtus viszonylatâban meg kell jegyeznie, hogy a Lek-

torâtus nemcsak Kanadâban, hanem az egész, tehât Észak-,
Dél- és Kôzép-Amerikâban, Eurôpâban és Ausztrâliâban is mûkodni kivân, ezért nagyobb âtfogô egységnek kell lennie, mint
amekkorât egy torontôi tanszékhez valô kapcsolôdâs jelentene.
A harmadik kérdéssel kapcsolatban szeretné hangsûlyozni és
megismételni, hogy a Lektorâtus minden érdeklôdôt munkatârsâul hiv és vâr, mint ahogy mindenkinek a birâlatât és
anyagi tâmogatâsât is szfvesen veszi. Azt, hogy a kritika a
Szemlében kôzôlhetô-e, majd a szerkesztô bizottsâg mondja
meg. Ez nem a titkârsâg feladata. Kûlôn kôszôni a nemzetkozi
regisztrâlâs gondolatât. Mihelyt tûl lesz a szervezés alapvetô
kérdésein, azonnal foglalkozik ennek a kérdésnek legelônyôsebb megoldâsâval.
Nàdas Jânos dr. azt hiszi, New Yorktôl Kaliforniâig és
Floridâtôl Torontôig, Ottawâig egyezô âltalânos kôzvéleményt
juttat kifejezésre, amikor megâllapîtja, hogy a Magyar Lektorâ
tus munkâjâra feltétlenûl szixkség van. Az itt megjelent ma
gyar vezetôk egyformân helyesnek, sziikségesnek, fontosnak s
értékesnek tartjâk ezt az intézményt, amelynek életrehivôjât,
Harcsâr Ferenc dr-t szeretettel kôszônti, a Magyar Lektorâtust
egyhangû hatârozattal megalakultnak nyilvânitja, mûkôdésére
pedig a jô Isten bôséges âldâsât kéri.

AZ AMERIKAI MAGYAR ORVOS SZÔVETSÉG
KONGRESSZUSA

Az Amerikai Magyar Orvosok Szôvetsége a XI. Magyar
Talâlkozôval egyidejûleg s azzal pârhuzamosan rendezte meg

mâsodik évi nagygyûlését, amely hârom részre tagozôdott. November 26-àn este 8 ôrakor a Szovetség igazgatô tanâcsa tartott ûlést. November 27-én reggel 9 ôrakor kôzgyûlés volt,
amelyen Vareska Gyôrgy dr. elnôki megnyitôja utân Batizy
Gusztàv dr. terjesztette elô titkâri beszâmolôjât, Bogndr Ru
dolf dr. pedig pénztârosi jelentését. Deme Kâroly dr. a Szovet
ség alapszabâiyainak môdositâsâra tett javasiatot, amelyet a
kôzgyûlés elfogadott. Végiil az ûj tisztikar megvâlasztâsâra kerûlt sor.

Elnôk: Batizy Gusztàv dr. (Akron, Oh.), kôvetkezô évi elnôk: Egyed Miklôs dr., alelnôkôk: Ambrus Gyula dr. (Springville, N. Y.), Cholnoky Tibor dr. (New York, N. Y.), Kaveggia
Lâszlô dr. (Madison, Wi.), Kontz Zoltdn dr. (Athens, Ch.),
Nagy Zoltdn dr. (Willowdale, Ont., Kanada.), Ndvori Kornél dr. (Grosse Ile, Mi.).
Fôtitkâr: Kovdcs Tibor dr. (Mentor, Oh.), titkâr: Batizy
Levante (Akron, Oh.), pénztâros:Bogndr Rudolf dr. Ellenôrôk:
Kassay Farkas Pâl dr., Prehâl Gyula dr., Solomayer Jôzsef dr.

Remetey Barbara dr. és Schimanek Tade dr. (Chicago, III.).
Az Igazgatô Tanâcs tagjai: Bândy Ldszlà dr., Deme Kdroly dr., Egyed Aladdr dr., Erôssy Jôzsef dr., Gottl Frigyes dr.,
Vareska Gyôrgy dr. és Winkler Tibor dr.
A Tudomânyos Bizottsâg einôke: Kaveggia Lâszlô dr.
(Madison, Wi.).

A nagygyûlés harmadik része november 27-én délelôtt 11

ôrakor kezdôdôtt és tudomânyos kongresszus jellegével birt.
Egyed Miklôs dr. vezetésével a kôvetkezô elôadâsok hangzottak el:

Freydinger Jôzsef dr.: A fizikai gyakorlatok hatâsa a lipoid
anyagcserére.

Winkîer Tibor dr.: Ôrôklékenységes betegség és tanâcsadàs.

Egyed Miklôs dr.: A mellrâk sebészi megelôzése.
Cholnoky Tibor dr.: A plasztikai sebészet hatârvonalai.
Kaveggia Lâszlô dr.: Az atrôfiâs hûgycsô-szûkûlet sebészi
ellâtâsa.

Batizy Gusztâv dr.: PiZ elmekezelési môdszerek rendszerei.

Magoss Imre dr.: Vâlogatott fejezetek az urolôgiai sebészetbôl.

Fejér Imre dr.: A kâbitôszerek hatâsa és kezelése fiatalkorùakon.

Az elôadâsok utân vita kôvetkezett, amelynek sorân tôbb
szakkérdés meriilt fel és szakszerû felelet hangzott el. A Szôvetség évi tudomânyos dijât déli 1 ôrakor adtâk ât Ambrus
Gyula dr-nak.

PkZ Amerikai Magyar Orvosok Szôvetsége a XI. Magyar
Talâlkozô diszvacsorâjân és Magyar Bâljân a csalâdtagokkal
egyiitt testûletileg vett részt.
☆

☆

☆

Az Amerikai Magyar Orvosszôvetség kôvetkezô évi kôz-

gyiilését és tudomânyos iilését a XII. Magyar Talâlkozôval
tartja Clevelandban a Statler Hilton Hotel termeiben 1972. évi
november 25-én szombaton egész napon ât, amely eseményre
szeretettel hîvjuk kartârsainkat.

A MAGYAR MÉRNÔKOK TALALKOZÔJA

A "Magyar Mémôkôk és Épitészek Vilâgszovetsége" a XI.
Magyar Talâlkozô keretében rendezte meg elsô talâlkozôjât,
amely két részbôl tevôdott ôssze. Az elsô rész a Vilâgszôvetség
alapszabâlymôdosi'tô és tisztûjitô kôzgyûlése volt, a mâsodik
rész értékes tudomânyos elôadâsokat ôleit fel.
A kôzgyûlést a megjelenésében akadâlyozott Moldân Ferenc (Ausztrâlia) elnôk képviseletében Padânyi-Gulyâs Jenô
(Billings, Montana) okl. épitészmérnôk, a Vilâgszôvetség alapitô elnôke az alâbbi beszéddel nyitotta meg:
Padânyi-Gulyds Jenô: A magyar mértiok hivatdsârôl

A Magyar Mémôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségének gondolata az ôtvenes évek elején vetôdôtt fel dr. Kazinczy Gâbor,
Tuzson Tibor, Vdsdrhelyi Dezsô, Kamardssy Jenô, és dr. Vér
Tibor kartârsaimmal valô levelezés sorân és igy dolgoztuk ki

azt az alapszabâlyt, amelyet még dr. Szily Kdlmdn is lâthatott,
helyesléssel fogadott, s amelynek alapjân 1957 ôszén titkos
szavazâssal alakult meg a Szôvetség elsô vezetôsége. Ezekre az

elôzményekre vonatkozô néhâny iratot és az alapszabâlyok egy
példânyât kôzgyulési titkârunknak adtam ât, nâla tekinthetik

meg, akik e dokumeritumok irânt érdeklôdnek.
Az elsô vâlasztâs eredményeként Vér Tibor, a budapesti
Mérnôki Kamara egykori elnôke lett volna hivatva az elnôki
tisztet betôlteni, ha kôzben bekôvetkezett korai halâla ebben

meg nem akadâlyozza. Igy keriilt a sor arra, hosszû pâlyâm
sorân immâr mâsodszor, hogy Vér Tibor helyébe léptem. Elsô
izben ipariigyi âllamtitkârrâ valô kinevezése utân a Kameira
ugyeinek vezetésében kôvettem. Mint kartârsaim kôziil bizonyâra tôbben emlékeznek erre, abban az idôben tôltôttem mâ
sodik ciklusât alelnôki tisztemnek, s igy lettem mûkôdô elnô

ke a Kamarânak. A MMÉV elsô, 1958—59. éveirôl szôlô jelentéseimet szintén az iratok kôzt talâljâk az ezirânt érdeklôdôk.
A mâsodik elnôk Tuzson Tibor volt, akit 1966-ban Molddn Fe-

renc jelenlegi elnôkiink kôvetett, aki Ausztrâliâbôl idejônni,

sajnos, nem tudott, ezért aug. 15-i levelében engem kért meg,
hogy helyettesitsem.

Felkérésének annal nagyobb orômmel teszek eleget, mert
ez az elsô alkalom, amikor a vilàgon szerte élô magyar mérnôkôk és épttészek elôszor jônnek ôssze, hogy személyesen
talâlkozva beszélhessék meg a kar iigyeit. Mulasztâst kovetnénk el, ha itt most kôszonetet nem mondanânk dr. Nàdas
Jânosnak, a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâga vezetôjének,
akinek agllitâsa, szervezôképessége és ônzetlen munkâja nélkûl nem voina clevelandi talâlkozô. De hasôniô koszônet jâr a
Kanadai Magyar Mérnôk Egyesûletnek, amelynek vezetôi,
Hamvas Jôzsef, Tass Ldszlô és Végh Mihâly kartdrsaink, majd
Tass Ldszlô vâratlan elhalâlozâsa utân Bethlendy Gyôrgy kartârsunk a talâlkozô gondolatât lelkesedéssel felkaroltâk és a
clevelandi Magyar Mûszaki és Természettudomânyi Târsulat
elnôkével, Molndr Jdnos kartârsunkkal, valamint a helyi bizottsâg elnôkével, Burgydn Aladdr kartârsunkkal egyûttmûkôdésben a szervezés munkâjât magukra vâllalni szi'vesek voltak, és
dr. Koe-Krompecher Ldszlô professzor kartârsunk kôzremûkôdésével — akit igazgatôi minôségemben én kértem fel az Egye-

siilt Allamok teriiletén végzendô szervezô munkâra — vâllalt
feladatukat el is végezték. Nekik kôszônjiik, hogy most egyiitt
vagyunk.

Mikor magyarok îgy egyiitt lehetnek, természetes, hogy
elsô gondolataik Magyarorszdg felé szâllnak. Mi is ragaszkodâssal és szeretettel gondolunk ismerôs és ismeretlen kartâr-

sainkra, akiknek tevékenységét âllandô figyelemmel igyeksziink kisémi. Megértéssel és ôszinte nagyrabecsiiléssel nézziik
azt a munkât, amit végeznek, s aminek eredményeképp lerombolt hidaink ûjjâépûltek, mûemlékeink restaurâltattak, or-

szâgùtaink, vasûtaink, ipari termelésûnk, energia-gazdâlkodâsunk, vizépitésûgylink lépést igyekszik tartani korunk fejlôdésével. Tisztâban vagyunk otthoni kartârsaink teljesitményével,
amelynek eredményeként az utolsô negyedszâzadban az orszâg
ipari termelése az âltalânos termelés 44 szâzalékrôl 77 szâzalékra emelkedett. Ezt a teljesitményt a jelenlegi orosz gyarmatbirodalmi rendszer szeretné ugyan a maga érdemeként fel-

tûntetni, de mi tisztân lâtjuk, hogy nem annak kôszonhetôen,
hanem a fennâllô idegen rendszer dacâra kell az iparosodâsnak ezt az eredményét értékelniink. Azt is lâtjuk, hogy ezt az
eredményt két fontes tényezô tette lehetségessé. Az egyik
Aima Materiink, a Mûegyetem, amely hivatâsâtôl idegen
kontraszelekciôs tendenciâk mellett is képes volt a mérnôkképzést a lehetô legmagasabb szmvonalon megôrizni. Tisztelettel gondolunk e munkâra és ôszinte hâlâval, hiszen akik ott
szereztiik okleveleinket, idekinti nehézségeink kozt szâmtalanszor âldottuk jô sorsunkat, hogy a Duna-parti tantermekben,
rajztermekben, laboratôriumokban szerzett képesitésûnk alapjân nemcsak lépést tarthattunk kiilfôldi kartârsainkkal, de a
veliik valô nemes versenyt is âllni tudjuk s ezzel kôzvetve a
magyar név megbecsiiltetését is elômozdfthattuk.
A mâsik tényezô, amint szabad fôldrôl megitélhetjûk, a
magyar munkâssâg magatartâsa és âldozatkészsége. Mi mérnôkôk nem vezérei, hanem târsai vagyunk a mimkâsoknak.
Egész életiink a velûk valô szoros egyuttmûkôdésben telik,
akâr a gyârakban, akâr a bânyâkban, vagy az épitkezések szi'nhelyén folyik ez a kôzôs munka. Idekint is ez a kapcsolat fûz
benniinket ôssze veluk. Amikor azt lâtjuk, hogy a szabad fôldôn dolgozô munkâs a mâsodik otthont épiti s a harmadik
autôt veszi csalâdjânak, jô ruhât, bôséges élelmet szerezhet a
sziikséges holmival megrakott ârûhâzakban, még pedig ûgy,
hogy egy font vajért itt 20 percet, mig az odaâti munkâsnak

161 percet, egy par cipôért itt négy és fél ôrât, odaât pedig
49 ôrât kell dolgoznia, s ugyanakkor a magyarorszâgi munkâs
âltalânos életszinvonalât, lakâsviszonyait, mozgâsi szabadsâgânak korlâtait is meggondoljuk, tisztân âll elôttiink, hogy az
orszâg technikai elôhaladâsa, a produktivitâs fokozâsa a ma
gyar munkâs emberi igényeinek brutâlis hâttérbe szoritâsa

nélkûl a mai rendszerben soha sem lett volna lehetséges. Ezt
a méltatlan, igazsâgtalan és a haladâs elvét megcsûfolô âllâspontot megjavftani s a dolgozô magyarsâg milliôinak sorsât a
szabad vilâg életszinvonalâra emelni: magyar mérnôki hivatâsunknak érezziik.

Ezt a gondolatot fejezte ki a MMÉV elsô jelentésének az
a célkitûzése, amely szerint feladatunknak ismerjûk "szâmba-

venni azokat a lehetôségeket és elgondolâsokat, amelyekkel
tagjaink az orszâg majdani ûjjâépitési munkâjâban résztvehet
nek, kiilônôs figyelemmel a kûlfôldon szerzett tapasztalatokra
és végzett tanulmânyokra." Fogadott hazâinkban végzett minden munkânkbôl és hivatâsunkbôl folyô lelkiismeretes igyekezetiink kozben errôl soha meg nem feledkeziink.
Meggyôzôdésiink, hogy az egész Fold emberi târsadalmâ-

nak életében korszakvàltâs ideje érkezett el. Hissziik, hogy a
nemzetkôzileg megszervezett destrukcio rombolô évtizedeit
egy konstruktiv internacionale, az alkotô, termelô és teremtô
erôk nemzetkôzi ôsszefogâsânak korszaka kôveti. A fejlôdés
eme ûj fâzisâban nem ârtatlan milliôk legyilkolâsa ârân éri
majd el az ember azokat a nyomorûsâgos eredményeket,
amelyekre a szabad vilâg ellenségei annyit hivatkoznak s
amelyek mellett rabsâgban tartott népeik elégedetlenségét
terrorral kényszeriilnek féken tartani, hanem az egész Fôld
minden népe jogos igényei kielégîtése mellett, az ô jôkedvu
munkakészséguk okos megszervezésével, a produktivitâsnak
azzal a tervszerû felemelésével, ami mérnôki tudâst és észjdrâst, nem pedig avult ideolôgiâk és lomtârba valô kozgazdasâgi dogmâk kovetését kivânja meg.
Amikor elismerjuk otthoni kartârsaink munkâjât, amellyel
példâul a népépitészet emlékeit a skanzeni szabadtéri mûz&um
mintâjâra ôsszegyûjtik és megôrzik — mikozben a magyar falu
élete lefokozôdik s a lakossâg a nagy vârosokba menekiil, ahol
az elégtelen lakâsviszonyok kôzt a csalâdok élete elsorvad, s a
fiatalok csalâdalapîtâsa lehetetlenné vâlik — megâllapitjuk
azt is, hogy a magyar nép lakâsûgye nem szorithatô mûzeumi
emlékekké, és hissziik, hogy eljôn az idô, amikor épitészeink
az eleven élet ùj formait, ûj kereteit alkotjàk majd meg olyan
szépségekkel, olyan stilusban, amelyre szomjasan vârnak
Magyarorszâgon, az egész Kârpâtok-ovezte dunai tâjon, s szerte a vilâgon mindeniitt.

Ezekkel a gondolatokkal, és elhatârozâsokkal a MMÉV
clevelandi kôzgyulését ezennel megnyitom.
☆

☆

☆

A kôzgyûlés ûgyrendjének fôbb pontjai a Szôvetség munkàjânak gyakorlati ùjjâszervezésére irânyultak. A nagy szô-

tôbbséggel elfogadott javaslatok értelmében a jbvôben az

egyéni tagsâg mellett a MMÉV a csoportos szervezeti tagsâgot
is bevezeti, ami lehetôvé teszi a mâr eredményesen mûkôdô
helyi mémôk-szervezetek bekapcsolôdâsât. A Vilâgszôvetség
iigyvitelét évente valamelyik jôl mûkôdô helyi csoport tagjaibôl vâlasztott vezetôség fogja ellâtni. A gyûlés ûgy dôntôtt,
hogy minden hatârozatât a teljes tagsâg szankciôjânak veti aiâ

A lelépô vezetôség felmentése utân a kôzgyûlés a Vilâg
szôvetség ùj elnôkévé dr. Hàldcsy Endre egyetemi tanârt

(Reno, Nevada), alelnôkévé pedig Siitô Nagy Lâszlô okl. gépészmérnôkôt (Brazilia) vâlasztotta meg. Az ûgyvezetô elnôkséget a példâsan mûkôdô torontôi csoport tagjaibôl vâlasz
totta, mégpedig ûgyvezetô elnôknek Hamvas Jôzsef okl. vegyészmérnôkôt, titkâmak Nddai Ldszlô okl. erdômémôkôt és
pénztârosnak Fekete Jdnos okl. kultûrmémôkôt.
A tudomânyos elôadâssorozatot Burgydn Aladdr okl. vegyészmémôk rendezte meg nagy hozzâértéssel.

A tudomânyos elôadâs-sorozatot Hamvas Jôzsef vetitett
képekkel illusztrâlt elôadâsa nyitotta meg, amelyben tartalmas
és vâltozatos âttekintést nyûjtott a magyarok szerepérôl az
egyetemes tudomâny és technika elômozditâsâban. Ezt kôvetôen Pulvdri Kdroly professzor (Washington, D. C.) a mérnôktudomânyok ùj irânyairôl tartott széles ismeretekrôl tanûskodô, értékes elôadâst. Bethlendy Gyôrgy okl. gépészmérnôk
(M. E.), (Mississauga, Ont.) jôl dokumentâlt elôadâsâban az
atom reaktoroknak a kôrnyezetre valô hatâsâval és az ezzel

kapcsolatban felmerûlô kérdésekkel foglalkozott. Dr. Vajda
Géza professzor (Lawndale, Calif.) jô humorâval szmezett
élénk elôadâsban ismertette sok elônyt igérô ti'zes szâmrendszerû naptâr-tervezetét és trigonometriâjât. Azonkivûl beszâmolt egy âllandô jellegû bizottsâg (Picropot) megalakulâsârôl, amelynek célja a fizika elméleteinek kritikus felûlvizsgâlâsa.
Nagy érdeklôdéssel fogadta a hallgatôsâg dr. Tuba Istvdn
okl. gépészmérnôk (Pittsburgh, Pa.) elôadâsât az automata
szâmitôgépek (komputerek) jelentôségérôl és a modem
technikâban valô alkalmazhatôsâgârôl. Végezetûl Ft. Nimrôd

Ferenc nyug. egyetemi tanâr (San Francisco, Calif.) alapos ismeretet tiikrôzô tomôr ôsszefoglalâsban ismertette Erdélyi
Istvân momentum-elméletét és utalt annak jelentôségére a
kozmogoniâban, vagyis a fizikai vilâg eredetének és természetének tanâban.

A déli diszebéden Hamvas Jôzsef felolvasta dr. Haldcsy
Endre elnbk ezalkalomra szânt iinnepi beszédét és beszâmolt
a Szôvetség kôzgyûlésére beérkezett iidvôzletekrôl.
☆

☆

☆

Mâr most meghirdetjiik az 1972 évi kôzgyiilést és a II.
Mémôki Vilâgtalâlkozét, amely ezidén is Clevelandban lesz a

Magyar Talâlkozô keretében, 1972 évi november 25-én, szombaton a Statler Hilton Hôtel termeiben. A kôzgyiilés utân a
tavalyihoz hasonlôan ismét elôadâssorozattal lépunk a nyilvânossâg elé. Az elôadâsok magyar nyelvûek lesznek. Egy-egy
elôadâs tartalma 20 perc lesz, mert a hozzâszôlâsoknak is he-

lyet kivânunk adni.

MAGUNKRÔL
A MAGYAR TÂRSASÂG

A clevelandi Magyar Târsasâgot az 1945 utân kiérkezô
magyar értelmiségiek 20 éwel ezelôtt, 1952-ben alapitottâk a
magyar hazafias érzés ébrentartâsâra és a magyar kultûra âpolâsa céljâbôl. A Târsasâg kezdettôl fogva kommimista-ellenes.

Ônâllô klubhelyiséggel nem rendelkezik, igy hazafias és kulturâlis ôsszejôveteleit alkalmi helyiségekben tartja. Nagyon népszerûek szabadegyetemi elôadâssorozatai, amelyeken amerikai,
enrôpai és magyar sorskérdések, kulturâlis és politikai események, tudomânyos, irodalmi és mûvészeti eredmények keriilnek megvitatâsra egy-egy kitiinô szakértô elôadâsâban, amely
utân a hallgatôk is elmondjâk a maguk véleményét. Ezek az
elôadâssorozatok az utôbbi években életrehivott Clevelandi

Szabadegyetem keretében tudôsok, irôk és mûvészek âllandô
kôzremûkôdésével mâr rendszeresen folynak. 1972 elején a
magyarul mâr nem igen értô mâsodnemzedékesek részére
angolnyelvû elôadâssorozat is kezdôdott.
Mûkôdésének elsô évtizedében a Târsasâg minden far-

sangban megrendezte a Târsasâg tagjai és azok barâtai részére
nagyszabâsû magyar bàljât, hogy annak tiszta jôvedelmébol
fedezni tudja a kulturâlis rendezések felmeriilô kôltségeit,
valamint az évenkint meghirdetett, az emigrâciôban élô ifjûsâg érdeklôdôsôt fenntartani hivatott pâlyâzatok dijait.
A Magyar Talâlkozô

1961-tôl a Târsasâg mûkôdése ûjabb lenduletet vett fel,
mert évente egyszer talâikozôra hivta ôssze Magyar-Amerika
vezetô egyéniségeit. Ez a Magyar Talâlkozô hârom napon ât
mind zôld, mind fehér asztal mellett a legkûlonbôzôbb kozérdekû kérdéseket târgyalja meg. A megbeszélések anyagât a
Magyar Talâlkozô krônikâjânak kôteteiben nyomtatâsban is
kôzzéteszi, s igy a felmeriilô kérdésekhez tôrténô hozzâszôlâst

a vilâg bârmelyik részében élô szakemberek szâmâra lehetôvé

teszi. A Talâlkozô két jelentôs târsadalmi eseménye a diszvacsora és az utâna kôvetkezô magyar bât.

A di'szvacsora keretében keriil sor az Ârpàd-pâlyâzatok

eredményeinek kihirdetésére. A pâlyâzatokon minden kima-

gaslô értékû tudomânyos, irodalmi, vagy mûvészeti alkotâs
szerzôje résztvehet. A felkért szakértôkbôl allô btràlôbizottsdg

a benyùjtott pâlyamûveket arany, ezust, vagy bronz Arpâdéremmel, diszoklevéllel és oklevéllel tùnteti ki. Ez a szabad
fôldôn élô magyarsâg legmagasabb szintû pâlyâzata. Az Aranybulla mâsât viselô és nemzeti szinû nyakszalagra fiiggesztett,

mûvészi kivitelû Ârpâd-érmeket a nyertesek rendszerint a kô
vetkezô évi Talâlkozô diszvacsorâjân veszik ât a Talâlkozô
âllandô titkârsâgânak vezetôjétôl, a Magyar Târsasâg elnôkétôl.
Az Arpâd Akadémia

Azok, akik a Magyar Talâlkozô pâlyâzatain Ârpâd-érmeket
nyertek, 1966-ban kûlôn testuletté szervezôdtek, megalapitottâk a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd Akadémiât,
amelynek hârom fôosztâlya, tiz alosztâlya és tôbb szakosztâlya
van. Az Akadémia évi rendes kôzgyûlésén kôzismert kivâlôan
értékes tudomânyos, irodalmi, vagy mûvészeti alkotô tevékeny-

sége alapjân olyanokat is meghiv tagjai sorâba, akik az Arpâdpâlyâzatokon nem vesznek részt. Az Akadémia taglétszâma
jelenleg 232.

Az Arpâd Szdvetség
Az Arpâd Akadémia megalakulâsâval egyidôben, 1966-ban
a Magyar Târsasâg életrehlvta a szabad vilâgban mûkôdô ma

gyar târsadalmi szervezetek vezetôinek, s a befogadô hazâjukban hivatâsuk terén kitûnt, magyarsâgunk jôhirét oregbitô

magyaroknak barâti kapcsolatàt megteremteni kîvânô Arpâd
Szôvetséget, amelynek fokozottabb szervezése az elmûlt évben
kezdôdôtt meg. Tagjainak létszâma a vilâg magyarsâgânak vezetô rétegeibôl meghaladja a 250 fôt. ( A Krônika jôvôévi kôtetében a tagok névsorât is kôzôljûk.) A meghlvâsra javasoltaknak a Szôvetség a kôvetkezô kôrlevelet kûldte ki, amely
egyûttal a Szôvetség célkitûzéseit is tartalmazza:

"Fidelissimus Ad Mortem!"
Kedves Barâtom!

A clevelandi Magyar Târsasâg mâr 1962. évi kôzgyûlésén
kimondta, hogy megalakitja a kulfôldôn élô magyarsâgunk
kivâlôsâgait ôsszefogô nagy szervezetét, a magyar hûség és
hivatâs "rendjét" és annak keretében a kûlfôldôn élô magyarsâg kivâlô tudôsainak, irôinak és mûvészeinek "akadémiâjât"
is életre hivja. Az utôbbi gondos elôkészîtés utân 1966-ban az

Ârpdd Akadémia megalakulâsâval megvaiôsult, az elôbbinek
azonban csupân magva és einevezése jôtt létre.

Az Arpdd Akadémia ôt éves mûkôdésének eredményességét
nyolc osztâlya és 170, szâmszerûségében is sokat mondé taglétszâma bizonyitja. Kétségtelen, hogy elhatârozâsunk, magyar
sâgunk szellemhordozoi testùletének hivatâs-rendjének sziik-

ségszeruségét, fontossâgât is bizonyitja. Ûgy érezziik, hogy a
magyar jovô biztositâsa érdekében annak megszervezésével
tovâbb nem késlekedhetiink.

Az Arpdd Szdvetség, a magyar hûség és hivatâs rendjének
megalakftâsakor az az elgondolâs vezetett benniinket, hogy

személyi kapcsolatot kell létesitenûnk, mintegy szovetséget
kell kôtniink mindazokkal, akik a magyarsâg kûlônbôzô szervezeteiben jelentôs tevékenységet végeztek, kimagasiô érdemeket szereztek, az egyetemes magyarsâg és a nemzeti emigrâciô
céljait hûségesen szolgâltâk, munkâssâgukkal a magyar hivatds
betôltését bârmiképpen elômozditottâk. Ezek kôziil a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti alkotô tevékenységet kifejtô kivâ-

lôsâgaink, szellemhordozéink az Ârpâd Akadémiâba, a kûlfôldi
magyarsâg kétségtelenûl legmagasabb szellemi szinvonalû testûletébe mâr jôrészt meghivâst nyertek.

Az Ârpdd Szdvetség tagjainak a magyar hûség âpolâsâban
és a magyar hivatâs betôltésében az âtlagosnâl jôval fokozot-

tabb mértékben kell szolgâlniuk a kûlfôldôn élô magyarsâg
érdekeit, céljait, a legkivâlôbb magyareknak kell mutatkozniuk és megmaradniuk, valéban magyarsâgunk szellemi értékeinek, vezetôinek és példainak kell lenniûk.

Olyan magyarokat keresûnk és hivunk tâborunkba, akik a

hûséget — fajtânkhoz és magyar hazânkhoz — kôtelességûkôn
tûlmenôen is âtérzik!

Olyanokat keresûnk sorainkba, akik ennek megfelelôen
minden teljesithetô âldozatot — etikai és materiâlis téren —
hajlandôk hozni és erre magukban kôvetkezetes magatartâst
éreznek!...

Oly magyarokat vârunk, akik tagjai valamelyik magyar
egyhâznak!

Olyan magyarokra gondolunk, akik legalàbb egy magyar

egyesiiletet tâmogatnak — minden téren és minden értelemben. Olyanokra, akik legalàbb egy magyar lapra, vagy folyôiratra elôfizetnek, akik évente legalàbb egy magyar konyvet
megvâsârolnak!

Olyan magyarokat akarunk, akik — amikor lâtjâk, hogy
vilâgvârosok ôriâsi olvasztôtégelye kôzelében élnek — elhatârozzâk és meg is tartjâk, hogy gyermekeiket ûgy nevelik, hogy
azok szâmâra magyar eredetùk és nyelviik nem olyan illûziôk,
amelyektôl késôbb kônnyû megszabadulni — hanem életiikre
szôlô igazsâgok maradnak!

Az Arpâd Szôvetség oly magyarokat hiv, akik szârmazâsu-

kat soha meg nem tagadjâk. Magyarsâguknak vonâsai benniik
tovâbb élnek és torténelmi igazunkhoz valô ragaszkodâs — szâmukra nem értelmetlen, reménytelennek lâtszo vâllalkozâs! —
Akik szâmâra az egykori haza soha nem vâlik elhagyott oltârrâl
☆

☆

☆

A Magyar Târsasâg 1970. szeptember 7-én tartott kôzgyûlésén egyhangu hatârozattal kimondta, hogy:

"az Ârpâd Akadémia tagjaihoz hasonlôan mindazokat, akik
a Magyar Târsasâg, a Magyar Talâlkozô, az Ârpâd Akadémia,
a clevelandi Szabadegyetem tevékenységeit akâr személyes
kôzremûkôdésûkkel, akâr erkôlcsileg és anyagilag hathatôsan
tâmogattâk, tovâbbâ mindazokat, akiket az elôbbiek meghivnak és mindazokat, akik az egyetemes, ôrôk magyarsâg és
nemzeti emigrâciô tiszta céljait meggyôzôdéses hûséggel szolgâltâk: Tiszteletbeli Tagjai sorâba iktatja és az elôbb felsorolt
intézmények nemzeti torekvéseinek erkôlcsi és anyagi tâmogatâsâra hivatott Ârpâd Szôvetség (magyar hûség és hivatâs
rend) tagjai kôzé meghivja!"

E hatârozat alapjân tisztelettel és magyar szeretettel felkérlek (felkérem), légy (legyen) szives az Ârpâd Szôvetség

(magyar hûség és hivatâs rend) tagjai sorâba tôrtént meghîvâst, s annak lâthatô jeleként az Ârpâd Szovetség mûvészi kivitelû gomblyukjelvényét elfogadni!
A lâthatô jelvény nem kiilsôség! A sugârdîszitésû mûvészi

kivitelû jelvény nem a mâsoktôl valô megkulônbôztetésnek,

hanem annak jele, hogy az Arpdd Szôvetség magâhoz hivott
valakit, akit érdemesnek tartott magyarsâga, erkôlcsi felfogâsa miatt arra, hogy ez a jelvény âltal kôztudomâsra jusson!
☆

☆

☆

Az Ârpâd Szôvetség tagjai évi tagdijat fizetnek, amelynek
ôsszege évente jelképesen $1.— és kûlôn felhivâs nélkûl minden év januâr 1-ig esedékes.

Az Arpâd Szôvetség kimagasiô tevékenységet kifejtô tag
jai részére a gomblyukjelvényhez teljesen hasonlô, ugyancsak
mûvészi kivitelû nagy diszjelvényt is készitettûnk, amelyet
ûnnepélyes alkalomkor frakkon, szmokingon, vagy legalâbb
sôtét ruhân a bal oldalon a sziv felett lehet viselni. Ezt az ûn.

Arpâd Érmet az Arpâd Szôvetség kormânyzôtanâcsa esetenként kiilôn adomânyozza. A jelvények megvâltâsâbôl, s az évi
tagdijakbôl szârmazô bevéteit teljes egészében az elôbb fel-

sorolt intézmények — elsôsorban az Arpâd Akadémia magyar
mûvelôdési tôrekvéseinek dologi kiadâsaira forditjuk és évenként nyilvânosan elszâmoljuk.

Oszinte tisztelettel és magyar szeretettel kôszônt,
Dr. Nddas Jdnos

az Arpâd Szôvetség elnôke

A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM
1971. ÉVI TAVASZI ELÔADÂSSOROZATA
1971. mârcius 7.

Kossânyi Jôzsef îrô szerzôi estje.

Kôzremûkodnek: Buzdné, Ormay Ildikô, Gyôriné Mezô
Margit, Nemes Ilona, Kossânyi Miklôs, Tomaschek Lâszlà.
EInôkôl: Polonyi Zoltàn.
1971. mârcius 21.

Tudomânyos elôadâs. Vàrdy Béla dr. (Pittsburg, Pa.) elôadâsa: A Magyar Tudomânyos Akadémia fejlôdése, valamint a
magyar tudôsképzés âtszervezése és jelenlegi âllâsa marxista
Magyarorszâgon — kiilônos tekintettel a magyar tôrténelemtudomânyra.
ElnôkôI: Somogyi Ferenc dr.
1971. mârcius 28.

Lengyel Alfonz dr. (Détroit, Mich.), az Arpâd Akadémia

tagja székfogîalô elôaddsa: A magyarorszâgi Bencések Arpâd
korabeli épitkezéseik mûvészetérôl. (Vetitett képekkel.)
EInôkôl; Bôjtôs Lâszlà. Utâna: Tâborosi Anna Mâria
Schubert Empromtu op. 90 mûvét adja elô zongorân.
1971. âprilis 4.
Irodalmi délutân.

Kôzremûkôdnek: T. Dombrâdy Dora, Ewentné Petres Ju
dith, Kâvâssy Klâra, Nt. Egyed Aladâr, Illés Lajos.
EInôkôl: dr. Nâdas Jânos.

1971. âprilis 18.

Nemzetpolitikai elôadâs.

Ludânyi Andrâs (Ada, Ohio) elôadàsa: A kisebbségek hely-

zete Româniâban és Jugoszlâviâban. Utâna Matavovszky Kati:
Chopin G moll keringôjét jâtsza zongorân.
Elnôkôl: Homonnay Elemér.
1971. âprilis 25.

Vârospolitikai ankét: a buckeyei magyarsâg problémâi.
A megbeszélést bevezeti: Palasics Jânos dr.

Hozzaszôlnak: Nt. Brachna Gâbor, Nt. Endrei Ferenc,
Nàdas Jânos dr., Nt. Orosz Edward. Weninger Endre dr. Zâhn
Mihâly.
Elnôkbl: Lôte Pâl dr.

1971. mâjus 2.

A mi viràgoskertunk, ifjûsàgunk.

Kozremûkbdnek: Bârâny Ida, Ferenczy Zsuzsanna, Kônyves Erzsike, Môd Anikô, Nyilas Ferike.
Mûsorvezetô: vitéz Kun-Szabô Istvân.

1971. mâjus 9.

Ankét: A kûlfôldi magyarsâg nem tarthatô fenn a magyar
nyelv tudâsa nélkûl.

A bevezetô elôadâst tartja: vitéz Kun-Szabô Istvân.

Hozzâszôlnak: Nemes Ica, Vareska Andréa, Tomaschek
Lâszlô.

Elnôkdl: Dômdtôrffy Zsolt.
1971. mâjus 12.

Diszvacsora Selye Jânos dr. (Montréal, Kanada) tiszteîetére.
Kôzremûkôdnek: dr. Egyed Miklôs M. D., dr. Varecska
Gyôrgy, dr. Nàdas Jânos, dr. Somogyi Ferenc.
1971. mâjus 16.
Mûvészest.

Lôrânth Lâszlôné elôadâsa: A magyar mûvészet fejlôdése
a XIX. szâzadig. Vetitett képekkel.
Elnôkôl: Radnay Rudolf.

1971. mâjus 23.
Orvosi elôadâs.

Batizy Gusztâv dr. elôadâsa; Amit az elmebetegségekrôl
mindenkinek tudni kell. (Megelôzés, kezelés és ellâtâs.) Vetitett képekkel.
Elnôkôl: Winkler Tibor dr.

1971. jûnius 6.

Nàdas Gyula (Chicago) elôadâsa; A gondoikodô agy: a

komputer. Utâna Bârâny Erzsike Chopin Balladâjât mutatja
be zongorân.
Elnôkol: Bertalan Kàlmân.

1971. jûnius 13.

Szigethy Attila elôadâsa: A szerszâmkészltés a tômeggyârtâs titka. Szines film bemutatâssal.

Elnokôl: ifj. Falk Viktor.
1971. jûnius 26.

Szent Ldszlô iXnnepi târsasvacsora a Kâlvin te-remben.
1971. szeptember 10.

Ft. dr. Rdkos B. Raymund (Rôma) elôadâsa a Vatikânrôl.
Elnôkôl; dr. Nddas Jdnos.

ÉLETRAJZI ADATOK

(A Magyar Talàlkozôk személyes és levelezô résztvevôire,
valamint az Ârpàd Akadémia tagjaira vonatkozôan az elôzô
Krônikâkban kôzdlt adatok kiegészitése.)
Jelmagyaràzat:

* — szuletésének éve és helye;

0 — (a zârôjelbe tett név és orszâg a jelenlegi lakôhelyet
jeloli meg).
M. — Magyarorszâg.

AGOSTON EDE dr. (Oakland, Calif.) *1907, Huszt,
Mâramaros vârmegye, Magyarorszâg. Apja az elsô vilâghâborûban es. és kir. szâzadosként teljesitett hadi szolgâlatot, s hôsi
balalt hait. Kbzépiskolai tanulmânyait Vâcon, Godôllôn és
Budapesten, az egyetemieket Pécsett végezte. Doktori okleve-

lét az Erzsébet tudomâny-egyetem jog- és âllamtudomânyi karân szerezte. 1926-ban Budapest székesfôvâros szolgâlatâba lépett. 1938-ban a betegségi és rokkantsâgi osztâly helyettes vezetôje, 1940-ben pedig vezetôje lett. A târsadalorabiztosi'tâs fô-

vârosi szakeldadôja volt. Mint osztâlyidegent, 1946-ban bocsâjtottâk el.

Fiatal éveiben a "Nem, nem, soha" mozgalomnak, a Felvi-

dék visszacsatolâsa elôtt pedig a Rongyosgârdânak volt tagja.
A Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa.
Irodalmi mûkodését mâr kozépiskolâs korâban kezdte.

Elsô gyûjteményes verskôtetének 250 kôlteményt tartalmazô

kézirata Budapest ostroma kôzben pusztult el. 1960-ban Argentinâba, 1962-ben Union Citybe (N. J.), 1969-ben pedig jelenlegi
lakôhelyére kôltôzôtt. Versei és riportjai kùlfôldi magyar lapokban jelentek meg. "Fény és âmyék" cimû verses- és novel-

lâs-kôtete 1971-ben jelent meg. Az eziist Ârpâd-érem nyertese.
Az Arpâd Akadémia rendes tagja.

DALNOKI VERESS LAJOS (London, Anglia) szkv. vezérezredes. *1889, Budapest. Tiszti és vezérkari akadémiàt vég-

zett. A magyaron kivùl folyékonyan beszél franciâul és néme-

tûl, nagyon jôl angolul, szerbiil és horvâtul. Az elsô vilâghâborût huszârhadnagyként kiizdotte végig a szerb, orosz és olasz
harctéren. Hâromszor sebesult. 1920-tôl vezérkari tiszti szol-

gâlatot teljesitett, a Ludovika Akadémiân a hadtôrténet tanâra
volt, majd 1934-tôl 1938-ig a bécsi magyar kôvetség katonai
attaséjaként mûkôdott. A mâsodik vilâghâborù folyamân a mâsodik hadsereg fdparancsnoka volt. 1944. oktôber 15-én a németek letartôztattâk, mert Horthy Miklôs kormânyzô elfogatâsa utân az oroszokkal fegyverszûnetet akart kotni. 1945 âprilisâban a Németorszâgba inditott foglyok gyalogmenetébôl szôkott meg. Tolbuchin orosz marsallnâl jelentkezett. Internâltâk.
Csak egy év mûlva helyezték szabadlâbra, de hamarosan elfogtâk és halâlra, majd 15 évi elzârâsra itélték. 1956. oktôber
29-én szabadult ki és Angliâban kapott politikai menedékjogot.
Azôta a Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség hatodszor ùjravâlasztott elnôke. Jelenleg a szabad magyarok eurôpai kongresszusânak elnôki tisztségét is ô tôlti be. A mâsodik vilâghâborù

tôrténetén dolgozik. Az Arpâd Akadémia meghîvott rendes
tagja.

FARKAS ISTVÂN (Wellington, New Zealand). *1895,
Pinkafô, Vas vârmegye, Magyarorszâg. Régi katonacsalâd sarja. A es. és kir. haditengerészet akadémiâjânak elvégzése utân

az elsô vilâghâborût fôként az Adriân harcolta végig. A hâborû
végén hazatért, s ûjsâgîrô lett. Mindszenty Jôzsef biboros, akkor zalaegerszegi apâtplébânos napilapjânak felelôs szerkesztôje volt. Késôbb visszatért a tengerre. Kereskedelmi hajôkon

jârta be a vilâgot. Élményeirôl szi'nes riportokban szâmolt be
a fôvârosi lapoknak. A 30-as évek derekân ûjbôl hazatért, s
minden idejét az irâsnak szentelte. Tôbb kônyvével is szép sikert ért el. A mâsodik vilâghâborù végén a Szombathelyre
menekiilt fôvârosi lapokkal egyiitt csak a legutolsô napokban
menekiilt ât Ausztriâba. Salzburgban Szathmâry Lajossal
egyiitt megalapitotta a Sorsunk cimû folyôiratot. Néhai Radnay Andor javaslatâra ekkoriban vette fel a Kôszegi-Farkas
irôi nevet. Az elsô kivândorlôkkal az ùj zélandi Wellingtonba
ment, ahol a Nemzeti Kônyvtâr folyôiratosztâlyânak vezetôjévé

nevezték ki. Irodalmi munkâssâgât megszakîtâs nélkiil tovâbb
folytatta. Riportjainak szâzait felsorolni sem lehet. Ismertebb

regényei: "Ûj otthonunk vôlgye", "Tôrôkbiïkk", "Az âcs",
"Emilia", "A kék lâmpa", "Az értelem pillérei". 1971 ôta az

Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

FÉNYES MÂRIA (Los Angeles, Calif.)- *M. Kôzépiskolai
tanulmânyait Miskolcon és Drezdâban végezte. Tôrténelmi és
politikai tanulmânyokat Los Angelesben, a Pierce College-ban
folytatott. 1956 elôtt ûjsâgirôi stâtusban a budapesti Lapkiadôvâllalat sajtôdokumentâciôs részlegében dolgozott. Gyermekmeséket irt a râdiônak és a Nôk Lapjânak. Magyarorszâgrôl
1957-ben tâvozott. Amerikâba 1959-ben vândorolt ki. 1961 ôta a

Californiai Magyarsâg munkatârsa, jelenleg szerkesztôje és
tulajdonosa. Novellâival, humoros torténeteivel, ûtleirâsaival
és riportjaival vâlt népszeruvé. 1971 februârjâban megalapitotta a Californiai Magyar Irôk Kôrét, s ugyanekkor meginditotta a Californiai Magyarsâg szépirodalmi mellékletét, a Nap-

nyugatot, s megszervezte a Napnyugat Irôi Kôre antolôgiâjânak kiadâsât. 1956-ben az American Mother's Committee Kali-

fomiâban a "kivâlô anya" cimmel tûntette ki. (Egyik fia com-

puter-mémôk, a mâsik 8 évet szolgâlt a légierôknél, s most

joghallgatô. Ô maga 1955 ôta ôzvegy.) Az eziist Ârpâd-érem
tulajdonosa, s az Arpâd Akadémia rendes tagja.
Ft. GÂSPÂR PAL dr. (Svédorszâg). *1888 Budapest. Kô
zépiskolai tanulmânyait Budapesten, a hittudomânyi fôiskolât
Esztergomban végezte. 1910-ben szentelték pappâ. Miutân a
budapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetem bôlcsészeti karân
kôzépiskolai tanâri oklevelet szerzett, 1913-tôl 1919-ig a nagyszombati érseki gimnâziumban, 1919-tôl 1929-ig a budapesti V.
keriileti âllami gimnâziumban tanîtott, 1929-tôl 1947-ig pedig a
budapesti érseki gimnâzium és a Râkôczi Kollégium népszerû
igazgatôja volt. 1947-tôl a svédorszâgi magyarok lelkésze, a
svédorszâgi Magyar Hirek cimû lap szerkesztôje. 1913-tôl 1919ig a Nagyszombati Hetilap szerkesztôje volt. 1943-ban Magyarorszâg kormânyzôja a taniigyi fôtanâcsosi cimmel tiintette ki.
GYURKOVITS SANDOR (Steinheim/Murr, Németorszâg).
♦1891

Nagykikinda, Torontâl vârmegye, Magyarorszâg. Kôzép-

iskolai tanulmânyait Szegeden és Zentân végezte. 1914-ben ônként jelentkezett katonai szolgâlatra. Résztvett a gorlicei âttorésben. Hatszor sebesiilt meg. Vitézségi éremmel tiintették
ki. Mint rokkant fôhadnagy szerelt le. Nemzetôrparancsnok

lett, majd 1924-ig Ôs, Nagy- és Magyarcsanâd jegyzôjeként mûkôdôtt. A roman megszâllâs utân a Bânâtba kôltozôtt. 1934-ig
apôsa, Seidl Gyula verseci gépgyârât és ôntôdéjét vezette, im
port iizletet, 1930-ban pedig vegyészeti gyârat alapitott, amelyet
1944 ôszén, az orosz megszâllâs alkalmâval felgyûjtott. 10 évi
fegyhâzra itélték, s minden vagyonâtôl megfosztottâk. Gyârânak felgyùjtâsân kiviil a "megszâllôkkal" valô egyiittmûkôdés,
a magyar kultûregyesûlet vezetésében valô részvétel és a ma
gyar fogyasztâsi szôvetkezet megalapîtâsa volt a bûne. 3 év

utân amnesztiâban részesiilt. Nagy nehézségek ârân sikeriilt
Németorszâgba keriilnie. Jelenleg német âllampolgâr, de rendûletleniil hisz az ezeréves magyar hatârok visszaâllîtâsâban.
HARASZTI ENDRE

(Winnipeg, Man., Kanada). *1920

Budapest. (Édesapja az elsô vilâghâborûban huszârtiszt, késôbb âllatorvos volt.) 1939-ben érettségizett. Alkalmi munkakôrôket lâtott el. 1945-ben a budapesti rendôrfôkapitânysâg
tisztviselôje lett, de mivel a kommunista pârtba nem volt hajlandô belépni, gyanûssâ vâlt. 1950-ben tâvoznia kellett. Statisztikusként kereste meg kenyerét, kôzben esti tanfolyamokon
1952-ben megszerezte a statisztikusi, 1955-ben pedig a kôzgazdâszi oklevelet. 1956-ban a szabadsâgharcosokhoz csatlakozott.

Ôsszekôtôtiszti szolgâlatot teljesîtett. November 4 utân bûjdosnia kellett. December 22-én csalâdjâval egyiitt elhagyta

Magyarorszâgot. 1957 ôta a kanadai Winnipegen él. 1959-tôl
1967-ig a Manitoba egyetem kôzponti kônyvtârâban dolgozott,
azôta hârom éven ât tôrténelemtanârként mûkôdôtt. 1971 ta-

vaszân Kôzép-Eurôpa tôrténetébôl M. A. fokozatot szerzett.

Tanulmânyait tovâbb folytatja. 1957 ôta élénk irodalmi mûkôdést fejt ki. 1961-ben tôbbedmagâval megalapitotta a Winnipegi Magyar Irodalmi Kôrt. 1968 ôta vezetôségi tagja a Kana
dai Magyar Irôk Szôvetségének. 1970-ben az eziist, 1971-ben

pedig az arany Arpâd-érem nyertese. Az Arpâd Akadémia ren
des tagja.

HARCSAR FERENC dr. (Ottawa, Kanada). *1910 Szatmârnémeti, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Szatmâron és Debrecenben, egyetemi tanulmânyait a budapesti mûegyetemen végezte. Vegyészdoktori oklevelét a Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen szerezte meg. Egy évig a kôzgazdasâgi egyetem
mezôgazdasâgi karân Doby Géza professzor kémiai tanszéke
mellett, majd a mûegyetemen Zemplén Géza professzor szerves-kémiai tanszéke mellett végzett kutatômunkât, résztvett a
szalvarzân szintézis kutatô munkâjâban. 1936-t61 1939-ig a

"Human" Gyôgyszeruzem szalvarzân gyârtâsât vezette. 1939-tôl
1944-ig a Hungaria Gumigyâr anyagellenôrzô laboratôriumânak
vezetôje, majd ugyanott ûzemvezetô mérnôk, s a gumi-kutatô
laboratôrium helyettes vezetôje volt. 1945-tôl 1948-ig Németorszâgban az amerikai kôrhâzfelszerelô osztag gyôgyszerosztâlyât vezette. 1948-tôl a Venezuela! fôldmûvelésûgyi miniszté-

rium "Sarrapia"-programjân dolgozott, 1952-tôl a kanadai Hamiltonban a McMaster egyetem kutatôja, s a mikrokémia elôadôja volt. 1954-tôl a Westinghouse laboratôriumâban kutatott,

majd a vâllalat Polyurethane ûzeme egyik részlegének vezetését vette ât. Megirta "Elastomers" ci'mû szakmunkâjât. 1964tôl a kanadai honvédelmi minisztérium szolgâlatâban âll, s
igen fontos vezetô beosztâsban mûkôdik. Tôbb mûszaki kôzleménye jelent meg. Târsadalmi téren Venezuelâban a magyar
protestâns egyhâzat szervezte meg, Kanadâban 1962—63-ban a
torontôi Magyar Helikon Târsasâg elnôke volt. Legûjabban a

Magyar Lektorâtust hivta életre. 1971-ben az Ârpâd Akadémia
meghivott rendes tagja lett.

HECKER C. HENRIK (Newport News, Va.). *1934 Szeged, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Szegeden, fôiskolai s egye
temi tanulmânyait Sait Lake Cityben végezte. Utah egyetemén
élettanbôl B. A., audiolôgiâbôl M. A. fokozatot szerzett. 1952
ôta rendszeres audiolôgiai kutatô munkât végez, amelynek
eredményeit 8 kôzleményben tette kôzzé. Tôbb tudomânyos
târsasâg rendes és az Arpâd Akadémia levelezô tagja.
JUHAROS ISTVAN (Sedona, Arizona) festômûvész. *1913,

Budapest. Mâr 7 éves korâban kezdett festeni. A budapesti
Képzômûvészeti Akadémia elvégzésekor arany érmet nyert és

ôsztôndijat kapott (1938-ban), amellyel Rômâba ment. Vissza-

térése utân az egész orszâgot bejârta és tôbb îzben teljesitett
katonai szolgâlatot. Kôzben âllandôan festett. 1941-ben a szé-

kesfôvârosi mûzeum, 1942-ben pedig a Magyar Nemzeti Mûzeum vâsârolta meg egy-egy vizfestményét. A mâsodik vilâghâborùt kôvetôen elôbb Németorszâgba, késôbb Amerikâba

keriilt. Itt egymâs utân kapott arcképfestési megbizâsokat.
Tôbb falfestmény megalkotâsât is râbi'ztâk. Az utôbbiak kôzul
a new jerseyi Maplewood vâroshâza, a gettysburgi "Hall of
Président" (Eisenhower-rel), a pittsburghi Keresztelô Szent
Jânos katolikus templom (a kontinens legnagyobb falfestménye, amelynek târgya a II. vatikâni zsinat és az Egyhâz egysége), az arizonai egyetem, s a kanadai Montreâlban a katoli

kus templom freskôja ôrzi nevét, s hirdeti mûvészetét, amely
nek sokoldalûsâgât bizonyitjâk remek aktjai és vâltozatos,
eleven tâjképei is. Sokat utazik, szâmos kiâllitâson vesz részt,

tôbb ônâllô kiâllitâst rendezett Mexcôban, Magyar-, Német-,
Francia- és Spanyolorszâgban, szâmos elsô dijat és egyéb ki-

tiintetést nyert. Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.
KAVEGGIA LASZLÔ dr. (Madison, Wisconsin). *1920
Budapest. Kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait Budapesten,
Svâjcban, Francia- és Németorszâgban végezte. 1938-ban érettségizett, s 1944-ben avattâk az orvostudomânyok doktorâvâ.
1951-ig mint az egyetemi kôrhâz urolôgusa, 1956-ig mint egye
temi tanârsegéd mûkôdôtt. 1956 november 23-ân elhagyta Magyarorszâgot. Chicogôban telepedett le és kôrhâzorvosi, majd
szakorvosi tevékenységet fejtett ki. 1964-tôl a chicagôi Northwestem egyetem urolôgus elôadôja, 1970-tôl ugyanott az urolôgia associate, 1972-tôl pedig rendes professzora. 5 nyelven beszél. 16 tudomânyos târsasâg és 17 târsadalmi egyesiilet tagja,

9 nagyobb szakkôzlemény szerzôje, Sok elôadâst tartott és
igen sokat utazott. Jârt Ausztria, Németorszâg, Csehszlovâkia,
Lengyelorszâg, Jugoszlâvia, Olaszorszâg, Svâjc, Franciaorszâg,
Belgium, Hollandia, Luxemburg, Skandinâvia, Mexikô, Kanada,
Japân, Kma, Singapore, Malysia, Thziiland és 48 amerikai âl-

Itim teriiletén. Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.
POLÔNY ELEMÉR (New York, N. Y.). *1911, Zomba M.
Kôzépiskolai tanulmânyainak elvégzése utân egy évet a kecske-

méti, egy évet pedig Aba Novâk képzoraûvészeti szakiskolâjâban tôltôtt, majd a Képzômûvészeti Akadémiât végezte el
Budapesten (1938-ban). Tanulmânyait âllami osztôndijjal Pârizsban és Rômâban folytatta. Amerikâba 1951-ben vâdorolt ki.
Csoportos kiâllîtâson elôszôr 1936-ban, Budapesten vesz részt.

Elsô ônâllô képkiâllitâsât is Budapesten rendez! meg 1938-ban.
amikor a Képzômûvészeti Akadémia aranyérmét nyeri el. 1949-

ben Rômâban az elsô dijat szerzi meg. 1952-ben Kansas City
egyetemén falfestmény alkotâsâra kap megbizâst. 1958-ban fali

mozaikjâval nyer elsô dijat. Enne kalapjân New Yorkban egymâsutân nyolc fali mozaik-kép megalkotâsâra kap megbizâst.
1970-ben budapesti kiâllitâsra hivjâk s két festményét a Ma
gyar Nemzeti Képcsamok gyûjteményébe is megvâsâroljâk.

Alkotàsai Eurôpa és az Egyesiilt Allamok szâmos magângyujteményén kiviil a

Frankfurter Kunstkabinett, a mûncheni

Gunther Franke és a pârizsi Lambert képcsamokokban és
Pozsony szépmûvészeti mùzeumâban is megtalâlhatôk. Kiâlli-

tâsainak fontosabb helyei: Budapest, Kolozsvâr, Pozsony, R6ma, Vatikân, Kansas City, Firenze, Cleveland, New York.

Nt. MAKAR JANOS (Franklin, N. Y.). *1908, Csurgô, Somogy vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Ccm-gôn, hittudomânyi fôiskolai tanulmânyait Pâpân végezte. 1931-ben kâplâni, 1933-ban papi oklevelet szerzett. 1930—31-ben a bécsi
egyetemet lâtogatta. 1936-tôl 1942-ig Tatân hittanâr, 1942-tôl

1952-ig a nôgrâdmegyei Szokolyân, 1952-tôl 1956-ig pedig 9 hônapi intemâlâssal megszakitva a pestmegyei Kisoroszin lel-

kész. 1957-ben Jugoszlâviân ât Svâjcba, innen 1959 augusztusâban Rochester-be (N. Y.) keriil, mint missziôs lelkész. 1960

ôta Franklin (N.Y.), presbitériânus egyhâzânak lelkésze. Cik-

kei Magyarorszâgon helyi lapokban és a Reformâtus Igehirde
tôben jelentek meg. 1935-ben, Esztergomban "Lesztek nekem
tanûim. Igehirdetések" cimû munkâja, Amerikâban "Kanizsai
Pâlfi Jânos" (1961), "Nekûnk .szôlô evangélium" (1962), "A

szokolyai réf. egyhâz tôrténete" (1965), "A franklini réf. egy
hâz tôrténete" (1966) és "Story of An Immigrant Croup" cimû
tanulmânyai jelentek meg. Az eziist Arpâd-érem nyertese. Az

Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

NEHÉZ FERENC (Los Angeles, Calif.). *1912, Dunamocs,
M. Iskolâit Budapesten végezte. Komâromban lett ûjsâgîrô. A
"Komâromi Lapok"-nak elôbb munkatârsa, aztân szerkesztôje
és kiadôja volt. Kôzben a Jôkai Kôzmûvelôdési és Mùzeumi
Egyesùlet fôtitkâra, a Szlovâkiai Magyar Kultûregyesiilet kôz-

ponti titkâra lett. ïrâsai a Prâgai Magyar Hirlapban, a Magyar
Csalâdban és a Magyar Minervâban jelentek meg a cseh megszâllâs idején. 1938 utân tôbb budapesti lap és folyoirat is kozôlte novellâit. Otthon megjelent konyvei: "Kis lak âll a nagy
Duna mentében" (novellâk), "Csak a nota a miénk", "Sorsok a

viharban" (kisregények), "Mosolygô Madonna" (verses elbeszélés), "Hullâmzik a bûzatenger" (szmmû). Az emigrâciôban
megjelent konyvei: "Ne si'rjâl, Rozika", "Szeressétek egymâst"
(regények), "Hazâtlan rozmaring", "Csabagyongye" (novellâk).

Tobb emigrâciôs lap munkatârsa. 1966 6ta az Ârpâd Akadémia
meghivott rendes tagja.

NEMESKÉRY LÂSZLÔNÉ (Linz, Ausztria). *1914, Buda
pest. Kôzépiskolâit Budapesten végezte. A hi'mzés, horgolâs,
csipkeverés mûvészetét osztâlyfônôkétôl, dr. Okolicsânyi Mârtâtôl tanulta. Ezt a mûvészetet azôta megszakitâs nélkiil mûveli. Magyarorszâgot 1956 utân hagyta el. Weidinger Gyôrgy dr.
iparmûvész tanâr mintâi nyomân antik ûrihîmzéssel készi'tett
teritôi, pârnâi, vert csipkéi, korhû viseletbe ôltôztetett nagy-

asszony- és aprôd-babâi ma mâr vilâgszerte hirdetik a sajâtos
magyar népmûvészet jellegzetes szinpompâs gazdagsâgât és
Nemeskéryné pâratlan mûvészetét. Elsô nagysikerû kiâllîtâsa
az ausztriai St. Moritzban volt. A linzi magyar kultûregyesiilet
nôi csoportjât ô szervezte meg. Az eziist Arpâd-érem nyertese.
Az Ârpâd Akadémia meghivott levelezô tagja.
ROZSNYAI ZOLTÂN (San Diego, Calif.) karnagy. *1926,
Budapest. A Liszt Ferenc Zeneakadémiân Kodâly Zoltân, Bar

tok Béla és Dohnânyi Emô tanitvânya. Tizéves korâban mâr
hangverseny-zongorista. 24 éves korâban a debreceni opéra

zeneigazgatôjâvâ nevezték ki. 1954-ben a nemzeti filharmonikus zenekar âllandô kamagya lett. 1956-ban a rômai nemzet-

kôzi kamagy-versenyen nyert dijat. Ennek alapjân vendégkarnagyként hivtâk meg Rômâba. Késôbb Bécsben a nyngatra

menekûlt magyar zenészekbôl megszervezte a vilâghi'rûvé vâlt
Philharmonica Hungaricat, amely Eurôpâban és Amerikâban
aratott nagy sikereket. 1962-ben Léonard Berstein mellett a

new yorki filharmônikus zenekar helyettes-kamagya lett. 1963ban a clevelandi filharmônikusok, 1964-ben pedig az Utica
Symphony Orchestra zeneigazgatôja lett. 1967-ben 130 jelôlt
kôziil vâlasztotta ki a san diegoi Symphony Orchestra zeneigazgatôjâvâ. Hangversenyeinek szâma felsorolhatatlan. Sok
dijat, kitiintetést kapott. Az Ârpâd Akadémia meghi'vott rendes
tagja.

SZABADOS JÔZSEF dr. (Franciaorszâg). *1905, Mohâcs,
M. Kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait Pécsett végezte.
1929-ben szerzett âllamtudomânyi doktori oklevelet. Âllamszâmviteltani âllamvizsgât is tett. Kôzszolgâlatât 1925-ben a
pécsi vârosi szâmvevôségen kezdte. 1941-ben, mint vârosi szâmvizsgâlôt, a m. kir. beliigyminiszter Szabadka I. osztâlyû aljegyzôjévé, 1944 ben pedig Pécs szab. kir. vâros polgârmesterévé nevezte ki. 1945-ben csalâdjâval egyiitt Nyugatra mene
kûlt. 3 évig Ausztriâban élt. 1948-ban Franciaorszâgban telepedett le. 1954 ôta golfpâlyagondnok. 1959 ôta francia âllampolgâr. 3 gyermeket nevelt fel hazafias magyar szellemben. Fia
mérnôk. A nemzeti szellemû emigrâciôs lapoknak âllandô cikkirôja.

SZABO A. BARNA dr. (St. Louis, Missouri). *1934, M.
Kôzépiskolai tanulmânyait Magyarorszâgon, egyetemi tanulmâ
nyait Torontôban és Buffaloban végezte. A B. A. fokozatot
1960-ban, a M. S. fokozatot 1966 ban, a Ph. D. fokozatot pedig
1969-ben szerezte meg. 1966-ig Kanadâban mûkôdôtt, 1969-ig a
a buffaloi New York egyetemen adott elô, 1969 ôta a st-louisi
Washington egyetemen a "Civil and Environmental Engineer
ing" associate professzora. 4 tudomânyos târsasâg tagja. Tôbb
tudomânyos kutatâst végzett, szâmos akadémiai szmvonalû
szakelôadâst tartott, sok szakvéleményt nyilvânitott és 12 tu

domânyos szakkôzleményt adott ki. Az Arpâd Akadémia meghfvott rendes tagja.

SZORKOVSZKY ELEMÉR (Sydney, Ausztrâlia). *1914, M.
Kôzépiskolai tanulmânyait Kisbéren és Komâromban végezte.

Banktisztviselô lett. Cégvezetôi kinevezése az orosz megszâllâs
miatt hiûsult meg. A megszâllôk fogsâgâban Sôskûtrôl a Tiszântûlra keriilt, ahonnan sikeriilt Nyugatra szoknie. 1945-tôl

1949-ig az ausztriai Karinthiâban lévô feffemitzi és kellerbergi
tâborok kulturâlis és târsadalmi tevékenységében vett részt.
Elôbb a tâborparancsnoksâgon tôltott be fontos beosztâst, ké-

sôbb értelmiségiekbôl szervezett munkâscsoport vezetôje lett.
Ausztrâliâba 1949-ben vândorolt ki. Bevândorlôk tàboraiban

végzett vezetôi tevékenységet, majd kulônbozô munkâkat vâl-

lalt. 1954-ben Sydneybe keriilt, ahol rôgtôn bekapcsolôdott a

magyarsâg kôzéletébe. Ônzetlen munkâssâgâval megnyerte
honfitârsai bizalmàt. 1958-ban a "The Australian" cimû lap a
"Migrant of the Month" ci'mmel tuntette ki. A "Good Neighbour CounciI"-t, mint a magyarsâg kikiildôttje, két l'zben is
képviselte Canberraban az évekint megtartott "Citizenship
Convention"-en. Jelenleg az Ausztrâliai Magyar Szôvetség harmadszor megvâlasztott einôke. II. Erzsébet angol kirâlynô
1971. jûnius 12-én a Brit Birodalmi Rend (Order of the British

Empire) tagjâvâ nevezte ki. 1959-tôl kôzel tiz évig a sydneyi
Magyar Hâz Szôvetkezet titkâra volt és 11 év ôta a N. S. W-i

Magyar Szôvetség elnôkségét is ellâtja. A Lengyel—Magyar
Szôvetség ausztrâliai igazgatôja és alapftô einôke, a Magyar
Vândorzâszlô Bizottsâg ausztrâliai târselnôke, stb. A 40 tagbôl
âllô Szent Lâszlô Emlékbizottsâg 1969-ben megvâlasztott tiszteletbeli tagja (C.S.L.S.), s a Jeruzsâlemi Templomos Rend
lovagja (K.T.H.). Irodalmi tevékenységét mâr kôzépiskolâs korâban kezdte, amikor Ébredés cimmel diâklapot szerkesztett
és irâsaival pâlyadijakat nyert. Kôlteményeit az auszrâliai és
kanadai magyar sajtô kôzôlte. Angol nyelven felkérésre az észt
"Olion", a lengyel—magyar "Journal", s az "Australian House-

wife Journal", meg a "The Australian Libéral" cimû lapok
szâmâra irt cikkeket.

Nemescsoôi TÔRÔK BÉLA dr. (Sydney, Ausztrâlia). *1914,

Szeged. Kôzépiskolai és jogtudomânyi tanulmânyait Szegeden
végezte. 1936-ban "summa cum laude" avattâk a jog- és âllamtudomânyok doktorâvâ. Katonai szolgâlatânak teljesitése utân

kétéven ât âllami ôsztôndîjjal a berlini Colleglum Hungaricumban folytatott âllamelméleti tanulmânyokat. 1938-ban a szegedi

jârâsbirôsâgra nevezték ki jegyzônek, de rôvidesen âthelyezték
a budapesti kir. biintetôtôrvényszékre, majd a kir. itélôtâblâra, 1941-ben pedig az igazsâgiigyimimsztériumba osztottâk be.
Az iigyvéd-birôi vizsga kitiintetéses letétele utân még ugyan-

abban az évben kir. biintetôtorvényszéki birôvâ nevezték ki.
Az igazsâgugyiminisztérium jogi véleményadô osztâlyànak tagja, majd a miniszterek személyi titkâra lett. A Felvidék és Erdély visszatérésekor katonai szolgâlatot teljesitett. 1944. oktôber 6-ân ùjbôl bevonult. A hâborû végén Bajororszigban ame-

rikai hadifogsâgba keriilt. 1949-ig az UNRRA és az IRO szerveinél teljesitett szolgâlatot. 1952-tôl 1956-ig mâr Ausztrâliâban
kôzszolgâlati alkalmazott igen fontos beosztâsban. Az elôirt
vizsgâk letétele utân 1957-tôl 1967-ig "public accountant" Sydneyben, jogi tanulmânyainak elvégzése utân pedig a NSW-i
felsôbirôsâg elôtt "barrister at law" (ùgyvéd). Otthon magyar
és német nyelven tôbb tanulmânya és szakmûve jelent meg
alkotmânyjogi és âllamelméleti kérdésekrôl. Az emigrâciôban

magyar Irâsait a kiilfoldi magyar lapok, angol szaktanulmânyait ausztrâliai szakfolyôiratok kôzôlték. Szâmos iinnepi beszédet mondott, s 1970—71-ben megszervezte Sydneyben a

Szent Istvân Szabadegyetemet. Az Arpâd Akadémia meghivott
rendes tagja.

AZ I—X.

MAGYAR TALÂLKOZÔ KRÔNIKAIBAN MEGJELENT
ELÔADÂSOK ÔSSZESiTETT TARTALOMMGTATÔJA
(A rômai szdm a kôtetet, az arab szilm az oldalt jelzi.)

Asbôth Gyula: A mosoly nôtakoltôje
Âdâm Tibor: Erdélyért

X.15.
II—III. 176.

Baradlay Bâlint: A magyarsâg biolôgiai térvesztése II—III. 59.
Baranski Tibor: Onâllô nyugati magyar mûvelôdés
kialakitâsa és fenntartâsa

X. 51.

Battha Pal: A megcsonkitott magyar fôld

mezôgazdasâgânak kûzdelmes évei

VIII. 171.

Bâcskai H. Béla: Magyarorszâg problémâi
a felszabadulâs utân

II—III. 52.

Bernhardt Béla: Az ausztrâliai magyar élet

VI. 159.

Béky Zoltàn: Akiknek fâj a magyar sors,
az ôrok magyar igazsâgért
VIII. 23.
Az amerikai magyarsâg feladata
az ohazâval és az ûjhazâval szemben
VI. 26.
Szent Istvân szellemi és eszmei nyomdokain
IX. 11.
Tiz év a negyedszâzados emigrâciôbôl,
A magyar emigrâciô szâmadâsa
X. 9.
Béldy Béla: A magyarsâg kôzgazdasâgi és szociâlis
problémâi: EIszigeteljùk-e magunkat a korfordulô
forradalmi vâltozâsaitôl

I. 155.

A magyarsâg (Kôzép-Eurôpa) kôzgazdasâgi jôvôje
az Egyesiilt Eurôpa és a Szovjet kôzôtt

II—III. 31.

Megvâltozik-e, vagy mennyiben vâltozik meg
az ûjabb események kôvetkeztében Magyarorszâg
és a szovjet blokk kôzgazdasâgi viszonya
a Nyugattal?

IV—V. 43.

Bodndr Gâbor: Kûlfôldi ifjûsâgunk magyarsâgszolgâlata
Bognàr Kdlmàn: A tizedik Magyar Talâlkozô

Brachna Gâbor: Aldâs a holnapok ûtjâra

VIII. 128.
X. 132.
IX. 242.

Burjân Gyula: Az erdélyi perhez
Csegezi Jôzsef: Mûlt és jôvô
Csendes Jôzsef: Barâtsâgunk a szomszéd népekkel

VIII. 199.
VI. 95.

Lengyel—Magyar Târsasâg
IV—V. 175.
Czikann-Zichy Môric: Nyugat-Németorszâg ûj keleti
politikâja

X. 19.

Ûj magyar feladatok a vâltozott politikai helyzet
kôvetkezményeként
VII. 52.
Demecs Dezsô: Torténelmi tények alapjân
VI. 98.
Domokos Sândor: Forradalom vagy szabadsâgharc .... IX. 261.
Domonkos Ldszlô: Az ûj magyar értelmiség viszonya és
szerepe a magyar târsadalomban

VII. 101.

Egyed Aladâr: Ima Magyarorszâgért

VIII. 11.

Eszenyi Ldszlô: Bekôszbntô

IX. 243.

Gondolatok az Ôhazâval valô kapcsolatok
felvételérôl és kiszélesitésérôl

X. 46.

Eszldry Kdroly: A dunai kozlekedés és Trianon
VIII. 182.
Ansegise apât és Lévita Benedek "kapitulâréinak"
Szent Istvân tôrvényeinek hasonlatossâga
IX. 28.
Yalta és Magyarorszâg
X. 137.
Farkas Ferenc: Csûcsszerv és lelki egység
X. 156.
Ezer év jogân
VIII. 162.
Fazakas Ferenc: Az Egyesult Magyar Alap és
a

kônyvkiadâs

X. 222.

Ferenczy Sdndor: Magyar sportolôk a magyar ûgy
szolgâlatâban

Flôridn Tibor: A lelki Magyarorszâg lobogoja
(Onnepi beszéd)
Scylla és charybdis
Frecska Mdria: Magyarsâgtudatunk tovâbbadâsa
a

VIII. 137.

VII. 131.
VII. 42.

kôvetkezô nemzedéknek

IX. 183.

Fûry Lajos: Kulturâlis kivânalmaink

IX. 133.

Mennyiben jârultak hozzâ emigrâciôban élô irôink
az egyetemes magyar irodalomhoz?

II—III. 118.

Galambos Iréneus: Burg Kastl a kiilfold egyetlen
magyar gimnâziuma

Gdbor Âron: A szovjet ember jovôje
Gdntay Béla: Feladataink

VIII. 209.

VIII. 24.
X. 166.

Gàspdr Mârton: Szent Istvân,
a magyarsâg lelkének lelke
Gyallay Pap Domokos: Gyakorlatias szempontok
Gyékényesi Gy. Lâszlô: A Kârpât-medence népeinek

IX. 73.
X. 42.

egyiittélése és a federâciôs magyar tervezgetések VII. 140.
Federâciôs gondolât és magyar lét
VI. 83.
Gondolatok Rigoni Emô elôadâsa nyomân
VIII. 124.
Gyimesi Kàsds Ernô: A magyar mûvészet kiilfoldôn .... IX. 203.
Heckenast Dezsô: A nyugat-magyarorszâgi kérdés .... VIII. 87.
Hédervdry-Konth Jdnos: Diplomata-képzés
II—III. 182.
II—III. 132.
Hokky Kdroly: Magyarorszâg egysége
Homonnay Elemér: Adatok a magyar—horvât uniô
felbomlâsâhoz és a Délvidék elvesztése

VIII. 65.

Kizârôlag a magyarsâg érdekében

X. 32.

Mas szemiivegen ât

VI. 97.

Homonnay Ottô: Ûj emigrâns politikât
Hortobdgyi Jenô: A magyar emigrâciô
tôrténelmi felelôssége a jovô épîtésében

X. 122.
II—III. 85.

Horvdth Miklôs: Âldd meg Isten
mûveltségunk bajnokait
Szent Istvân, a magyarok kirâlya

VIII. 221.
IX. 26.

niés Lajos: Az otthoni magyar irodalom helyzete II—III. 103.

Illésy Gyula: Honszerzô Arpâd-fejedelem urunk

IX. 275.

Késziiljunk fel a trianoni békeszerzôdés
btvenedik évfordulôjâra

VII. 164.
VII. 164.

Legyen vége a torténelemhamisitâsnak
Jaszovszky Jôzsef: Halhatatlan eszménykép
Jdlics Gydrgy: Gondos mérlegelés
Kardos T. Bêta: A Duna medence népeinek jôvôje

IX. 64.
VI. 138.
VI. 27.

Mécs Lâszlô érdekében

VI. 146.

Kiss Sdndor; Magyarorszâg fûggetlenségének

problémâi és az emigrâciô feladatai

IV—^V. 56.

Kolldnyi Kdroly: Ax emigrâciôs munka hatâsfokânak

megjavitâsa

X. 167.

Koller Pdl: A volt soproni mûszaki egyetem erdészeti
karânak eredményei Vancouverben, kitelepiilésének

tizedik évfordulôjâig
Kossdnyi Jôzsef: Trianon

VII. 147.
IX. 249.

Koszorus Ferenc: Trianoni gondolatok
Kovâcs Istvân: Emigrâciôs propagandânk és
tennivalôink
Ismét torlesztenûnk kell

Kârpâtalja magyar fôld

X. 103.
IV—V. 190.
VI. 144.

VIII. 82.

Magyarsâgunk fennmaradâsânak kérdése és

kapcsolataink kiépitése
Utânpôtlâsi nehézségek a magyar szervezetek
vezetésében

Kônnyû Lâszlô: A kùlfoldi magyar irodalom
Kôvâgô Jôzsef: Mérsékelt politikai koncepciô

X. 72.
VII. 174.

II—III. 126.
VI. 102.

Kur Géza: Magyar—szlovâk—cseh tôrténelmi

kapcsolatok

IV—V. 94.

Kun-Szabô Istvân: A magyar ifjûsâg helyzete

az emigrâciôban
Kûhrner Béla: Bartok Béla emlékezete
Hozzaszôlâs a Duna-medence jôvôjét târgyalô
elôadâshoz

IX. 169.
X. 92.

VII. 17.

Megemlékezés Arany Jânos és Tompa Mihâly

sziiletésének 150. évfordulôjârôl
Lengyel Alfonz: Az Ârpâd-kori Bencés épîtkezések
Lôte Lajos: A magyarsâg sorsa Erdélyben
Trianoni emlékirat

VII. 93.
X. 207.

VIII. 35.
I^-

Lôte Pâl: A Pilvax-kâvéhâztôl a Petôfi Kôrig

II III- 112-

Hatârozat az erdélyi magyarsâg iigyében

IV V. 212.

Ludânyi Andrâs: A szétszôrtsâgban élô ifjûsâg

magyarsâgtudata

I^-

Ludwigh Arthur: Âldâs a szolgâlat hûséges

teljesitésére
Erkôlcsi parancsolat
Nemzet haza nélkûl is lehet

VIII. 230.
X. 60.
VI. 98.

Macartney Elemér: Nagybritannia és az Eurôpai

Egyesûlt Allamok
II—IH- 23.
Magyarosy Sândor: Szent Istvân, a hadvezér
IX. 20.
Makkay Adâm: A magyar lira fejlôdése otthon és
az emigrâciôban
VII. 10.
Marschalkô Lajos: Levél a Magyar Talâlkozôhoz
VII. 177.
Mattyasovszky Kornél: A németek és franciâk

Eurôpa-politikâja

IX. 153.

Mdté Imre: Az angolok szerepe

VIII. 149.

A kôtott és a szabad gazdâlkodâs kicserélésével

kapcsolatos kérdésekrôl
IX. 266.
Mâsféle megkozelîtésre van sziikség
VI. 99.
Mihâlyi Gilbert: A jelenlegi helyzet leîrâsa és
az adottsâgok kiértékelése
X. 66.
A magyar szabadsâgharc és a vilâgproblémâk
osszefuggései
IV. 143.
Hasznos emigrâciôs intézményeink tâmogatâsa .... X. 158.
Lippmann szerepe az Osztrâk—Magyar-Monarchia
feloszlatâsâban

VIII. 154.

Mindszenty Jôzsef: Szent Istvân ôroksége
Molnâr Agoston: Van-e jôvôje a magyar nyelvnek és

IX. 9.

kultûrânak Amerikâban?

VI. 111.

Nagy Gyôrgy: A Kârpât-medence és Kôzép-Eurôpa
problémâi
II—III. 25.
A magyar—orosz kérdés
II—III. 22.
Nàdas Gyula: Népirtâs
II—III. 179.
Nâdas Jânos: A kelet-eurôpai szakemberek feladatai
a dunai nemzetek jovôjének kialakitâsa terén
VI. 27.

Amerika mâsfélmilliô magyarsâga ôsszefogâsânak
megszervezése
Angol-nyelvû folyôirat

IV—V. 206.
II—III. 183.

A trianoni deklarâciô

IX. 115.

Egységes magyar kiilpolitikai szemiélet kialakitâsa
Ki képviseli a magyarsâgot az emigrâciôban?
EIôszô

I- 35.

IV—V. 7., X. 7.

Hogy szellemi fegyvereket kovâcsolhassunk

VIII. 9.

Kimagaslô értékû magyar kozéleti tevékenység
elismerése

IV—V. 134.

Ndvori Kornél: A holnap magyarsâga és a kûlfoldôn élô

magyarsâg feleiôssége
VII. 62.
A jôl felkésziilt diagnoszta kôrjôslata
VI. 89.
A kelet-eurôpai kérdés Trianon utân ôtven éwel, s
a 20. szâzad utolsô harmadâban
Merre tartsunk?

Németh Ernô: Szlvùnk magyarul dobog
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