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ELÔSZÔ

îrta: Fiiry Lajos dr.

Tizenkettedik éve mâr, hogy a szélrôzsa minden irânyâban
szétszôrt magyarsâg Clevelandben évente ôsszejôn seregszem-
lére. Évrôl évre ki-ki magdval hozza az otthonrôl kimentett
magyar Idngot. Ez a Idng az éltetôje minden magyamak a
szulôhaza hatdrain kivul. A magyar nyelv, a magyar kultûra, a
magyar szellemi és tôrténelmi orôkség. Minden mdst elvesz-
tett. Ezt a Idngot dpolgatja otthondban, csalddja kôrében,
templomdban és gyermekei szdmdra. Ez a Idng néha csak pis-
Idkol, mint az elfogyô olajmécses, vagy a tôvig égett gyertya
Idngja, de néha mdglyaként lobog és az egeket csapkodja, mint
legutôbb 1956-ban.

Szerteszét a nagyvildgban, ahol magyarok élnek, mindeniitt
égnek, lobognak ezek a magyar Idngok. Nemcsak Amerika
magyarlakta vdrosaiban, Kanaddban és Eurôpdban, hanem
Ausztrdlidban és Dél-Amerikdban, Afrikdban, az ôserdôkben,
vagy a sarkvidéken és Taiwanban is, ahovd szétszôrôdtunk s
ahovd eljut a magyar kônyv és betu, a magyar ûjsdg és a hivô
magyar szô. Ezekre a heîyekre eljut a Magyar Taldlkozôk hivô
hangja is. Es jônnek a magyarok a vildg minden tdjdrôl és
hozzdk magukkal a magyar mécseseket Clevelandbe, hogy ûj
olajat vigyenek vissza magukkal a régi Idng tdpldldsdra, hogy
annak fényénél az utôdok is Idssdk, ôrizzék ôseink hagyomd-
nyait, s ha majd megint sor kerûl Eurôpa ûjjdrendezésére, a
magyar nép ne legyen drva, mindenkitôl elhagyott, mint eddig
volt, akdr 1848-ban, vagy 1920-ban, akdr 1956-ban.

Szellemi megerôsôdés és felfrissulés ez a taldlkozô. Részt-
vevôi ma mdr erôsen megvetett Idbbal dllnak ûj hazdjuk fdld-
jén. Az orszdgutak egykori vdndorai azoknak az orszdgoknak,
ahol élnek, teljes jogû, szavazôképes polgdrai, erôsségei, érté-
kei. De a magyar mellett ûj nyelv és ûj szokdsok birtokdban



is ôrôkké szôszôlôi és képviselôi maradnak annak a magyar
népnek, amelyiket kényszerûségbôl kellett otthagyniuk.

A Magyar Taldlkozàkon szâmbavessziik erôinket. Az élet
ôrôk tôrvénye szsrint minden évben ritkulnak a régi sorok,
de jônnek ûjak, erôsek és fiatalok, akiknek âtadjuk a magyar
gondolatot, mint a versenyfutôk a stafétabotot. Ezek a fiata
lok az ûj orszâg, ûj haza vezetôi elôtt is meg tudjuk lobogtatni
a magyar lângot és magyar hûséggel kifogdstalan idegen nyel-
ven szôszôlôi lesznek a magyar igazsdgnak.

Évrôl évre jônnek a magyarok a Magyar Talâlkozôra és
évrôl évre indul ûtjdra a Krônika, amely ebben a kôtetben
immdr tizenkettedszer ôrôkiti meg mindazt, ami a clevelandi
Magyar Taldlkozôkon elhangzik. Sz.ellemi ôrôkség ez és a mi
éltetônk. Ez, ami megmarad és ami segiti eszméink dtaddsât

az utôkor szdmdra is. Ez a legerôsebb kapocs a vilâgban szét-
hullt magyar testvérek kôzôtt. Ez az, ami egyszer megint ôssze-
fogja a magyarsdgot. Mert ahogyan a pannonhalmi kôltô
mondta:

"Lehetunk szétszôrva harminchét hatdrban,
Hordhatjuk a mézet a kôzôs kapidrba,
Csak a méhes dlljon ragyogôn kitdrva
Ûj hatdrok felett minden égi tâjra"

Lehet, hogy minden mds — kôvdr, otthan, templom, isko-
la — megszûnik, vasdrnapi magyar zsolozsma elnémul, târsa-
dalmi és biztositô magyar egyesuletek élete véget ér, az irâs, a
Krônika azonban dtvészel minden idôt és megôrôkiti az utôkor
szdmdra, hogy itt magyarok éltek, magyarul beszéltek és ma
gyar terveket szôttek. A Rdkôczi-emigrâciôbôl sem maradt
rdnk mds, mint a krônikds Mikes Kelemen tôrôkorszdgi levelei.

A Magyar Taldlkozôkra mâr nem menekûlt és nem emig-
rdns magyarok gyûlnek ôssze, hanem azok a magyarok, akik
népûkért, fajtdjukért, véreik jobb sorsdért aggôdnak, akik sza-
badsdgadta lehetôségeiket tudatosan a magyar haza és népe
haszndra forditjàk. A XII. Magyar Taldlkozô ezzel a gondolat-
tal zârult és ezzel indul ûtjdra a Krônika immdr tizedik
kôtete is.



A TIZENKETTEDIK MAGYAR TALÂLKOZÛ ELSO NAPJA

1972. november 24. —

kiAllItâs és megnyitAs — mCsoros est

A tizenkettedik Magyar Talâlkozô 1972. november 24-én,
pénteken délutân 4 ôrakor Cleveland (Ohio) vârosâban, a
Statler-Hilton Hôtel IL emeleti nagy disztermében (a Euclid
Avenue és az East 12. Street sarkân) kezdte meg tevékenysé-
gét. Az érkezôket az elôtérben nagyszabâsû kônyvkiâllîtâs fo-
gadta. A személyesen jelenlévô szerzôket Nâdas Jânos dr., az
âllandô titkârsâg vezetôje mutatta be. Felkérésére Ft. Tûz
Tamâs papkoltô, az Arpâd Akadémia rendes tagja ûdvôzôlte
a megjelenteket. Rovid megnyitô beszédében a kiilfôldi magyar
szerzôk nagy âldozatâra hivta fel a figyelmet s a magyar
konyvkiadâs tâmogatâsânak jelentôségére mutatott râ.

A szâllô III. emeletén ugyanekkor gazdag képzômûvészeti
kiâllîtâs nyilt meg. A vendégeket itt Môr Jôzsef festômûvész,
az Arpâd Akadémia rendes tagja kôszôntdtte. 0 mutatta be a
kiâllitâson személyesen megjelent alkotô mûvészeket és a târ-
lat szebbnél szebb szobrait, festményeit, rajzait, metszeteit s
iparmûvészeti remekeit is.

A kônyvkiâllîtâs megnyitâsân a kovetkezô szerzôk jelentek
meg: Agoston Ede, Béky-Halâsz Ivân, Csepy Béla, Fiiry Lajos,
Gyékényesi Gyôrgy, Illés Lajos, Jaszovszky Jôzsef, Kasza-Mar-
ton Lajos, Kerecsendi Kiss Mârton, Negyedi Szabô Margit,
Sâri Gâl Imre, Somogyi Ferenc és Tûz Tamâs.

A képzômûvészeti kiâllitâson Baranchi Tamâska Endre,
Kur Csaba, Môr Jôzsef, Széles Jôzsef jelent meg személyesen.

☆ ☆ ☆



A kiâllitâsok megnyitâsa utân elôbb (1/2 5-kor) a Magyar
Kônyvszolgâlat (Lektorâtus) roasodik évi rendes iilése, késôbb
(5 ôrakor) az Ârpâd Akadémia hetedik évi rendes kôzgyûlése
kovetkezett. Mindkettôrôl késôbb szâmolunk be, mert egyik
sem a Magyar Talâlkozô szerves része. A XII. Magyar Talâl-
kozô tulajdonképpeni megnyitâsâra este 3/4 7-kor keriilt sor.
A megjelenteket Nâdas Jânos dr., az âllandô titkârsâg vezetôje
iidvozôlte, aki a mûsorvezetô tisztének ellâtâsâra Ewendtné
Petres Judithot kérte fel. Az ûnnepi megnyito beszédet Fury
Lajos dr., az Ârpâd Akadémia elnôke mondta. Az irôk és kôl-
tôk nem egyszer sorsdôntô szerepére mutatott râ nemzeti
életunkben. Utâna Ferenczy Zsuzsanna komoly âtéléssel és
hibâtianul szép magyar kiejtéssel Petôfi-kôlteményeket adott
elô. Kerecsendi Kiss Mdrton Petôfi Sândor szûletésének 150.

évfordulôjârôl emlékezett meg.

Kerecsendi Kiss Mdrton:

Petôfi iinnepén

Nemzeti kultûrânk mâsfél évszâzados nagy jubileumât iin-
nepeljiik. Szâzotven esztendeje, hogy Magyarorszâgon, az ak-
kori idôk sôtétségének honâban csillag sziiletett — csillag egy
kisfiû képében.

Hârom Petôfi Sândor él velunk azon idôben.

Az egyiket ama emlékezetes éjszakân szùlte Petrovicsné
Hrus Mâria. A mâsikat a magyar eszmélet varâzsolta elô a
haza éppoly szorongattattô éjszakâjân, mint az a kiskôrôsi éj-
szaka volt 1822 Szilveszterén.

Az elsôt kônnyû megkôzeliteni, akâr szemtanût is idézhe-
tiink, a Petrovicsékkal szemkôzt lakô Dinka Istvânnét. Az ô

hâzâban érték el a sziilési fâjdalmak az anyât. Hazaindult, de
odakint elesett a nagy hôban. Dinkâné emelte fol s tâmogatta
a kis hâzig, segitette âgyba.

A mâsik, a nemzet-teremtette, tôrténelem-formâlta Petôfi
megkôzeh'thetetlen, nem tapinthatô, a legendâk kôdébe vész.
Mégis ô van hozzânk a legkôzelebb. Szivûnkben él. Olyan titok-
zatossâg ô a magyar emlékezetben, mint hangszerben a dallam;
mindig velunk van és mindig megszôlaltathatô. Ô az alkotô-



szellem egyik vilâg-csodâja. Hogyan lett azzâ? Nem volt elég
az elrendeltetés. Tanulnia is kellett. Senki sem emiegeti mâr,
hogy Petôfi, a diâk az ônmûvelés terén maga volt a vas-szor-
galom. Igaz, hogy iskolârôl iskolâra vândorolt, mert nem értet-
ték meg természetének kûlônosségeit. Ô csak ment, vândorolt,
konokul, keresztûl-kasul az orszâgon, de minden iskolâban
felszippantotta a konyvtârat. Hârom idegen nyelven értett, ol-
vasott, forditott. — A kortârsak persze a jôkedvû, a târsasâg-
ban elkvaterkâzô Petôfi-alakot népszerûsitették, az onmaguk-
hoz kôzelâllôt, akivel hébe-hôba koccintottak — s nem azt, aki
gyertyafény mellett âttanulta az éjszakât.

Elszâllt idôk krônika-Iapjairôl ismerjûk a harmadik Petô-
fit, a lângelmét, Aischiilos, Dante, Shakespeare testvérét. Ezt a
Petôfit nem a honfitârsi leikesedés és rajongâs, hanem a ki-
viilrôl figyelô, szigorû és igényes nyugati szellem formâlta meg.
Olyan lângelmék, mint Carlyle, Hermann Grimm, Béranger,
François Coppée, Humboldt és a Petôfi szellemét felismerô
nagy alkotôk egész galériâja.

Carlyle egyenrangûnak tartja Petôfit Goethe-val. Bums-szel
Heinrich Heine veti ôssze a magyar lira tûz-oszlopât. Ezt irja
rôla:

"Igen kevés ilyen termész&tes hangot talâltam, mint ez a
legszebben verô csalogâny gazdagsâgâval dalolô pôrfiûé... Mi,
az ôntudatos elme, a reflexiô emberei Petôfi ily eredetisége
mellett valôban szânalmas figurâk vagyunk."

Szakitsunk ki egy mondatot Béranger-tôl is, a kor leg-
nagyobb lirikusâtôl;

"Boldog vagyok, hogy Petôfi és tôbb magyar kôltô mûveim
jeles fordîtâsâval megemlékezésre méltatott. Nevemet szives-
ôrômest egyesitem ... Petôfi nevével."

Nem gyôznénk az idézeteket. Forduljunk hât vissza Sândo-
runkhoz, a miénkhez és ezen a mâsfél-évszâzados évfordulôn

ne felejtsiik el Eizt sem, hogy Petôfi kôltészete tôbb a kôlté-
szetnél: a magyarsâg ûjjâszuletése. Ez a nemzeti jelleg sem
zârtkôrû — az egész kultûrvilâg szivét és értelmét meghôditja.

A folyamat hasonlô az ôsi magyar zenekincs feltârâsâhoz,
Kodâly és Bartok nemes forradalmâhoz.



A kiilônbség mégis ôriâsi: idegen nyelven irott alkotâsok
elôtt hôdol, tiszteleg és lelkesedik a vilâg. Minden kultûmem-
zet befogadja a negyvenegy nyelvre âtiiltetett Petôfit s ezzel
egyiitt szâmos biiszke nâciô a maga rangjâra emeli a kiilônos
népet, Eurôpa mostohagyermekét, a magyart.

PETÔFI azonban nemcsak a lirâban tôrvénytevô. A kôlté-
szet egén âtszâguldô ûstokos a legmagasabb rendu forradalom,
merész târsadalmi âtalakulâs vezére. Amint Ady Endre irta
rôla:

— Petôfi nemcsak Magyarorszâgnak, hanem egész korâ-
nak szociâlis lelkiismerete volt.

A félig parasz-, félig iparos-csalâd gyermeke a kôriilhatâ-
rolt és romantikus osztâly-szemiélet fôlé emeikedve az egyete-
mes nemzet szoszôlôja lesz és megformâlja, kibontja az idô-
ben — mûlhatatlan eszméit. A târsadalmi szétdaraboltsâg fb-
lôtt a "rendiség" korszakâban egyetemes eszmék megformâlô-
ja.

Petôfi titka egyszerû.

Az ô kôltészete a legnemesebben csiszolt kristâly. Bâr-
melyik oldalârôl nézed: maga a tôkéletesség. Egységesen âmul,
lelkesedik, majd borul le elôtte a szétszabdalt târsadalom —
és a tâjakra, ember-fajtâkra tagolt kultûrvilâg.

Profan mai szôval azt mondhatnânk: Petôfi volt a mi né-

pûnk legnagyobb, legnemesebb, legsikeresebb hirverôje —
igen! —, a legszentebb propagandistâja nemzetének.

Senki, de senki nem szerzett annyi ôszinte érdeklôdést,
rajongô szeretetet és megbecsulést népének, mint ez az ifjû,
ez a borûs tekintetû, robbanô indulatû, sovâny, âdâmcsutkâs,
merengô fiatalember. Petôfi Sândor éneke otthon is, kûlhon-
ban is âtcsapott a keritéseken és merev falakon, s kunyhôk-
ban, udvarhâzakban és palotâkban egyarânt beragyogta a lel-
keket.

EZ A FÉNY ma is ég, melegit, lelkesît — benniinket jô
magyarrâ, emberséges emberré teszen. Nem csoda, hogy a nem-
zetnek egy mâsik nagy énekese, Petôfi életének krônikâsa, az
otthon valô mai életnek egyetlen, Kodâly Zoltânhoz hasonlit-
hatô tekintélye, Illyés Gyula ûgy ajânlja nekiink ma is Petôfi
kôltészetét, mint az orvossâgot.



s rtlilyen igaz! Mennyire gyôgyit ez a lira ma is. Mennyire
velûnk-valô mindenfajta sorsban. Mennyire a mi nyelvunkon
beszél. És micsoda szmeket ragyogtat!... Bârmelyik ûjkori
klasszikus kbltônk, Ady, Babits, Kosztolânyi, Szabô Lôrinc
kôltészetébe be lehetne illeszteni ma is ezt a tiindôklô, andalltô

strôfât;

Csak azt az egyet szeretném tudni:
Hol, merre terjed a mâsvilàg?
Ês milyen alakban jutunk innen
Az ismeretlen mdsvildgba dt?

Mint dgrôt-âgra a csalogdny-pdr?
Csillagrôl csillagra szdllunk, te s én?
Vagy mint két hattyû, ringunk szeliden

Az ôrôkkévalôsdg tengerén?

A mâsfél-szâzados Petôfi clevelandi emlékiinnepén hârit-
simk el még egy szembejovô gondolatot:

Petôfi szinte az egyetlen koltônk, akinek életmûvét nem
rostâlta ât az idô. Hagyatékânak egyetlen részlete sem avult
el, nem fakult meg, nem porosodott be, nem viselték meg ko-
rok, divatok és katasztrôfâk: szilârdan âllja a rârakodô jôvôt
és ma is tartja a lâthatatlan, de annal valôbb kultûr-épitményt,
amely kôltészetének szent tômbjeibôl és porszemeibôl ôssze-
âllt.

Az idôk fôlôtti tiindôklésnek mâsik titka az ifjù kôltô sze-
mélye, legendâkba nyûlô valôsâga, ég és fold kôzt lebegô em-
beri végzete. A segesvâri csata utân a 26 éves korâban ledôfôtt
énekes ligy hait meg a szabadsâgért, amint azt elôre megéne-
kelte és a sorstôl szinte kikônyôrogte.

Ô volt az egyetlen magyar kôltô, akinek jôslatai félelmete-
sen és csodâlatosan, betûszerinti hûséggel beteljesedtek.

SORSA, fôldi eltûnése éppen ezért nem is megrenditô mâr.
Tôbb annal. Szinte vigasztalô, egekig magaslô magasztos zârô-
akkord. Olyan, mint egy klasszikus drâma viharos oromzatân
a végzet: gyôtrelmében âzottan is megnyugtatja a szemlélôt,
a gondoikodôt.

A lelkûnk mélyén mégis élô és elûzhetetlen tépelôdés is
szivârvânyszerû. Ô, mi is lehetett volna belôle, ha a muszka



lândzsâk nem teritik le fiatalon, Fejéregyhâza és Héjjasfalva
hatârâban! Mivé, ô mivé lehetett voina még?

Vâlaszoljunk e sajgô, bennûnk égô kérdésre a nagy francia
li'rikussal.

François Coppée 1855-ben, Magyarorszâgon jârtakor szâr-
nyalô szép ôdâval hodolt Petôfi Sândor szellemének. Abbôl
valôk e vég-sorok:

Ragyogtâl, bûszke lângész s elvesztél a csatatéren!
Ércszobrod âll s nem tudjâk, hol vagy eltemetve!

De nem sajnâllak: inkâbb irigyellek, 6 testvérem!
Szebb sorsot mâs nem adhat, csak istenek jôkedve!

☆ ☆ ☆

Kerecsendi Kiss Mdrton elôadâsa utân Kasza-Marton Lajos
szavalta el Petôfi Sândor néhâny alig ismert kôlteményét,
Nagy Fruzsa pedig — Matavovszky Kati iigyes zongorakisére-
tével — nagyon kellemes, lâgyhangû, fegyelmezett, hatâsos
tolmâcsolâsâban magyar dalokat adott elô. Âgoston Ede dr.
(Oakland, Calif.), Horvâth Zoltân dr. (Indianapolis, Ind.), és
Ft. Tûz Tamàs (Toronto, Ont., Kanada) sajât kôlteményeibôl
adott elô hârom-hârom gyôngyszemet. Mindhârmuk nagy si-
kert aratott. Matavovszky Kati Liszt Ferenc "Szerelmi âlmok"
cimû mûvét, Nyilas Ferenc pedig Balâs Ârpâd szebbnél szebb
nôtâinak hangulatos csokrât adta elô zongorân. Mindketten
megérdemeit tapsot arattak. Ezutân Laurisin Lajos dr. (New
York, N. Y.) emlékezett meg arrôl, hogy Kôlcsey Ferenc 150
évvel ezelôtt irta meg a Himnuszt.

Laurisin Lajos dr.:

A 150 éves Himntisz

Minden nép kincse: nemzeti nyelve, ôsi hagyomânyai, nép-
szokâsai, egyszôval lelkébôl sarjadt kultûrâja. Ebben liiktet
egész élete, ez adja szivének hû képét s lelki alkatânak sajâtos
mivoltât.

Hiâba minden technikai elôrehaladâs, talâlmânyok, felfe-
dezések — a nemzet a nép nyelvében s nemzeti nyelvén alko-
tott elmemûveiben él és marad fenn késô utôkorok szâmâra.



Legyen az kôltemény, regény, bolcseleti, vagy mâsfajta tudo-
mânyos irâsmû — benne tûkrôzôdik a nemzeti lélek igazi men-
talitâsa.

A nemzeti irodalom a nemzeti torténelemnek hû kisérôje,
kommentâlôja. A nemzeti irodalom valôsâggal a szeizmogrâf
szerepét jâtsza a nemzet tbrténelmi életében. Az l'rôk, a kôltôk
az ôrszemek, akik ott âllnak a poszton tollal keziikben, hogy
tanitsanak, bâtoritsanak, vigasztaljanak s megorôkitsék min-
den idôk, késô nemzedékek szâmâra a lélek emôciôit, reagâlâ-
sât az idôk szavâra, parancsâra. Minden korszaknak megvan-
nak a maga nagy kôltôi, akik valôsâggal vâteszi lélekkel re-
gisztrâljâk a tbrténelmi sorsfordulatokat.

Egy-egy kbltemény csûcspontot jelent a maga korâban.
Gondoljunk csak Vbrbsmarty "Szôzat"-âra, vagy Petôfi "Nem
zeti dal"-âra és Kôlcsey most 150 éves "Himnusz"-âra. Ezek
megdbbbentô jellemzôi egy-egy epochânak.

Joseph Eichendorf német kbltô szerint: "A kbltô a vilâg
szive." Ebben a szivben benne dobog az élet minden aprô moz-
dulata, rezdûlése, vâgyakozâsa. Amit a kbltô alkot, brbkre
fennmarad megrbgzitve a betûkben. A kbltôi mû lelki folyamat
eredménye. Szenvedés, brbm, bânat, jaj, kbnny és mosoly mind
visszatukrbzôdik a rimek vilâgâban. A kbltô a nép, a nemzet
lelkének elitje. Kbltônek lenni hivatâs, megszâllottsâg, amely a
lélek mélységébôl tbr fel. A kbltészet a lélek egyik szâmya.

Olyan gybnybrûen rajzolja meg a fiatalon, 31 éves korâban
elhûnyt nagytehetségû erdélyi kbltô, Dsida Jenô "Hullô hajszâ-
lak elégiâja" cimû versében a kbltô hivatâsât:

"Hiszen mindenki szive voltam,

Minden sirhantra én hajoltam,
Minden bdlcsônél ottan âlltam,
Minden porontyot én dajkdltam,
Én tanitottam, én neveltem.
Minden kunyhôban én teleltem.
Én jârtam mindig minden ûtban,
Én szerettem, én haragudtam,
Én éltem, sirtam, én daloltam
Mindenki helyett! KôUô voltam!"

Amerikânak egyik nagy elnbke, Abraham Lincoln mondta:



"Nem lehet jô polgâra hazâjânak, aki régi hazâjât és apâinak
hagyomânyait elfelejti, vagy megtagadja". A Clevelandban év-
rôl-évre megtartott Magyar Talâlkozô ennek a mondâsnak
alapjén âll. Ezért jottiink ma itt ôssze, hogy a nagy elnok mon-
dâsa értelmében, mint ûj hazânk jô polgârai, hitet tegyiink
régi magyar hazânk és magyar mivoltunk mellett s meghatô-
dott lélekkel emlékezzûnk olyan nagy honfitârsainkra, akik
szent magyar hagyomânyaink ôrzôi és âpolôi voltak. Egy ilyen
nagy valaki volt a korabeli magyar szellemi, irodalmi élet egyik
nagy alakja, Kôlcsey Ferenc, aki 1790-ben szuletett a szilâgy-
sâgi Szôdemeteren, mint kâlvinista nemesi csalâd sarja. Deb-
recenben tanul s rôvid pesti joggyakorlat utân 1812-ben vissza-
tér biharmegyei birtokâra gazdâlkodni. 1823-ban megirja a
"Himnusz"-t, amelynek cime alâ odairja: "A magyar nép ziva-
taros szâzadaibôl". Mindig nagyobb és nagyobb részt vesz a
megyei politikai életben. 1830-ban a Magyar Tudomânyos
Akadémia tagjai sorâba vâlasztja s 1832-ben, Pozsonyban az
orszâggyûlésen Szatmâr vârmegye orszâggyûlési kôvete s az el-
lenzék egyik vezére. A klasszikus ôkor latin és gôrôg szônokait
tanulmânyozva maga is kivâlô szônokkâ nevelôdôtt. 1834-ben
lemond orszâggyûlési kôveli tisztségérôl s teljesen az irodalom
mûvelésének szenteli életét. Kulônôs, mondhatnânk inkâbb,
kûlônc jelenség. Borotvâltarcû, fekete ruhâba ôltôzôtt, szikâr
alak, bekôtôtt félszemmel, apielyet gyermekkorâban egy oda-
csapôdô faâg oltott ki. Nem ivott, nem dohânyzott, irtôzott a
cigânyzenétôl, a zajos pajtâskodâstôl, a nôi nemet keriilte és
nem tudott pirulâs nélkûl hallgatni kétértelmû, vagy sikamlôs
tôrténeteket. A magyar hibâk kérlelhetetlen ostorozôja, akit
szomszédai annyira gyûlôltek, hogy termését jôszâgaikkal le-
tapostattâk. Jobbâgyai fellâzadtak ellene s amikor 1838-ban
alig 48 éves korâban — meghalt, a halotti menetben koporsô-
jât kôvekkel megdobâltâk.

Onmagâba visszafordult lélek, aki âlomvilâgban élt. Ren-
geteget tanult és olvasott. Ifjûkorâban a mindenséget szerette
volna szivére ôlelni, de — elérve a férfikort — lehiggadt s ész-
szeru korlâtok kozé szoritotta végtelenbe veszô elkivânkozâsât.

Kôlcsey abszolût becsûletes és tiszta jellem volt. Kegyet-
len birâlôja sajât magânak, a nemzeti irodalomnak, a kicsinyes



magyar hibâknak s az iires, semmitmondô kùlsôségeknek. A
"himnuszos" Kôlcsey! îgy maradt meg az utokor szâmâra.
Vallâsa: a hazaszeretet. Ez élteti, ez ad vigaszt csalôdâsaira,
ebben talâl enyhiiletet s ezt tartja egyetlen biztos eszkôznek,
amely a nemzetet a sok hânykolôdâs, torzsalkodâs, elkesere-
dett vitâk kôzt meg- és fenntarthatja s âtmentheti a jôvendô
szâmâra.

A hazaszeretet Kolcsey életformâja. "Semmi sem lehet
erôs — irja —, semmi sem nagy és kôvetkezményeiben tisz-
teletre méltô, ami cél és hatâr nélkiil szétfoly, aminek nincs
pontja, melybe ôsszevonuljon, melybe elâgazzék". A hazasze-
retetet tekintette annak a biztos alapnak, amely mindent és
mindenkit egyesithet a kozôs cél elérésének szolgâlatâban. A
haza a létalap és értelem s a szeretet, amely természeténél
fogva ôsszetartô, egyesitô, egybeolvasztô erô és hatalom. Kôl
csey szândékai mindenkor vitathatatlanul tisztâk, ôszinték és

ônzetlenek voltak.

1823. januâr 22-én — 150 évvel ezelôtt — irta a "Himnusz"-t,
amelynek cime alâ, mint emlitettiik, odairta; "a magyar nép
zivataros szâzadaibôl". Ez a vilâgirodalomban az egyetlen him-
nusz, amely Isten nevével kezdôdik s az egész nemzet szâmâra
kér âldâst. Az osztrâk himnusz ugyan szintén Isten nevével
kezdôdott, de csak a csâszâr személyéért kônyôrgôtt: "Gott,
crhalte uns den Kaiser!"

A Himnusznak nyolc versszaka van. Az elsô versszakot ze-
nésitette meg Erkel Ferenc. Ez a vers tartotta fenn Kôlcsey
nevét, mint kôltôét s Erkel méltôsâgteljesen bensôséges dalla-
niâval a nemzet imâdsâgâvâ lett. A Himnusz a nemzeti kôlté-
szet ihletébôl sziiletett meg. "A kôltô a XVI—XVII. szâzadbeli
vallâsos énekek imâdsâgos hangjân vonultatja fel hét vers-
szakban Isten elôtt a magyar mûlt eseményeit. Nemzeti bûn-
tudattal fogadja Istentôl a tôrténelmi csapâsokat s imâdsâg-
ban kéri a jobb jôvôt" (Tôth Veremund: A magyar irodalom
tôrténete, 257. oldal).

Kôlcsey mint szônok és bôlcselkedô prôzairô és kritikus
aratott halhatatlan irodalmi sikereket. Versei nem jônnek
spontân és kônnyedén lelkébôl. Tétova, révedezô, imbolygô
tapogatôzâs érzését keltik s ha egy simân gôrdûlô sor itt-ott



papirra vetôdik, az utâna kovetkezôkôn érezhetô a tépelôdés
darabossâga. Aki olyan kérlelhetetlen szigorùsâggal halad a
maga ùtjân, mint a kritikus Kôlcsey, elôbb-utôbb tôbb és tbbb
tôkéletlenséggel, botlâssal és emberi gyarlôsâggal talâlja szem-
ben magât. Idealizmusânak szâmyait megperzseli a valôsâg
kormos lângja s elkeriilhetetleniil beléhajlik a melankôlia és
pesszimizmus karjaiba. Ez tôrtént Kôlcseyvel is, aki "Zrînyi
dala" cimû versében keserû kiâbrândultsâggal és vigasztalan
lemondâssal igy énekel:

"Hol van a hon, melynek Ârpâd vére
Gyôzelemben csorga szent fôldjére?

A dicsô nép, mely tanult izzadni
S mely izzadds kôzt hôsi bért aratni?
Névben él csak, tobbé nincs jelen!"

Milyen keserû ûromcseppek ezek a sorok a kbltészet szent
kelyhében!

Mint emiitettem, 1823. januâr 22-én — 150 évvel ezelôtt —
sziiletett meg a Himnusz s szerzôje homlokâra ez a vers nyom-
ta a halhatatlansâg bélyegét. A Sors csodâlatos jâtéka, hogy
ugyancsak 1823-ban, az 1822. december 31-rôl 1823. januâr 1-re
virradô éjjel sziiletett a magyar nemzeti irodalom elsô eurôpai
reprezentânsa, a segesvâri csatatér legendâvâ eszményiilt alak-
ja, Petôfi Sândor is. Milyen dôbbenetes ellentét! Kblcsey a csa-
lôdâs letargiâjânak szôcsbve — Petôfi a reménység dinamizmu-
sânak megtestesitôje! Kôlcsey az éjszaka siratôja —, Petôfi a
hajnal ébresztôje! Kôlcsey mohos tornyok baglya — Petôfi az
azûros lég csattogô csalogânya!

A Himnusz nemzeti imâdsâg "a magyar nép zivataros szâ-
zadaibôl". Hât igen! A szâzadok zivatara azôta is szakadatlanul
zâporoz a magyarsâg fejére! Gondoljâtok el, mi minden tôr
tént 150 év alatt! 1848—49 szabadsâgharca. Vilâgos fegyverle-
tétele s az aradi tizenhârom bitôfâs mârtiruma. 1914-tôl 1918-ig
az elsô vilâghâborû. 1918. oktôber 31-én a szégyenteljes ôszi-
rôzsâs forradalom. 1919-ben Kun Béla négyhônapos kommunis-
ta rémuralma. 1920. jûnius 4-én az elsô trianoni béke, a njm-
gati diplomâcia ôrôk szégyenfoltja. 1939-tôl 1945-ig a mâsodik



vilâghâborû. 1945-ben a moszkvai recept szerint valô "felszaba-
dûlâs". 1947. februâr 10-én a mâsodik trianoni béke, a nyugati
diplomâcia nagyjai agyalâgyultsâgânak îrâsban lefektetett bi-
zonyitéka. És 1956. oktôber 23-ân a szabadsâgharcos forrada-
lom! Melyik nép felett zûgott el ennyi és ilyen erejû vihar? És
mégis éliink! Kôlcsey nem élt hiâba! Hitvallâsa, a hazaszeretet
még ott parâzslik a sokat szenvedett szivek rubin-kelyhében!

A Himnusz alâzatos imâdsâg! Nem kér vilâghatalmat,
bûszke diadalmat, egetverô dicsôséget — csak âldâst, jôkedvet
és bôséget!

A magyarsâg torténelme folyamân megmutatta, mit tud,
mire képes. A maroknyi nép 1956-ban — 16 évvel ezelôtt is —
vitéziil âllta meg a hôsies becsuletesség prôbâjât. 1956. oktô
ber 23 aranybetûkkel irôdott Budapest és az egész nemzet tôr-
ténelmének évkônyveibe. Eisenhower einôk beiktatâsi beszédé-
ben azt mondta: "Budapest tôbbé mâr nemcsak vârosnév, ha-
nem mostantôl fogva az emberiség szabadsâgvâgyânak ragyogô
szimbôluma".

A magyarsâg nem akar mâst, csak azt, hogy Isten n5rûjtson
feléje védô kart, ameJynek erejében bizakodva jôkedwel telje-
sitheti kôtelességét, amelyet a tôrténelmi sors reâmért és eléje
szabott. És bôséget kér, de ezt sem szâz szâzalékig a maga szâ-
mâra, hanem hogy adhasson belôle mâsoknak is, mint ahogy
tôbb, mint 1000 éven ât magyaros gavallériâval âldozott vért,
erôt, életet azért a Nyugatért, amelyik legtôbbszôr hâlâtlan-
sâggal fizetett és legnehezebb perceiben magâra hagyta.

Testvéreim! Ne feledjétek, hogy magyarok vagytok. Legye-
tek bûszkék nemzeti hovatartozandôsâgotokra! Ne feledjétek
a nagy francia kultûrfilozôfus, Jules Michelet mondâsât: "A
magyar nemzet a hôsiesség, a lelki nagysâg és méitôsâg arisz-
tokrâciâja". Ne feledjétek, hogy a Himnusz az imâdsâgtok!
Négy sora mindnyâjunk szivének kôzôs vâgya, âlma, kivânsâga:

"Balsors akit régen tép,
Hozz râ vtg esztendôt!
Megbûnhôdte mâr e nép
A mûltat s jovendôt!"

Szeretném hinni: igy legyen!



Laurisin Lajos dr. elôadâsa utân Paku Istvân Liszt Ferenc
"Transcendens Etude F-moU" cimû mûvét adta elô zongorân.
Jâtéka az est méltô befejezésének bizonyult. Szokatlan siker
és meleg ûnneplés utân râadâst kellett jâtszania. Az ûnnepi
hangulatban végiil a Himnuszt kezdte el, amelyet a félezernél
tobb hallgatô éneke folytatott

A megnyitô irodalmi és mûvészest kiilônosen szép sikeré-
hez nagyban hozzâjârult Ewendtné Petres Judith mindig talâ-
lôan szellemes, bol komoly, hol tréfâs, de kivétel nélkiil han-
gulatos és vâlasztékos osszekdtô szovege, mûsorvezetése. A
kitiinô rendezés eredményeként az est értéke azzal is fokozô-
dott, hogy fiatal tehetséges szereplôk bemutatâsâra nyûjtott
lehetôséget. A kôzonség ezért kiilônôsképpen hâlâs volt, mert
a mûlt legszebb hagyomânyainak leikiségébôl a jovôre kapott
megnyugtatô igéretet.

A mûsoros est végén a magyar ifjûsâg diszes magyarba
ôltôzôtt hôlgyképviselôi a holgy-szereplôknek egy-egy pompas
piros rôzsacsokrot nyûjtottak ât. Az ûnnepélyes megnyitôt
cocktail party kôvette, amely kitûnô alkalmat nyûjtott nem-
csak a résztvevôk meghitt elbeszélgetésére, hanem a komoly
târgyalâsokat elôkészitô barâti eszmecserére is.



A TIZENKETTEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

MÂSODIK NAPJA

— 1972. november 25. —

AZ OTTHONNAL ÔSSZEFUGGÔ MAGYAR SORSKÉRDÉSEK

1972. november 25-én, szombaton reggel 9 orakor az ott-
honnal ôsszefiiggô magyar sorskérdések ankétja kezdte meg
târgyalâsait. Az elnôki tisztséget dr. Szàsz Béla, a vitavezetô
feladatkôrét dr. Szentmiklôsy Géza tbitôtte be.

Szàsz Béla dr. tanâcskozâsi elnôk iidvdzblte a megjelente-
ket, râmutatott az ankét megbeszéléseinek nagy jelentôségére,
majd dr. Szentmiklôsy Géza ismertette a vitâban valô részvétel
szabâiyait. A bevezetô elôadâs megtartâsâra dr. Nàdas Jànost,
a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâgânak vezetôjét kérte fel,
aki levelezés ùtjân az ankétot is gondosan elôkészitette.

Nâdas Jànos dr.:

Az Eurôpai Biztonsâgi Konferencia és Magyarorszàg

Az idei Magyar Talâikozônak két nagy iilése van a tbbbi
rendezvények mellett, az egyik a mai, amely Magyarorszâggal
foglaikozik és szàszôlôja kivân lenni azoknak a fiiggetlenségi
tôrekvéseknek, amelyeket a magyar nép 1956-ban sajât vérâl-
dozatâval pecséteit meg s amelyeket a magyar nép ma sem
mondhat magâénak.

Mâsik ûlésiink hoinap, vasârnap délelôtt magâval az emig-
râciôval, a szabad fdlddn élô amerlkai, kanadai, dél-amerikai,
eurôpai, ausztrâliai magyarsâg jelen és jôvô kérdéseivel fog
laikozik.



Elôadâsom az utânam kovetkezô négy kivâlô elôadô fej-
tegetéseit vezeti be az Eurôpai Biztonsâgi Konferenciâval (a
tovâbbiakban rbviden: EBK) kapcsolatban.

Mint tudjuk az E.B.K. elôkészitô târgyalâsai mâr novem-
ber 22-én megkezdôdtek Helsinkiben.

Ennek a konferenciânak torténelmi elôzményei 1954-re
nyûlnak vissza. Molotov szovjet kiilûgyminiszter vetette fel
elôszôr egy olyan konferencia gondolatât, amelynek megvalô-
sitâsa mind a mai napig hûzôdott. Az, hogy végiil is létrejbtt,
kétségtelen a szovjet diplomâcia sikere.

Rodgers USA kiilûgyminiszter 1971-ben, késôbb Kissinger
dr. elnôki tanâcsadô 1972 ôszén kijelentették, hogy az E.B.K.-ât
addig nem tudjâk elfogadni, amig a kôlcsonôs és kiegyensû-
lyozott katonai erôk lecsokkentésének kérdését ezzel egyide-
jûleg meg nem vitatjâk.

A szovjet a kijelentések, illetôleg sajtônyilatkozatok utân
azonnal kitûzte ezt a konferenciât is, melyet 1973. januâr 31-én
kezdenek el Bécsben, Ausztriâban. Tehât pârhuzamos târgyalâ-
sok lesznek az érdekelt hatalmak kôzôtt.

Az Egyesiilt Âllamok kormânya kihangsûlyozta, hogy csak
akkor keriilhet szô az E.B.K.-ra, ha az elôkészitô târgyalâso-
kon, annak târgysorozati pontjaiban minden fél megegyezett.

A tervek szerint ez az elôkészitô târgyalâs hônapokig, eset-
leg 1973 jûliusâig is eltart. Ezutân kerulne sor — elôrelâthatô-
lag — Bécsben, vagy Svâjcban a végsô megbeszélésekre és
egyezségekre.

Ezekutân meg kell vizsgâlnunk, hogy milyen târgysorozat-
rôl is lesz szô ezen az elôkészitô iilésen. Az eddigi nyilatkoza-
tok erre bô utalâst nyûjtanak.

Legutôbb 1972 januârjâban, Prâgâban a varsôi paktum
kûlûgyminisztereivel valô târgyalâs utân a szovjet hét pontban
kôrvonalazta kivânsâgât. Ez a 7 pont a kovetkezô:

1.) A jelenlegi hatârok sértetlensége.

2.) Az erôszak alkalmazâsânak kôtelezô kizârâsa.

3.) Békés coegzisztencia.

4.) Jôszomszédi viszony és egyiittmûkôdés a béke érde-
kében.

5) Kôlcsonôs elônyôkkel jârô kapcsolatok kiépitése.



6.) Altalânos lefegyverkezés.
7.) Az Egyesûlt Nemzetek kôlcsonôs tâmogatâsa.
Ezzel szemben âll az Egyesûlt Âllamok âllâspontja, amelyet

Rodgers kûlûgyminiszter még 1971 elején elmondott egyik
beszédében a kôvetkezôképpen fogalmazott meg:

1.) Az E.B.K.-nak elsôsorban az eurôpai feszûltség lénye-
ges okaival kell foglaikozni, mert mâskûldnben annak értelme
nincs.

2.) A kdnferenciânak el kell ismernie minden egyes eurô
pai âllam fiiggetlenségét és szuverénitâsât.

3.) Nem elég kulturâlis, kereskedelmi, vagy ipari egyez-
ményeket kôtni; intézményesen biztositani kell a szellemi ter-
mékek, emberek és informâciôk szabad kôzlekedését egész
Eurôpâban, ha valôban meg akarjuk szûntetni a fennâllô év-
tizedes feszûltségeket.

A szovjet nagy âltalânossâgban megadott programpontjai
nagy része elsô olvasâsban talân tetszetôsnek is lâtszhatik a
târgyalâsokban résztvevô âllamok részére, de annak elsô pont-
ja vilâgosan mutatja a szovjet igazi szândékât: megtartani az
âltala tôrvénytelenûl megszâllva tartott orszâgokat és nemze-
teket és a mai helyzetet "de jure" elismertetni. A "status quo"
elfogaddsa az un. Vasfiiggonyt véglegesitené és mintegy 120—
150 milliô ember sorsât pecsételné meg. Egy kettészelt Eurô-
pa, amelynek egy része a vasfûggôny môgôtt modem gyarmati
sorsban él, politikai, kulturâlis, katonai elnyomâsban, gazda-
sâgi kizsâkmânyolâsban, a megbékélést, az egyûttmûkôdést
alapjaiban lehetetlenné teszi.

Bârmilyen kedvezô eredményeket is sikerûlne azonban a
szovjettôl kicsikarni, a szovjet megbi'zhatôsâgâban és szava-
hihetôségében nem bizhatunk, mert tudjuk, hogy a legtôbb
esetben nem tartotta be az àltala kotott sz&rzôdéseket és a

neki nem tetszô TJ.N. hatârozatokat is sorozatosan megvétôzta.
Az EBK vârhatô târgyalâsait és eredményeit illetôen a

magyar emigrâciô véleménye két szélsôséges âllâspont kôzôtt

Vannak, akik ûgy vélik, hogy ha Nyugat-Eurôpa âllamai,
élûkôn Nyugat Németorszâggal a mostani vâlasztâsi eredmé-
nyek utân és sok minden mâs ok miatt nem is âllnak ki a



vasfuggôny mogôtti népek szabadsâgâért, az Egyesult Allamok
az elôbb emlitett elôzetes âllâsfoglalâsa alapjân ragaszkodni
fog ahhoz, hogy a szovjet vonuljon vissza régi hatàrai tndgé
s hogy ezt a tervet a szovjet szâmâra elfogadhatôvâ tegyék, az
âltala megszâllt teriileteket semlegesi'tenék Ausztria, vagy
Svâjc mintâja szerint az Egyesult Nemzetek garanciâjâval.
Szovjetoroszorszâg katonai kivonulâsa utân is gazdasâgi be-
folyâsa megmaradna hosszû évekig, miutân az elmûlt 25 év
alatt az âltala megszâllt teriiletekkel hatalmas gazdasâgi hàlô-
zatot épitett ki, amelyek mârôl holnapra fel nem szâmolhatôk.

A mâsik véglet pesszimista âllâspont, amely nem tudja el-
hinni, hogy Nixon elnbk politikai tanâcsadôja Henry Kissinger
dr. politikai koncepciôi, a szovjettel valô alkudozâsai nem
dobjâk-e oda âldozatul a szovjetnek a vasfuggôny mogôtti te
riileteket, csak ûgy, mint Yaltâban is tették. Ha pedig ez meg-
tôrténne, akkor hazânknak jôideig nem sok reménye maradna
a szovjet érdekszférâbôl valô kiszabadulâsâra s talân akkor
mâr csak egy szovjet—kinai konfliktus kitôrésében bizakod-
hatnânk.

Az utôbbiak fôérve kôzôtt szerepel az, hogy 1956-ban, ami-
kor a legkônnyebb lett volna a vâratlanul kitôrt magyar sza-
badsâgharc âltal teremtett helyzet gyors elfogadâsâval Magyar-
orszâg teruletérôl kiszoritani a szovjetet —, annak ellenére,
hogy a szabadsâgharc kitôrése utân 48 ôrâval a magyar veze-
tôk népes kiildôttsége kereste fel Dulles USA kiilugyminisztert
s kérte rajta keresztiil Eisenhower elnôkôt Magyarorszâg meg-
segltésére —, Dulles kuliigyminiszter Tito elnôkhôz intézett
végzetes tâviratâval szabad kezet adott a szovjetnek Magyar
orszâg véres legâzolâsâra.

Aggodalommal tôlt el benniinket tovâbbâ Nixon elnôk
moszkvai vâratlan lâtogatâsa és târgyalâsa, amely egyik elindi-
tôja is volt az EBK elôzetes târgyalâsainak. Semmit sem tu-
dunk arrôl, hogy mint annak idején Yaltâban, Moszkvâban kô-
tôttek-e és milyen titkos megâllapodâsokat a jôvôre nézve.

Rodgers kuliigyminiszter legutôbbi budapesti târgyalâsai-
bôl sem lehetett kivenni, hogy fenntartja-e még hivatkozott
1971-es beszéde alapelvét.

Mint fontos momentumra, arra is aggodalommal hivat-



koznak honfitârsaink, hogy jôllehet a most lezajlott USA
elnôkvâlasztâson Nixon elnôk rendkîvûl nagy sûlyt helyezett a
nemzetiségek megnyerésére és szavazatainak biztosi'tâsâra —,
mind az Amerikai Magyar Szdvetség égy nagy memorandum-
ban, mind a Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség személyes
képviselôje ùtjân szôban és l'râsban felhivta a republikânus
part miami-i konvenciôja figyelmét a magyar kîvânsâgokra —,
sehol sem talâljuk nyomât annak, hogy a part ezeket a kérdé-
seket felvette volna programjâba, vagy akâr Nixon einbk,
vagy Agnew alelnôk egy minimâlis utalâst is tett volna a rab-
nemzetek felé az eurôpai kérdés rendezésére.

Amikor a kormânyzat a vâlasztâsok elôtt az ùn. nemzeti-
ségi lapszerkesztôket egy sajtôértekezletre Washington D. C.-be
meghîvta, sot a Fehér Hâz hivatalosan is fogadta ôket, a meg-
jelent bt magyar lapszerkesztô kôziil Nâvori Kornél dr., a
Detroiti Magyar Ûjsâg szerkesztôje két izben magyarsâgunkat
kôzeirôl érintô kérdést tett fel a târgyalâsok alkalmâval,
amelyek egyikére sem kapott érdemben vâlaszt.

A pesszimizmust tovâbb erôsi'ti az a tény, hogy az el-
mûlt vasârnapi vâlasztâsokon Brandt Willy és koaliciôja —
bar gyenge, de mégis gyôzelmet aratott, amely tény sem Nyu-
gat-Eurôpânak, sem Kôzép-, Kelet-Eurôpânak nem kedvez,
mert Brandt kancellâr elôzetesen nemcsak sajât hazâjânak
hatârkiigazitâsârôl mondott le, de elismerte Eiirôpa jelenlegi
hatdrait is. Szerzôdéskôtése a szovjettel, esetleges titkos szer-
zôdése, a még szabad Eurôpât, azt a 255 milliônyi népességet,
amely âllandô kiizdelmet folytat népei nyelvi, kulturâlis, gaz-
dasâgi egysége kialakîtâsâért, a szovjet âllandôan sakkban
tarthatja a maga hatalmasabb katonai felkésziiltségével és
l'gy Nyugat-Eurôpa békéjét, biztonsâgât és gazdasâgi jôlétét is
âllandôan veszélyeztetheti.

A kôvetkezôkben azzai a kérdéssel kell foglalkoznunk,
hogy mit tehet és mit tegyen a magyar emigrâciô a jelen hely-
zetben.

Még augusztusban mintegy szâz, magyar emigrâciônk fon-
tosabb tényezôjét kerestem fel korlevelemmel s erre vonatko-
zôan véleményûk nyilvâm'tâsât kértem. A kérdezettek legtôbb-



je vâlaszolt. A beérkezett vâlaszok a vélemények és javaslatok
széles skâlâjât mutattâk.

Voltak, akik teljes apâthiât mutattak. — Ûgy sem tehe-
tunk semmit — mondottâk, irtâk, mert a nagyhatalmak jâték-
szerei vagyunk s torténelmiink folyamân a legtôbbszôr be-
csaptak benniinket. Mâsok azzal érveltek, hogy miulân nincs
felhatalmazâsunk az otthon élô nemzettôl, nincs jogunk alku-
dozni és lemondani az ezeréves Magyarorszâg bârmely terûle-
térôl sem. Ismét mâsok azzal indokoltâk érdekiôdésûk feladâ-

sât, hogy miutân "nyugat" mindig cserben hagyott benniinket,
vârnunk kell a szovjet—kinai konfliktus kitdrésére, mert csak
Kinâtôl vârhatimk segltséget.

Voltak, akik azt javasoltâk, hogy egységesen tiltakozzunk
az E.B.K. megtartâsa ellen s kérjiik annak elhalasztâsât mind-
addig, amig Magyarorszâg vissza nem nyeri fùggetlenségét.

A legtbbben azonban arra az âllâspontra helyezkedtek,
hogy probâljuk a szabad fôldon szétszorôdva élô magyar emig-
ràciô erôit egyesiteni s a hallgatâsra ttélt Magyarorszâg sza-
badsàga visszaszerzése érdekében emeljuk fel szavunkat a
nagyhatalmak kormânyaindl.

Utobbiak egy része az ûgy érdekében a rabnemzetek kép-
viselôivel valo erôteljesebb kooperâciôt is javasoltâk, ismét
mâsok azt kivântâk, hogy a magyar ûgyek érdekében ne kap-
csolôdjunk mâs emigrâciôkkal.

A tovâbbiakban csak a két utôbbi javaslattal foglalkozom.
Kétségtelen, hogy a kozos érdekek kozôs ôsszefogâssal és

egységes cselekvéssel erôteljesebben biztosithatôk. Kérdés
azonban, hogy ezt az osszefogâst és egységes cselekvést milyen
szervezetekkel egyûtt készitsûk elô. Szôba jôhet a "Rabnemze
tek Szôvetsége", amely 1954. évben alakult. Ennek most szep-
tember 19-i ûlésén mâr is kovetelték, hogy tûzzék a tervezett
E.B.K. napirendjére a kelet-eurôpai kérdést, hogy a szovjet-
tombhôz jelenleg tartozô orszâgok nemzeti szuverénitâsukat
(onrendelkezési jogaikat) visszanyerjék. — Szôba jôhet még a
Lengyel—Magyar Vilâgszôvetség, amely hasonlôan sûrgeti a
vasfûggôny mogôtti nemzetek felszabaditâsât a maga nemzet-
kôzi ôsszekôttetései ûtjân. Vagy mi magunk keressûk ki azo-
kat a tekintélyesebb nemzetiségi vezetôket, akik a kôzôs cél
érdekében hajlandôk velûnk egyûttmûkôdni?



Jôllehet a vasfuggôny môgotti orszâgok érdekei szabad-
sâguk, nemzeti fiiggetlenségiik visszaszerzését illetôen azono-
sak, de ellentétesek a hatârok rendezését illetôen.

A magyar kérdés nein oldhatô meg egyediil a Csonkaor-
szdg szabadsdgânak visszanyerésével. Gyôkeresen rendezni kell
a hatârokon ti'di kisebbségi sorsban élô hdrom és félmilUôs
magyarsdg kérdését is.

A trianoni és pârizs-kornyéki békék reviziôja érdekében a
mûltban minden eszkbzzel ktizdôttiink és az elmûlt évtizedek
folyamân szâmos nemzetkozi szakértô, tudôs és politikus is
elismerte koveteléseink jogossâgât.

Ennek a békés rendezési tôrekvésnek hangoztatâsa az
utôbbi években alâbbhagyott. Inkâbb csak az emigrâcié iinne-
pélyein torténik tiltakozâs befelé, de nem kifelé, a hivatalos
hatôsâgok felé. Ma mâr egyediil az A.M.Sz. beadvânyaiban tor
ténik errôl emiités.

Megvitatandô kérdés, hogy mily mértékben tegyiik szôvâ a
magyar jogos kôveteléseket:

Csak âltalânossâgban?
Csak a Magyarorszdggal osszefiiggô tômbôket koveteljuk

vissza a bécsi doutés szerint (Erdély esetében a Nagyvârad—
Arad kozti teriileteket, amely sohasem tartozott Erdélyhez) —,
mig a tobbi eiszakitott magyar véreink részére fokozottabb
kisebbségi védelmet, egyenlô szabadsâgjogokat, nemzetkozi el-
lenôrzéssel, még mielôtt feiszivôdnânak és teljesen beolvadnâ-
nak az ôket kbriilvevô nemzetiségi tombbkbe?

Koveteljuk az ezeréves Magyarorszdg teruleti visszadllitd-
sdt egyfelôl azért, mert ennél kevesebbet kbvetelni nincs fel-
hatalmazâsunk, mâsfelôl, mert igy elôbbi kovetelésûnket konj'-
nyebben megkaphatjuk?

Nem szûniink meg hangoztatni, hogy hdrom és félmilliô
magyar vérûnkrôl van szô, akiket megkérdezésiik nélkûl, ha-
zug indokokkal szakitottak el az anyaorszâgtôl s ez az ezer-
éven keresztiil âllamalkotô és fenntartô réteg mârôl holnapra
idegen uralom kénye-kedvének lett kiszolgâltatva anélkûl,
hogy értuk Magyarorszdg mai tirai az elmûlt 25 év alatt fel-
emelték volna szavukat; ellenkezôleg szerzôdésekkel biztositot-
tâk az un. utôdâllamokat, hogy Magyarorszdg ôrôkre lemond



ezekrôl az ôsi teriiletekrôl, olyannyira, hogy ma mâr még a
magyarorszâgi iskolâkban sem tanîtjâk a mai hatârokon tûli
volt magyar teriiletek magyar torténelmét, valamint a magyar-
sâg sorsât, helyzetét.

A magyar emigrâciô nem tud egyuttmunkâlkodni a mai
magyar kormânyzattal, mert az nem ura elhatârozâsainak, hi-
szen a szovjettôl fûgg és bârmikor elmozdithatô.

Ebbôl kovetkezik, hogy az E.B.K.-n valô részvétel alkalmâ-
val a szovjet irànyitàsa alatt àllô magyar kormâny csak a szov-
jet célkitûzéseit tâmogathatja sajdt orszâgunk, népunk érdekei
helyett. Ugyanez a helyzet a tôbbi vasfiiggôny môgbtti orszâ-
gok esetében is.

Koveteljûk, hogy csak olyan âllamok vehessenek részt
ezen a konferenciân, amelyeknek vezetôit demokratikus for-
mâk kôzbtt âltalânos és titkos vâlasztâsok ûtjân vâlasztottak

Olyan kormânyzat, amely — ismétiem — a Csonkahazârôl
eiszakitott hârom és félmilliô magyar vérunk érdekében 25 év
ôta nem emelte fel szavât, nem nevezhetô a magyarsâg szabad-
akaratâbôl létrejott kormânynak. Mi a hallgatâsra itélt ma
gyar nép kivânsâgait képviseljuk, amely soha sem mondott le
hazâja fôldjérôl és az idegenbe taszitott magyarsâg milliôirôl.

Mik a teendôink?

Az J956-OS magyar szabadsâgharcot nekiink folytatni kell
mindeniitt a szabad vilâgban, csak mâs, békés eszkôzôkkel, a
felvilâgositâs és propaganda erejével.

Mindeniitt, mint a befogadô orszâgok polgârai képviseljuk
kivânsâgainkat és nem mint hazâtlan emigrânsok. Bele kell vi-
gyiik a kbztudatba, hogy Magyarorszàg orosz megszdllàs alôli
felszabaditdsa, a magyar kivànsâgok honorâlâsa az illetô or-
szâgoknak is érdekiik és ezzel is segîtenek megâllitani az egész
Eurôpât, sot a vilâgot is âllandôan veszélyeztetô szovjet ter-
jeszkedési tbrekvéseket.

Szorgalmaznunk kell a tôrvényesen megvâlasztott volt ma
gyar orszâggyûlési képviselôk osszefogâsât, a volt diplomatâk,
nemzetkbzi jogâszok, szakemberek kozôs munkâba valô beâl-
litâsât, a kormânyokkal valô szorosabb kapcsolataink kiépité-



sét, a magyar sajtô, râdiôâllomâsok ezirânjTj munkâssâgânak
tâmogatâsât.

Megfigyelô hirszolgâlatot kell létesitenunk orszâgonként és
kôzpontosi'tva, amely osszegyûjti, kiértékeli, rendez! és adandô
alkalommal rendelkezésre bocsâtja âllamférfiak, kormânyok,
tudôsok megnyilatkozâsait. Az UN 1956 utâni magyar vonatko-
zâsû hatârozatait, a Tollas Tibor kezdeményezésére megindî-
tott ti'zmilliôs alâîrâsi akciôt fel kell elevenîtenilnk. A Free

Europa, az Amerika Magyar Hangja râdiôk, valamint a tôbbi
jelentôsebb kulfoldi hi'rszolgâlat pozitivebb tâmogatâsât kell
megnyernùnk.

Az USA Congress magyarbardt képviselôi és szendtorai
mdr a mûltban is sok esetben kidlltak a magyar ûgyek mellett,
ezt a rendkîviili nagy hatôerejû tâmogatâst kapcsolataink ki-
épitésével erôsiteni és fokozni kell.

Végiil râtérek konkrét hatârozati javaslataimra, amelynek
âltalânossâgban valô elfogadâsât kérem azzal, hogy ûlésiink
elnôkei és elôadôi sziveskedjenek ki'vânsâgainkat diplomatikus
nyelven magyarul és angolul megszovegezni, amelyet azutân
hozzâszôlâs céljâbôl emigrâciônk fontosabb szervezeteinek,
szbvetségeinek és vezetô egyéneknek megkiildiink. A beérkezô
vâlaszok alapjân véglegesen megszerkesztjiik zdrônyilatkoza-
tunkat, amelyet mint a magyar emigrdciô egységes dlldspont-
jdt az egyes âllamok magyarsâgânak csûcsszervezetei sajât
kormânyuk, kiiliigyi szervezeteinek âllamuk nyelvén beterjeszt-
hetik azzal a kéréssel, hogy az E.B.K. lilésein annak hangot
adjanak.

Az adott jelenlegi mostoha vilâgpolitikai adottsâgok kdvet-
keztében elsôsorban hazdnknak a szovjet megszdllâs alôli fel-
szabaditàsdt kérjiik a békeszerzôdés és az UN rendelkezései
alapjân, de nem adjuk fel a terilleti kérdések rendezését, a
reviziô gondolatât sem.

Ha a szabad vilâgban élô magyarsâg kozôs nevezôre tud
jutni kivânsâgaink tekintetében, elfogadja a kozôsen készitett
zârônyilatkozatot és annak propagâlâsâban teljes erôvel kôzre-
mûkodik a maga teriiletén, annak eredménye sokkal nagyobb
lesz, mintha mindenki — bâr jôszândékkal és nagy magyar
érzéssel — mâs és mâs megoldâst javasol és siirget.



Szdsz Béla dr. tanâcskozâsi elnok kôszônetet mond Nâdas
Jânos dr. értékes elôadâsâért és felkéri dr. Nâvori Kornélt
(Détroit, Mich.) elôadâsânak megtartâsâra.

Nâvori Kornél dr.:

Semlegességi ov

Kôzép- és Kelet-Eurôpa ûjrarendezése

Pa. emigrâciô mas mint a kivândorlâs, habâr az idegen
szonak ez az értelme. Az ùj honkeresés szemszogébôl tekintve
az emigrâciô is vagy idôleges vagy végleges. A politikai emig
râciô fontossâgârôl csak akkor lehet szô, ha legalâbb nagy-
vonalakban hajiandô bebizonyitani létezésének jogosultsâgât.
A korunkat jellemzô érdektelenség és a szervezetlenség labirin-
tusâban azonban minden igyekezet ûtvesztôbe keriilhet, ha
nem vagyunk hajlandôk a kôriilôttunk tôrténô eseményeket
helyesen âtértékelni és ùj formâkban, de a végcél feladâsa nél-
kùl, minden kôvet megmozditani a kitûzôtt feladat elérésére.

Természetesnek tûnhetik a kérdés, hogy mi is a kitûzôtt
cél? Mi lehet a magât nemzetinek vallô emigrâciô célja?

Bârmennyire is lehûtheti a felbuzdultsâgot és vérmességé-
ben irreâlis gondoikozâst a vâlasz, sajnos a vâlasz csak reâlis
lehet. Reâlis beâllitottsâg nélkûl a legmagasztosabb tervekre
és javasiatokra is bukâs vâr, ha az elgondolâsokat nem tâ-
masztjuk alâ megbizhatô és pontes értesulésekkel és kiérté-
kelésekkel.

A realista vilâgnézet nemzetkôzi alkalmazâsât a XIX. szâ-
zad Eurôpâjânak diplomâciai tôrténete fejlesztette ki. Ennek
a realizmusnak az egyenlege a hatalmi bâzis, legyen az teljha-
talmû, forradalmi, fej Iodés alatt âllô, vagy ingadozâsa alapjân
meg nem hatârozott, de demokratikus névvel jelôlt szâzadunk
utolsô negyedében ùj problémâk kiiszôbén âll, ami a realista
vilâgszemlélet ùj gyakorlati vâltozatât hozta magâval.

A régi realizmust, amit a diplomâciai korlâtozottsâg, a ki-
egyezés szùkségessége és az érdekek kiegyensùlyozâsa jellem-
zett, lényegében régi, de alkalmazâsâban ùj môdozat vâltotta
fel.



Ezt az ùj môdozatot talân megfelelôen fejezi ki az, amit
angolul "the internationalization of business" néven jellemez-
hetnénk. Eszerint az ûj môdozat szerint az ûj diplomâcia egyik
legfontosabb alapkôvét a sikeres nemzetkdzi gazdasâgi kap-
csolatok jelzik.

Ma még ez az egész fôldiinkre tervezett gazdasâgi realiz-
mus a nemzeti irânyû gondoikozâst képviselo kbrok részérôl
ellenâllâst tapasztal. De bizonyos forrâsok szerint az idô nincs
messze, amikor a nemzetkozi tervezés és ellenôrzés, kiilônosen
a technolôgiât és tôkebefektetést illetôen, feloldja az ellenâl

lâst, legyen az akâr nagyhatalmi, akâr kishatalmi jellegû.

Ezek szerint alig elkeriilhetô, hogy szâzadunkban a fbld-
gdmbôt âtkarolô ôriâsi târsasâgok a nemzeti hatârokat semmi-
bevevô kezdeményezésekkel lépjenek fel. Ezek az ôriâsi vâllal-
kozâsok nemcsak a vilâg iizleti érdekeltségét ôhajtjâk ôssze-
egyeztetni, de azzal is kecsegtetnek, hogy majd a vilâgbékét is
erôsen befolyâsoljâk.

Miutân a filozôfiai jôvôbelâtâs és a realizmus gyakorlata
kiilôn ûtakon jârhatnak, szâzadunk utolsô negyedében nem
lehet és nem szabad elfelejteni a fôldrajzi adottsâgok, nemzeti
tôrekvések alig kiirthatô jelentkezését, bârmilyen eredménnyel
zâruljon is az eurôpai elrendezést keresô és gazdasâgi egyûtt-
mûkôdést biztositani kivânô Eurôpai Biztonsâgi és Egyiittmû-
kôdési Konferencia.

Errefelé bizonyos fokû nyugtalansâgra ad okot az a tény,
hogy a Kelet és Nyugat kôzôtt ùj korszakot keresô Konferen-
ciâra a nyugati hatalmak még nem egyeztek meg egy kôlcsô-
nôsen elfogadott vonal megtartâsâban s mi tôbb, a kisebb
orszâgok és a nagyobb nemzetek kôzôtt a nézeteltérés a kon-
ferenciât illetôen kirivônak mondhatô. De egyéb fejlemények
sem teszik a képet zavartalannâ.

A washingtoni kormânykôrôk egyik magasrangû szôszôlô-
ja szerint az Egyesiilt Âllamok kùlpolitikai vezetését nem egy-
két évre, hanem legalâbb egy évtizedre hatârozzâk meg. Sze-
rinte az elmûlt tucat évben teljesen mindegy volt, hogy a
Fehér Hâz lakôja a demokrata vagy a republikânus pârthoz
tartozott.

Egyformân érdekes felemh'teni, hogy nem mâs, mint a



brit kormâny volt feje, Harold MacMillan kijelentette: "Roose-
velt sold us eut in Yalta", (magyarul; Roosevelt kiârusi'tott
benniinket Yaltâban). Helsinki elôtt sokan képtelenek Jaltât
elfelejteni.

A kulpolitikai vonalhoz valô ragaszkodâst semmivel sem
lehet méltôbban jellemezni, mint a lengyel forrongâsok és a
magyar forradalom idején és azt kovetôen hangoztatott mente-
getôdzéssel, amely szerint a nyugaton âllomâsozô amerikai
egységek képtelenek lettek volna segtiséget nyûjtani a forrongd
vagy vérben fiirdô orszâgoknak, mert a katonai erôk és a szôban-
forgô orszâgok kozôtt semleges orszâgok fekiidtek.

Csehszlovâkiâban a prâgai tavasz idején bebizonyosodott,
hogy a "kbzbenfekvô" orszâgok hiânyâban sem tôrtént segély-
nyûjtâs, habâr az 1959-ben megvâlasztott ifjû elnôk kijelentet
te, hogy "we shall defend Freedom!" ("megvédjûk a Szabad-
sâgot!"). Mindenki szabadsâgât.

Ez most mâr véglegesen megvâltozott és az ùj politikai
vonal jellemzését ez a szôlam fejezi ki a legjobban: "a généra
tion of peace". Ennek a politikailag igen mélyen szântô szô-
lamnak kézzelfoghatô kôvetkezménye a pekingi és moszkvai
lâtogatâsokban, egyre szélesebb keretû kereskedelmi târgyalâ-
sok felvételében és a II. vilâghâborûbél fennmaradt szovjet
adôssâgok likvidâlâsâban mutatkozott. A "global trade" és a
"global industrial system" életbelépésének elsô fokozatât talân
legjobban képviseli a 3/4 billiô dollar értékû gabonaszâllitâs a
szovjetnek, valamint a 45 billiô $-ra becsûlt fôldgâzvâsârlâs és
beruhâzâs ugyancsak a szovjet szâmlân, tovâbbâ a Boeing 707
repiilôgépek, valamint meg nem hatârozott mennyiségû és mi-
nôségû elektrotechnikai felszerelések és egyéb "nem katonai"
természetû gyârtmânyok Vôrôs Kinâba valô szâllitâsa.

Ehhez most mâr talân felesleges hozzâtenni a "most
favored nation" és a hitelkeretek kibôvitését célzô kérések

szimpatikus napirendre vételét, mihelyt a Kongresszus Wa-
shingtonban ismét ôsszeiil.

A keleti hatalmak tâbora sem hagyott sokat a talâlgatâ-
sokra, mert a nagyszâmû kiildôttségek és bizottsâgok târgya-
lâsainak anyagâban szinte kivétel nélkûl a legfontosabb szere-



pet kapjâk a gazdasâgi kapcsolatok és a nyugati hitelkeretek
kifejlesztésének a kérdései.

A ki'nai-orosz nehézségek, valamint a nyugati orszâgok, de
kiilonosen a nyugati nagyhatalmak âltal elismert eurôpai poli-
tikai megosztâs merevsége (amit nem mâs, mint George F.
Kennan volt nagykovet, a Council of Foreign Relations egyik
oszlopa, a Foreign Affairs 1972 oktôberi szâmâban alâhûzott!)
a pragmatikus szovjet blokkot az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûtt-
mûkddési Konferencia siirgetésére ôsztônôzték.

Peking szemében Nyugat-Eurôpa megerôsôdése, a kôzôs
piac virâgzâsa pluszt jelent. Ugyanakkor a Brezsnyev-doktrina
és az eurôpai status quo magâban hordozza a kinai—szovjet
ellentétek tovâbbi sûlyosbodâsât.

De talân mindennél jelentôsebb az a félelem, amivel a
szovjet és âltalàban a keleti ideolôgusok a békés koegziszten-
cia esetleges fejleményeit szemlélik. A szovjet hadsereg egyik
magasrangû komiszârja nyiltan szôvâtette, hogy a kereskedel-
mi, tudomânyos és tûrista kapcsolatok a kommunista rendszer
ellen dolgozhatnak. Lengyel alteregôja fel is sorolja, hogy mi-
lyen vonalon okozhat legmesszebbmenô vâltozâst a kommunis
ta rendszerben egy kiterjeszkedô kelet—nyugati érintkezés.

Az elmondottak ôsszevetésébôl kivilâglik, hogy a helsinki
elôzetes târgyalâsoktôl és az azt kôvetô eurôpai biztonsâgi ta-
nâcskozâsoktôl nem vârhatjuk az eurôpai térkép ûjrarajzolâ-
sât. Mert bârmilyen sôtéten hangozhatott is mindaz, amit hal-
lottunk, azt képtelenségnek kell tartanunk, hogy a jelenlegi
kôriilmények kôzôtt a nyugati hatalmak hajlandôsâgot mutat-
nânak a Kelet âltal kôvetelt engedmények megadâsâra, kiilo
nosen ha a Kelet nem mutatna hajlandôsâgot a Brezsnyev-dok
trina felszâmolâsâra, valamint a kelet-eurôpai âllamok — kô-
zôttûk Csehszlovâkia és Magyarorszâg — katonai kiûritésére.

Ilyen szâmadâs végeredményeként az elsô kérdés termé-
szetesen az, miképpen lehetne az Eurôpai Biztonsâgi és
Egylittmûkôdési Konferencia nyugati résztvevôinek figyelmé-
be ajânlani s amennyiben lehet, veliik elfogadtatni egy ré-
szûnkre is elfogadhatô kelet-kôzépeurôpai ûjjârendezés kérdé-
sét?

Az alapvetô nehézség mindjârt abban van, hogy példâul



J. Robert Schaetzel volt amerikai nagykôvet szerint (aki hosz-
szû éveken keresztiil volt az amerikai kiilpolitika eurôpai éga-
zatânak a végrehajtôja) "az Egyesult Âllamoknak nincs kul-
politikai stratégiâja".

Ennek az âllitâsnak az alâtâmasztâsa éppen annyira hiâny-
zik, mint az ellenkezôjének a bizonyithatôsâga. De ennek elle-
nére elengedhetetlennek tartandô az, hogy még a gyakorlati
kivitelezés reményének hiânyâban is ne adnânk életjelt. A je-
len viszonyok és a vârhatô fejlemények keretében igenis jelez-
niink kell az eurôpai és vilâgbéke érdekében Kelet-Kôzép-
Eurôpa semlegesftésének sziikségességét.

Javasoini kell a Balti-tengertôl az Adriâig és nagyjâban a
11. szélességi foktôl a 14. szélességi fokig elteriâlô âllamok és
nyelvteriiletek ôsszességébôl egy semleges zona teremtését, ami
nemcsak biztositanâ az eurôpai békét, de ugyanakkor bele-
illeszthetô lenne a kifejlôdôben levô ùj globâlis gazdasâgi és
politikai megfontolâsokba is.

Az csak természetes, hogy az emigrâciôk — még ha csodâ-
latosképpen hajlandôk lennének is egy ilyen terv egyhangû
tâmogatâsâra — keveset nyomnânak a latban, mert a szôban
forgô orszâgok kormânyai és lakossâga lenne a mérvadô ilyen
tervnek legelemibb megfontolâsâban is. Tovâbbâ ténynek ve-
hetô az a feltevés is, hogy a Szovjet beleegyezése nélkûl a ke-
let-eurôpai âllamok, mégha épp olyan sôvârogva szeretnék is
életre kelteni a javasolt semleges zônât, mint az emigrâciôk,
gûzsba vannak kôtve.

Minden tovâbbi kilincselés tehât reménytelennek mutat-
koznék, ha az Egyesult Âllamok, a NATO-orszâgok, a Varsôi
Paktum orszâgai a Szovjetuniôval az élen érdektelennek tarta-
nâk a gondolât megvizsgâlâsât és napirendre tuzését. A ma
gyar és târsemigrâciôk ôsszefogâsa és a rendelkezésre âllô bâr-
milyen ôsszekôttetés, kiilônôsen az Egyesult Âllamok és a
NATO-orszâgok felé, jelentheti az egyetlen ûtat, ami nélkiil a
semlegesség elvének népszerûsitése s mi tôbb, annak a most
kôvetkezô kelet—nyugati târgyalâsokra valô beterjesztése, ke-
vés reményre tarthat szâmot. Mindenekelôtt az emigrâciôk jôl
tennék, ha magukévâ tennék a legûjabb vôrôs kmai elméletet,
amely szerint "a rugalmassâg megengedhetô és szûkséges vala-



mi a mi korunkban." Ezt régebben Macchiavelli szâjâbôl ùgy
idéztûk, hogy "cél szentesiti az eszkbzt".

A semleges "zona" javaslata csak akkor kelthet figyelraet,
ha a varsôi hatalmak gyanakodâsât érdeklôdés vâltanâ fel és
ugyanakkor a kisebb-nagyobb nyugati orszâgok tâmogatâsât is
biztositani lehetne. Bârmely tervezet, ami Kelet-Kozép-Eurôpa
semlegességét terjesztené elô (mint pl. a Studies for a New
Central Europe âltal kidolgozatt "Blueprint", vagy bârmely
hasonlô célû javaslat), csak akkor szâmithat rokonszenves
fogadtatâsra,. ha bizonyos alaptételekkel alâtâmasztva igyekez-
ne mindkét oldal érdekiôdését felkelteni.

Ilyen célt szolgâlhatna a kôvetkezô tervezet:
A. A nyugati hatalmak (beleértve az Eurôpai Kozôsség

Âllamait) elôre bocsâjtanâk, hogy az eurôpai és vilâgbéke ér-
dekében fontosnak vélik egy kôzép-kelet-eurôpai semleges zo
na felâlh'tâsât.

B. A javasolt "zona" szuverén âllamokbôl, illetôleg terû-
leti egységekbôl âllna, aminek gerincét Lengyelorszâg, Kelet-
Németorszâg, Csehszlovâkia, Ausztria, Magyarorszâg, Jugoszlâ-
via és esetleg România képviselnék.

G. A "zona" âllamai megtartanâk nemzeti hatàraikat, de
hajlandôk lennének integrâlni gazdasâgi, katonai és kulturâlis
adottsâgaikat azzal a céllal, hogy az eurôpai biztonsâgot és a
gazdasâgi fejlôdést egyiittmûkôdve garantâljâk mind Kelet-,
mind Nyugat-Eurôpa felé.

D. A csatlakozô âllamok belsô berendezkedését a "zôna"-i
tagsâg nem befolyâsolnâ. Minden szuverén âllamnak joga van
olyan târsadalmi berendezkedésre, amilyet népessége jônak
tart

E. A "zônâ"-hoz csak hârom év eltelte utân csatlakozhat-
nânak akâr a Kozôs Piachoz, akâr a KGST-hez tartozô orszâ
gok. A csatlakozâsra vonatkozô kérvény felett a "zôna" orszâ-
gaiban meghirdetett népszavazâs dôntene.

F. A "zôna" orszâgaiban az illetô âllam hivatalos nyelve
maradna érvényben, a kisebbségi nyelvek hasznâlata és muve-
lése azonban teljes egyenjogùsâgot élvezne kulturâlis és belsô
vonatkozâsokban. Kiilkereskedelmi és kulpolltikai viszonyla-
tokban az angol és francia nyelvek hasznâlata egyenjogùsâgot
élvezhetne.



G. A "zona" pénziigyi, kozjogi, kulturâlis és nemzetvédel-
mi kérdéseiben a tagâllamok illetékes minisztereibôl alkotott
tanâcsok nyemének végrehajtô hatalmat.

H. A "zànâ"-t létrehozô és annak sérthetetlenségét garan-
tâlô hatalmak biztositva lennének, hogy a "zona" âllamai sem
kûlôn-kûlôn, sem egyiittesen soha tâmadô irânyzatû katonai
intézkedéseket nem tennének.

I. A "zôna" legfelsôbb vezetését a kbzos minisztertanâcs
és a négyévenként megvâlasztott âllamelnôk lâtnâ el.

Nyilvânvalô, hogy ez a tervezet, vagy bârmely ehhez ha-
sonlé vâltozat is tovâbbi kielemzésre, feldolgozâsra és végered-
ményben elfogadtatâsra szorul. Nem lehet azonban eléggé
hangsûlyozni azt, hogy egy ilyen javaslat benyûjtâsa a NATO
orszâgokhoz, valamint a Varsôi Paktum orszâgaihoz, a helyzet
reâlis megîtélése folytân elkeriilhetetlen és fontos, ami nélkiil
minden igyekezet csak hiâbavalô lehet.

Ôsszefoglaloul tehât a kovetkezôket âllapithatjuk meg;
— Fegyveres osszetûzés ùtjân kierôszakolt vilâgpolitikai

vâltozâsok nem vârhatôk szâzadunk fennmaradô részében.

— A nyugati, de kiilonbsen az amerikai politika eurôpai
vonala megegyezésre, kereskedelmi hâlôzatok kiterjesztésére
és az eurôpai megosztâst elfogadô egyiittélésre torekszik.

— A Kelet—Nyugat kôzôtt megindult târgyalâsok Helsin-
kiben ennek a megosztottsâgnak a jegyében indulnak ûtnak
és kevés remény van arra, hogy a status quo ellen kozos arc-
vonal alakuljon ki.

— A vilâgkereskedelmi érdekeltségek hâiôzata megindult
és az ûgynevezett "génération of peace" szôlam ennek a fel-
vonulô eszmeâramlatnak és az ezzel jârô békés egyiittélésnek
politikai vonalvezetését jelentheti.

— Ilyen kôriilmények kôzôtt a magyar emigrâciônak szâ-
mot kell vetnie a helyzettel és az elérhetô célok érdekében
mindent meg kell tennie kiilônôsképpen a nyugati diplomâcia
felhasznâlâsâval, hogy legalâbb a minimâlis célokat elérve
Magyarorszâg megszabaduljon a szovjet katona-politikai meg-
szâllâstôl és ugyanakkor tâmogatâsâval jâruljon hozzâ egy
kelet-kôzép-eurôpai semleges ôvezet megteremtéséhez.



Szâsz Béla dr. tanâcskozâsi elnok kôszonetet mond dr.

Nâvori Kornél értékes elôadâsâért és felkéri a soron kdvetkezô

dr. Kardos T. Bêlât (Washington, D. C.) elôadâsânak meg-
tartâsâra.

Kardos Talbot Béla dr.:

Vallàsi, nemzeti, ideolôgiai, vagy pragmatikus âllam?

Az ideolôgiai âllam minden fajtâja elavult és felszâmolâsra
vâr. Ma ezek akadâlyozzâk az egyének és nemzetek, kontinen-
sek és az "Egyetlen Vilâg" kiteljesedését kultûrâban és jôlét-
ben. Az ideolôgiai âllamok kazânfûtôi ma a hideg- és meleg-
hâborûk okozôi a népek kôzt. Ezek okozzâk, hogy két Eurôpa
van, két Németorszâg, két Korea, két Vietnam, két Laosz, két
Kambodzsa, két Kma, stb. Ideolôgiai boszorkânykonyhâkban
szabtâk darabokra az egységes Dunatâjt és âlh'tottâk szembe
egymâssal a kôzôs érdekû nemzeteket. A kôzeljôvôben talân
eltérô ideolôgiâk temetésrendezôi fogjâk kiteriteni Jugoszlâviât
a tôrténelem Szent Mihâly lovâra és a Balkânon talân Vietnâ-
mot vagy Bangladest hoznak létre.

A jôvô ezzel szemben az ideolôgiamentes pragmatikus
semleges âllamé és pedig fôderalista ônkormânyzat formâjâ-
ban. Az ôreg Ausztria 1918 elôtt postfeudâlis, monarchista
ideolôgiai âllam volt tarka-barka nemzetiségpolitikai szivârvâ-
nyokkal, amelyekbôl villâmlô viharfelhôk lettek és elpusztîtot-
tâk ismételten a népek vetését. Aztân a két vilâghâborû kôzt
tôbb tucatnyi politikai pârt és âlnemzeti ideolôgia szétpolari-
zâlta a Dunavôlgyét. Vonaglô mozaik-darabkâk lettek a szent
tâjak és ma rendôrâllamocskâk vilâgâbôl mint tort ârbôcok
emeikednek ki vârromok, dômok, templomok amerikanizâlt és
kommunizâlt vârosok zavaros tômkelegében, amelyekbe tôdul
a vidék és volt-parasztsâg boldogtalan népe.

A mai Ausztria pragmatikus, semleges, fôderalista âllam,
akârcsak Svâjc, Kanada vagy Ausztrâlia. A skandinâv âllamok
és az egyre egységesebb Nyugat-Eurôpa is elindult a pragmati
kus âllamrendszer felé gyorsan emelkedd jôléttel. Ezekre az



ideologiai âllamok Kôzép-Eurôpâban és tâvolabb ùgy néznek
fel irigykedve, mint valami csodâkra. Az USA 50 âllama a haj-
dani laissez faire kapitalista-tipusbôl âtvedlik pragmatikus fo-
deralista âllamrendszerré. A pragmatikus âllam jô ûtakat épit,
szilârd, nemzetkozileg elismert pénzneme van, fenntartja a
torvényes rendet lehetôleg kevés hadsereggel (amely szintén
âtalakul bnkéntes hadsereggé, vagy miliciâvâ); biztosîtja az
egyének, csalâdok, egyhâzak, vâllalatok, kezdeményezések sza-
badsâgât. A pragmatikussâ vâlô Eurôpa-Amerikâban az l'rôk
nem az âllamok rabszolgâi, nem ideolôgiai fullajtârok és ki-
futôfiûk. A mûvészek nem megrendelésre készitenek Lenin-
vagy Mao-szobrokat, plakâtokat.

Az ideolôgiâk szerepe és sokrétûsége

Azideolôgiâk a tôrténelem mozgatô erôi. Egyarânt teremte-
nek szenteket, prôfétâkat, hôsbket, akiknek neve korokat jelôl
meg. De erôszakos alkalmazâsuk nyomân inkviziciôs mâglyâk
lângolnak fel, gâlyarabok hordtâk sùlyos lâncukat, gillotinok
ontottâk a vért, bortônbk és kényszer munka tâborok teltek
meg, ârtatlanok szâzezrei lettek fôldônfutôk és diktâtorok
ezeréves orszâgok kultûrâjât âllitottâk fejtetôre.

Hogy az ideolôgiâk tôrténelmi jelentôségét vilâgosan lâs-
suk, a csatolt tâblâzatban tômôren igyekeztem idôrendben
feltiintetni a nyugati, helyesebben "eurôpa-amerikai" kultiira
sokrétû ideolôgiâinak alapitôit, nagyjait és elkésett aprô-
szentjeit. Tipusaikat tekintve a legôsibb réteget minden kultû-
râban az a vallâs képviseli, amely diapazônként âthat minden
késôbbi alkotâst. (îgy volt ez mâs kultûrâkban is, mint az
egyiptomi, babiloni, gorôg-rômai, ôsi kinai, arab-mohamedân,
indiai, stb. kultùrvilâgban is, mint azt Oswald Spengler^) és
Arnold Toynbee felvâzolta.) Minden igazi vallâs metafizikai
jellegû, azaz az élet miért?-jére nemcsak vilâgi, szekulâris
célokat jelôl meg, mint a tôbbi ideolôgia, hanem âtnyûlik az
érzékfeletti, transcedens vilâgba is. A nagy vallâsok alapîtôitôl
egy somyi irâs nem maradt fenn. Môzes, Jézus, Mohamed,
Buddha, Homeros, az indiai Valmiki és Vjasza kizârôlag élô-
szôval adtâk elô tanitâsaikat rôvid életiikben. Mintha tobb ezer



éves câfolatai volnânak a verba volant, scripta manent koz-
mondâsnak. Elhangzott egyszerû és hatalmas szavaik a szâza-
dokon, évezredeken ât visszhangoznak és pedig mélyen a nép-
ben gydkerezve âthatnak minden kort és nemzedéket. A késôb-
bi ideolôgiai hozzâadâsok, bolcsészetek, politikai gondolkodôk
és jelszavak, tudôs vilâgnézetek és gazdasâgi elméletek jonnek-
mennek, épitenek vagy rombolnak, de arânylag felszînes jelen-
ségek az intellektuâlis koponyâkban, kônyvtârakban vagy poli
tikai vezetôkben. A nagy vallâsi-metafizikai tanitâsoknak az
emberiség életében majdnem olyan szerep jut, mint Goethe
geolôgiâjâban a granit ôskôzetnek: erre rakodnak le a késôbbi
vulkânikus és ûledékes rétegek sok homokkal, kaviccsal, agyag-
gal, humusszal, mésszel, rothadô anyaggal és szeméttel. Az
utôbbi kivételével mindenre sziikség van és egyik réteg sem
pôtolhatja a mâsikat.
Mint az ideolôgiâk idôbeli sorrendjébôl lâthatô, egyre vilâgibb
eszmeâramlatok kovetik egymâst nyomon. A tûlnyomôan tran-
scendens vallâsokat kovetik félig metafizikai, félig vildgi bôl-
cseletek, majd teljesen vilâgi politikai elméletek, tudomânyos
rendszerek, végiil kôzgazdasdgi vagy technikai ideâk, profân
sexuâlis elméletek, vegetarianizmus, magzatelhajtâs lesz "fô-
problémâvâ" a késôi vilâgvârosokban. Mai civilizâciônk "vilâg-
nézetében" vetélkednek ezek a rétegek, sokszor egészen kaoti-
kusan. Pedig vetélkedésûknek megvannak a tôrvényei, amelyek
megszegése az egyén életében lelki felbomlâssal, esetleg on-
gyilkossâggal jârhat, a târsadalmak és âllamok életében pedig
végzetes osztâlyharcokat, polgârhâborûkat, meghasonlâsokat,
vilâgvâlsâgokat és ideolôgiai hâbonikat okozhat. Ezeknek mil-
liôk eshetnek âldozatul. Sot egész nemzetek, kultûrvilâgok
elsiillyedhetnek.
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Az ideolôgiàk békés vetélkedésének tôrvénye

Csak azonos tipusû ideolôgiàk szorîthatjâk vagy egészit-
hetik ki egymâst, és pedig erôszak alkalmazdsa nélkiil. Tehât a
vallâst kiegészftheti, megjavithatja vagy felvâlthatja valamely
mâs metafizikai vallàs. Igy Jézus és apostolai, mârtirjai, egy-
hâzatyâi békésen elterjesztették a judeokrisztianizmust az el-
fajult gôrôg—rômai vallâssal szemben. Egyik bôlcseîeti rend-
szert felvâlthatja egy mâsik filozôfia. Valamely politikai tant
vagy rendszert lejârathat egy mâsik politikai doktrina, pl. a
monarchiât a kôztârsasâg, a demokrâciât a diktatûra vagy vi-
szont. A szocialista vagy kommunista gazdasâgi elmélet meg-
prôbâlhatja bebizonyitani, hogy jobb, mint Smith Adâm libe-
ralizmusa vagy a fasizmus korporativizmusa. Valamely biolô-
giai, fizikai, fajvizsgâlati, fôldrajzi, stb. tudomânyos elméletet
kiszorithat egy mâsik tudomânyos "igazsâg", pl. Kopernikus
tudomânyos vilâgképe felvâltotta Ptolemeus-ét. Valamely jobb
technikai talâlmâny rendszerint békésen kiszoritja a kevésbé
jôt, pl. az auto vagy repiilôgép a tâvolsâgi kôzlekedésben el-
foglalta a postakocsi vagy lovasszekér helyét. A hangsûly azon
van, hogy azonos tipusû ideàknak kell egymâssal békésen
megmérkôzniûk és âtadniuk a helyet a jobbnak.

A tragikus kôvetkezmények akkor âllnak be, amikor nem
azonos tipusû vilâgnézetek akarjâk egymâst kiszoritani és erre
a célra erôszakot alkalmaz az âllam vagy mâs hatalmi forum,
pârt, diktâtor, hadsereg, rendôrség, bôrtônok, kényszennunka-
tâborok, kônyvzûzdâk és âllami cenzûra segîtségével.

Erôszak alkalmazâsa az ideoldgiâkat is tônkreteszi

Mihelyt a farizeusok és Pontius Pilâtus vagy a cézârok
âllami erôszakot alkalmaztak a kereszténység békés terjeszke-
désével szemben, a védeni kivânt pogâny vagy orthodox vallâs
megromiott és Krisztus tanai békésen gyôztek. Ezek is meg-
romlottak, mihelyt Konstantin csâszâr dZZamvallâssâ tette az ûj
vallâst és a cézâr hatalmdval âllt egy-egy szekta (Arius contra
Athanasius) mellé. Madâch Ember tragédiâja klasszikus 11-
lusztrâciôkat nyûjt arra, hogy miként fajul el a legtisztâbb



eszme vagy igazsâg is, mihelyt erôszakkal pârosul (bizânci
pâtriârka, keresztes hadjâratok, Kepler a Habsburgok udva-
râban, a francia forradalom eszméi Danton gillotinja alatt, a
kommunista falanszter-rendszer megszervezett terrorja, stb.).
Milyen bblcs volt Jézus, aki Péter kardjât visszaparancsolta
hûvelyébe, mert akik ideolôgiât "karddal" akamak elterjesz-
teni, azok "karddal pusztulnak el". Ez lett a râkfenéje a moha-
medanizmusnak, amely mâr Mohamed életében a "kard vallâ-
sa" lett. A muzulmân hadak csordâi lerohantâk Kis-Âzsiât,
Észak-Afrikât, a kereszténység és egyhâzatyâk szûlôfôldjét, a
szultânok alatt a Balkânt és fél Magyarorszâgot — és ezzel
belsôleg megromolva ôsszeomlott a Korân vilâga és ma az
arab âllamokban fellah-nyomorban tengôdnek milliok.

Mikor az amerikai farmerek kikiâltottâk szabadsâgjogai-
kat, és a gyarmati kormânyzô sorkatonasâga a lexingtoni hid-
nâl râlôtt a békés falusi farmerekre, megpecsételôdott a gyar-
matositâs, bâr kétszâz évig tartott, amig a vilâg mâs gyarmat-
birodalmai is ôsszeomlottak. Ugyanazok a szabadsâgideâk a
nagy francia forradalomban erôszakos terrorba fulladtak, majd
Napoléon véres csatatereken ât Moszkvâig gâzolva akarta azo-
kat râerôszakolni a népekre. Ezzel kihivta maga ellen a "reak-
ciôt", mint késdbb az ûjabb 1830- és 1848-i pârizsi barrikâd-
harcok, majd az 1871. évi kommûn felkelôi. Bismarck, II. Vil-
mos csâszâr, Ferenc Jôzsef és II. Miklôs car birodalmânak

sorsa megpecsételôdott, mihelyt fegyverrel akartâk terjeszteni
elavult "ideolôgiâjukat" Pârizsig, Bagdadig vagy Konstantinâ-
polyig. Nem lehet megmondani, hogy milyen ôriâsi lenne ma
Németorszâg vagy Olaszorszâg hatalma Eurôpâban és a Fôld-
kôzi-tengeren, ha Bismarck, Hitler és Mussolini nem inditanak
tâmadô hâborûkat. Oroszorszâg a cârizmus bukâsâval békésen
âtalakulhatott volna demokratikus, virâgzô âllamszôvetséggé,
ha Lenin, Trocky és a bolseviki népbiztosok nem ittasulnak
meg Marx erôszakos proletârdiktatûrâjâtôl. Hûsz milliô orosz
élete ment râ erre éhinségben, kényszermunkatâborokban,
mâsodik vilâghâborûban és Sztalin terrorjâban, ami végleg le-
jâratta a szovjet tipusû kommunizmust Oroszorszâgon kiviil.
Mindenûtt igyekeznek elfelejteni a marxizmus—leninizmus
diktatôrikus terrorisztikus môdszereit és inkâbb pragmatikus



szocializmusrôl" beszélni. A skandinâv âllamok erôszakos
forradalmak nélkiil âtalakultak pragmatikus, magas életszm-
vonalû demokratikus-szociâlis âllamokkâ. Ezt megkônnyitette,
hogy a korâbbi marxista szociâldemokrata pârtok osztâlyhar-
cos diktatûrâra torekvô erôszakos, ôkôlrâzô tômegmozgalmak-
bôl âtvedlettek pragmatikus, gyakorlati pârtokkâ. Lomtârba
helyezték marxista ideolôgiâjukat, mint a nyugat-német és az
osztrâk pârtok is. Igy alakul ki a pragmatikus nyugat-eurôpai
âllamok egyre nagyobb egysége és egyiittmûkôdése. A pragma
tikus âllam szinvonalâra valô emelkedés nehezebb ott, aboi
— mint Francia- és Olaszorszâgban — erôszakos forradalmi
ideolôgiâkban nevelkedett egyes rétegek még a kommunizmus
ideolôgiâjâtôl nem tudnak megvâlni.

A pragmatikus âllamot jellemzi, hogy az âllamhatalom
el van vâlasztva a vallâstôl (egyhâzaktôl) és ideolôgiailag sem-
leges. Azaz megenged minden erôszakmentes ideolôgiât, hogy
szabad vâlasztâs ùtjân érvényesûlhessen. Nem nyergeli meg az
irôkat, kôltôket, mûvészeket, tudôsokat, az egész kozoktatâs-
iigyet egy-egy ônkényes âllami ideolôgiâval és hatôsâgi kény-
szerrel nem emeli az ateizmust âllamvallâssâ. A pragmatikus
âllamban nem akarjâk hatalmi szôval gazdasâgi rendszerrel
vagy vilâgi tudomânyokkal kiirtani a vallâst, vagy marxista
materializmussal helyettesiteni nagy bôlcselôk gondolatvilâgât.
Oroszorszâgban ma megcsonkitjâk legnagyobb l'rôik, Tolsztoj
és Dosztojevszky életmûvét, mert mindkettô vallâsos-proféti-
kus irâsokkal fejezte be életét. A pragmatikus âllam tiszteli a
teljes embert és a teljes emberi és nemzeti kultûrât, annak
minden rétegét, miként azt az idézett tâblâzatban feltiintettûk.

1848-ban az akkori Ausztria metternichi rendszere volt a

legelavultabb a cenzûra, rendôrâllam, militarizmus, politikai
bôrtônôk, ônkényuralom sûlyos fertôzôttségével. Ezzel szem-
ben ugyanakkor 1848 Magyarorszâga volt a szabadsâg, emberi
jogok, szabad vâlasztâs, szabad sajtô bajnoka. 125 évvel ké-
sôbb, ma a helyzet éppenséggel fordîtott: Ausztria modem,
pragmatikus, szabad, semleges âllam. Petôfi azonban hiâba
keresné ma hazâjâban a szabad sajtôt, szabad vâlasztâst, sza
bad irodalmat, szabad mûvészetet és szabad vallâst. Az. ideolà-
giai âllam elavult. A pragmatikus szabad âllamtîpusoké a jôvô.



A "nemzeti âllamok" kialakulâsa a Duna-volgyében
és azok jôvôje

Nemzeti âllam az, amelyben egy uralkodô nemzet az âllam-
hatalom birtokâban elsôbbséget biztosît e nemzet nyelvének,
kultûrâjânak, ideolôgiâjânak és érvényesulésének a kisebbségi
nemzetiségûek rovâsâra. A nemzeti âllamnak sokféle fokozata
lehet. A kisebbségek esetieg csak a helyi és orszâgos vâlasztâ-
sokon, torvényhozô testiiletekben, kormânyban, kozigazgatâsi
szervekben maradnak alul. De lehet, hogy egész kultùrâjukat,
iskolaûgyûket, mûvészetûket, irodalmukat a tobbségi nemzet
tartja âllami elnyomâs alatt cenzùra, engedélyi vagy kinevezési
rendszer segîtségével. Még sûlyosabb, ha az egyhâzi szervezete-
ket is az âllam dominâtja, azaz az egyhâzak sem fiiggetlenek
az âllamhatalmaktôl. Legsûlyosabb pedig, ha ezen feliil az
âllam "nacionalizâlja" az egész gazdasâgi életet, a termelést is
a nagyvâllalatoktôl a kézmûves- és szolgâltatâsi iparckig, sot a
lakâskérdés és ideolôgiai kényszerintézkedések ûtjân mélyen
belenyûl a csalâdi és egyéni jogok szentségébe is.

Eurôpâban, sot mâs fôldrészeken is arânylag kevés olyan
teriilet talâlhatô, amelyen egyetlen nemzet él. Kisebbségek
mindenûtt vannak, még Francia- és Spanyolorszâgban, a meg-
csonkitott Finnorszâgban, vagy Magyarorszâgon is mai hatârai
kôzt. A volt Habsburg-monarchia és a Balkân pedig iskolapél-
dâja lehetett a sok nemzet âltal lakott térségnek. Ebben a
nemzetiségi mozaikban éles nemzeti hatârokat meghûzni sem-
milyen békekonferencia vagy nemzetkozi dontôbi'rôsâg nem tu-
dott anélkiil, hogy milliôs kisebbségek ne maradtak volna.
Mint Teleki Pàl kozvetlen munkatârsa, a komâromi hatârmeg-
âllapîtâsi, majd bécsi dontobirôsâgi târgyalâson, késôbb pedig
a Kisalfoldi Mezôgazdasâgl Kamara szervezésével megbizott
szakember, a hatârvidékeket nemcsak térképekrôl és statiszti-
kâkbôl ismerem, hanem autôval bejârtam. Sok helyszini vizs-
gâlatot tartottam. Elôzôleg, 1937-ben a Jugoszlâviâhoz keriilt
Délvidék minden jelentôs vârosât és az ott élô kisebbségek ve-
zetôit felkerestem népszovetségi ûtlevél birtokâban. A Kârpât-
aljai Mezôgazdasâgi Kamara megszervezésében is résztvettem.

Vilâgtôrténelmi erôk ùgy hoztâk magukkal, hogy az Ârpâd-
kirâlyok Kârpâtok-koszorûzta Magyarorszâga mâr a vegyes-



hâzbeli uralkodôk és Màtyâs kirâly alatt egy nagyobb kôzép-
eurôpai térség része lett kôzos védelmi okokbôl. 1526-tôl fogva
pedig a Habsburg-birodalomba tartozott, bâr sajâtos alkotmâ-
nyos dnâllôsâggal rendelkezett. Ameddig a bécsi udvar csak a
birodalom katonai-védelmi-rendfenntartâsi és kiilpolitikai dip-
lomâciai fenségiigyeit intézte és pedig az orszâggyûlések tôr-
vényes felhatalmazâsâval, a megyei autonômiâk, rendek, egy-
hâzak és vârosi jogok tiszteletbentartâsâval, addig nem is lett
volna baj. Sajnos azonban ezek a jogok nem mindenkor része-
siiltek tiszteletben és l'gy a kiilellenségeken felul sok belsô vil-
longâs is sûjtotta a teriiletet. De âltalâban a ma sokat szidott
"feudalizmus" a Duna-vôlgyében nem volt rosszabb, mint a
feudalizmus Német-, Francia- vagy Spanyolorszâgban, illetve
Nyugaton. A nemzetiségi jobbàgysàg nem volt rosszabb hely-
zetben, mint a magyar jobbàgysàg, sot a hegyvidékeken élô
periferikus nemzetiségek nem szenvedtek annyit, mint az al-
foldi és a dunântûli magyarsâg. A szâszok, egyéb német vâro-
sok, a jâszsâg, a kunsâg, a horvât és roman hatârôrvidékek,
Erdély kiilonleges autonàm szervezettel bîrtak. A gorôg-keleti
és gôrog-katolikus, valamint egyéb egyhâzak keretében is a
nemzetiségek fejleszthették vallâsukat és iskolaûgyiiket.

A francia forradalom hozta az "egységes polgâri nemzet"
ideolôgiâjât. Ez azonban vegyes nyelvû terûleteken, igy a Duna-
volgyében is trôjai falô-szem veszedelmes ajândék volt, bâr
megragadta a romantikus nacionalizmus képzeletét. Mechani-
kus alkalmazâsa nagy tragédiâk és felesleges ellentétek forrâ-
sa lett. A "felvilâgosodott" "kalaposkirâly", II. Jôzsef kezdte a
német nyelv kôtelezôvé tételével az egész birodalomban. Erre
visszahatâsul megindult a magyar nacionalizmus, de nem any-
nyira âllami vonalon, mint inkâbb kultûrâban, irodalomban,
târsadalmi és magânéletben. Nagy koltôink, mint Berzsenyi,
Csokonai, Katona, Vôrôsmarty, Petôfi, Arany, Madâch, Jôkai
egészen Ady Endréig nem az âllamhatalom segîtségével érvé-
nyesiiltek, mint ma a kommunista irôk és koltôk. Irodalmunk
nagyjai tôbbnyire az âllamhatalommal szemben ellenzéki-kriti-
kai âllâspontot foglaltak el népi (nemzeti) alapon. îgy fejlôd-
tek kl a magyar ôstehetségek és virâgzott kulturâlis naciona-
lizmusuk.



Az âllamhatalom fejlôdése azonban az utôbbi szâz év alatt
tôbb sarkallatos ideolôgiai hibât mutât fel. Ezek rôviden a
kbvetkezôk:

1) 1848-ban "az egységes magyar nemzeti âllam" ellen
mindjârt megindult a nemzetiségek ellenâllâsa a perifériâkon.

2) 1867-ben a kiegyezés fbderalista elindulâs volt, de a
csehek és horvâtok nélkûl. A dualista âllam foderâlis tovâbb-

fejlesztését sem az uralkodo, sem a magyar politikusok nem
lâttâk megvalôslthatônak.

3) Remania és Szerbia magatartâsa kovetkeztében Eotvbs
és Deâk alkotâsa (az 1868:XLIV. t.c.) nem volt végrehajthatô,
pedig annak alapjân lehetséges lett volna csaknem a svâjci
tipusû kanton-rendszer kifejlesztése is.

4) Eôtvos Jozsefnek az a kivânsâga, hogy az âllam és az
Egyhâz szétvâlasztâsa svâjci, illetve amerikai môdra megvalô-
suljon, sohasem teljesûlt.

5) Az Eôtvôs-féle iskolatorvényben svâjci môdra szorgal-
mazott kôzségi iskolâk helyett késôbb âllami iskolâkat létesi-
tettek.

îgy jutott cl Kôzép-Eurôpa a pârizsi "békeszerzôdések"
tragikus évébe, amely az âl-nemzeti âllamok egész sorât hozta
létre. Ezeknek vezetôi hatalomra jutâsuk elôtt "svâjcihoz ha-
sonlô rcndszert" igértek (Benes), de hatalomra jutâsuk utdn
hatvânyra emelték az 1918 elôtt elkôvetett hibâkat. Nyaklô
nélkiil âllamositottâk az iskolarendszert és teljesen Prâgâtôl,
Bukaresttôl, Belgrâdtôl tették fiiggôvé a legeldugodtabb falu
tanitôjânak, jegyzôjének sorsât is. A Saint Germain En-Laye-
ben 1919-ben alâirt kisebbségvédelmi szerzôdések papiron ma-
radtak. Sem a szâsz, sem a székely, sem a rutén autonom
iskolaiigy nem jôtt létre, amit pedig e szerzôdések kikôtôttek.
A kôzigazgatâsi autonômiâk is a két vilâghâborû kôzôtt elsor-
vadtak az emlitett fôvârosok politikai diktatûrâja alatt. 1944
elôtt és utân egyes kisebbségek tômeges fajîrtâs âldozatai let-
tek, illetve szâzezres, a németek esetében milliôs kisebbségek
lettek hontalanokkâ.

Majd a duna-vôlgyi âllamokban a kommunista rendszerek
a gazdasâgi életet is nacionalizâltâk. A leninizmus eredetileg a



nemzetiségi kérdés megoldâsât l'gérte, de a valôsâgban a kisebb-
ségek élete a marxizmus—leninizmus alatt a dunai àllamokban
még nagyobb nyomâs alâ keriilt. A kisebbségi értelmiség az
utôdâllamokban nem tud magasabb âllâsokba jutni nemzeti-
ségének megtagadâsa nélkiil. A kisebbségi kultûrâk és iskola-
iigy a tôbbségi nép biirokratâinak jârszalagjâra keriilt sûlyos-
bitva egy elavult ideolôgiai kényszer huvelykszoritôjâval. A
nemzeti tobbségek és kisebbségek szâmbeli fejlôdése a Duna-
vôlgyében az utôbbi évszâzadban abnormâlis kilengéseket mu
tât felfelé és Iefelé.2) Normâlis példâul Svâjc, ahol a német,
francia és olasz nemzetiségûek szâma âllandôan novekedett és
arânya legfeljebb egy-két szâzalékos eltérést mutatott. Svâjc-
ban3) a francia és olasz kisebbség 1880 ôta két, illetve négy
szâzalékkal nôvelte szâzalékos arânyszâmât a tôbbségi néme-
tek rovâsâra. A vârosokban sem fordult visszâjâra a nemzeti
ségi arânyszam. Basel, Bern, Zurich megmaradt német, Genf,
Lausanne, Fribourg, Neuchatel pedig francia tôbbségû. Nem
igy a dunai àllamokban, amelyekben a vegyes nemzetiségû
vârosok ôsszetételét az utôbbi évtizedekben fejtetôre âllitottâk
a kisebbségek elnyomâsâval (pl. Pozsony, Kassa, Ungvâr,
Munkâcs, Zombor, Ûjvidék, Kolozsvâr, Temesvâr, Szatmâmé-
meti, Beszterce, Brassô, Fogaras és csaknem minden kisebb
vâros is a vegyeslakosû ôvezetben ellenkezô tôbbségûre vâl-
tozott).

Ha az utolsô ôt évtized népszâmlâlâsait vesszuk, azok tiik-
rében a kisebbségi sorsban élôk szâma ilyen kedvezôtlenûl
alakult:



A kisebbségek csôkkenése a dunai dllamokban
1910 és 1960 kôzôtt

Nemzeti kisebbségek:

Magyarok kisebbségi sorsban
Németek " "

Csehek és szlovâkok "

Délszlâvok

Românok " "

Rutének " "

Bolgârok
Zsidôk

Ôsszes kisebbségiek szâma
ha 1910-et 100-nak vessziik

ha 1920-at "

Népszâmlâlâsi év:

1910 1920 1930

(ezer lakos)

3491 2610 2720

5443 4786 4851

417 407 365

233 181 139

390 330 225

262 241 243

240 284 293

1602 1610 1542

12.078

100

116

10.449

87

100

Mint lâthatô, ôt évtized alatt valamennyi kisebbség szdma
csôkkent, ôsszesen csaknem 60 szâzalékkal, a német és zsidô
kisebbség ennél is nagyobb mértékben.^) Mivel 1910 ôta a dunai
térség lakossâga 42 szâzalékkal novekedett, a kisebbségi ma-
gyarsâgnak is csokkenés helyett mâsfél milliôs, a németség-
nek kb. két milliôs nôvekedést kellene felmutatnia a dunai

âllamokban. Az ôsszes kisebbségek szâma pedig az 1910. évi 12
milliô helyett ma 17 milliô lenne, holott ôt milliô alâ esett
vissza. (Tekintettel kell ugyan lenni arra, hogy a népszâmlâlâ-
sok legalâbb néhâny szâzezerrel kevesebbet mutatnak ki a
kisebbségekbôl, de ezzel a korrekciôval is a kisebbségek szâm-
beli leolvasztâsa megdôbbentô méretu és sûlyos kôvetkezmé-
nyekkel jârhat.) Még riasztôbb a kép, ha a kisebbségi értelmi-
ség, nevelésugyi és kultûra teljes kiszolgâltatottsâgât tekint-
jûk a marxizmus—leninizmus ideolôgiâjâval megnôvelt dikta-
tôrikus âllamhatalom keretében. Hitler elve: "Ein Volk, ein
Reich, ein Fiihrer" az ôtvenes-hatvanas évek sztalinizmusa

idején vôrôs elôjelet kapott a dunai âllamokban. Az utôbbi
években is csak nagyon csekély enyhiilés kôvetkezett be ezen
a téren.



A pragmatikus megoldâs a dunai àllamok
nemzetiségpolitikàjdban

Nyugat-Eurôpâban megszûnt Elzâsz-Lotharingia, Schles-
wig-Holstein, a Saar- és Rajna-vidék nemzetiségi irredenta
problémâja, amely tdbb hâborûra vezetett és megmérgezte a
szomszéd nemzetek életét. Itt az ideje a dunai nemzetek békés
egyiittmûkôdése megvalôsitâsânak is a pragmatizmus jegyében.

Fôbb alapelveit Renner Karl osztrâk irô, a késôbbi kan-
cellâr fejtette kl (Nation und Staat, Wien, 1907 és 1918), aki
a tenilettôl fiiggetlen személyiségi elvre fektette a megoldâs
sûlyât. Elgondolâsât ûjabban a Harvard egyetem volt tanâra,
Friedrich Cari fejlesztette tovâbb (The Politics of Language
and Corporate Federalism, Studies for a New Central Europe,
1972, No. 3.) a korâbbi észt kultûrautonômia és mâs gyakorlati
példâk alapjân. Az utôbbi figyelembevételével olyan egyez-
mény-tervezetet dolgoztam ki, amely a megoldâs pragmatikus
lehetôségeire nyûjtana môdot. Mivel pedig ilyenféle vitâkra a
Vasfiiggôny mbgôtt môd nincs, meggyôzôdésem szerint a sza-
bad vilâgban, kiilonôsen Amerikâban élô etnik szârmazâsûak
szakértôi és szervezetei hivatottak arra, hogy ezt az életbe-
vâgéan fontos kérdést az Eurépai Biztonsâgi Konferencia
problémâival kapcsolatban megbeszéljék.

1) Felhivom a figyclmet a hitlerizmus idején elhûnyt nagy német

torténetfilozôfus nemrég megjelent posthumus mûveiro, a zseniâlis

TJrfragen (1965) és Frûhzeit der Geschiclite (1966) kôtctekre.

2) Az 1880 és 1960 kozotti népszâmlâlâsok tiikrében a dunai nem

zetek fejlôdése statisztikai tâblâkban és grafikonokon Toward a New

Central Europe, Danubian Press, Pla. 1970, 378-380, 387 és 388 oldalain.

3) Svâjc nemzetiségi statisztikâja 1880—1960 és a felvidéki vegyes

Iakossâgû vârosok abnormâlis âtalakulâsa ugyanebben az idôben
Studies for a New Central Europe, 1969 Sériés 2. No. 2 p. 39-62.

4) Ôsszesîtettûk a mai Ausztria, Magyarorszûg, Csehszlovâkia,
Jugoszlâvia, Eomânia és Bulgiiria népszâmlàlâsaiban kimutatott fôbb
kisebbségek hivatalos adatait. Az elsô vilâghâborû utâni népszâmlâlâ-
sokban kulonôsen a magyarok szâma erôsen eltorzult és jôval a tényle-
ges szâm alatt van.



Szàsz Béla dr. tanâcskozâsi elnôk kôszonetet mond dr.

Kardos T. Béla értékes elôadâsâért és felkéri Eszenyi Lâszlôt
(Washington, D. C.) elôadâsânak megtartâsâra.

Eszenyi Ldszlà:

Erôsebb-e a Szovjetuniô hadifelkésziiltsége

az Egyesult Âllamokénâl?

A vilâg két vezetô katonai hatalmânak hadifelkésziiltségét
lemérnl és ôsszehasonlitani nem tartozik a legkônnyebb fel-
adatok kozé. Mikor a râm kirôtt feladatot elôszôr elolvastam,

ônkényteleniil is HuntvôX, a dûsgazdag amerikai iparmâgnâsrôl
keringô tôrténet jutott eszembe. Egyik intervjûja elkalmâval
az ôt kôriilvevô ûjsâgirôk valamelyike megkérdezte, bogy
mennyi a vagyona? Hunt, akinek részvényei olykor tôbb mil-
liôs értékvâltozâst mutatnak a tôzsdéken, mosolyogva kérdezte
vissza: "Ebben a pillanatban gondolja, fiatal barâtom?"

Pedig bol van Hunt vagyona a két kolosszus arzenâljâtél?
Szerencsémre a mâjus 26-ân Moszkvâban létrejôtt âllam-

fôk kozbtti megâllapodâst megelôzôen és kovetôleg a fegyver-
kezéssel kapcsolatosan rengeteg adat keriilt nyilvânossâgra a
minisztériumok kiadvânyaiban és a folyôiratoknak adott nyi-
latkozatok ûtjân. ïgy remélem, sikeriil erre a végteleniil bo-
nyolult kérdésre értbetô vâlaszt osszeboznom.

Bevezetôiil talân par szôt szôlok arrôl, bogy miként jutot-
tak az Egyesult Allamok a teljes atomuralomtol a vitatbatô
egyenlôségig. Amerika a mâsodik vilâgbâborûbôl még mint
gyôztes és az egyetlen nukleâris batalom keriilt kl. Ezt a rend-
kiviili adottsâgot és elbivatâst vezetôi, sajnos, nem ismerték
fel vagy nem merték vâllalni. Egyeduralmât sem a kommuniz-
mus fékentartâsâra (Policy of Containment), sem azoknak a
jogoknak az érvényesîtésére nem tudta felhasznâlni, amelyeket
az Egyesult Nemzetek alapokmânya minden népnek, l'gy az
orosz érdekteriiletre szorult népeknek is biztosît. A sors irô-
niâja, bogy éppen egy hi'res katona-elnok volt az, aki sem az
1953-as kelet-német felkelést, sem az 1956-os magyar szabad-
sâgbarcot nem ragadta meg arra, bogy a Szovjetuniô kimélet-



len vilâguralmi tôrekvéseit idejében letorje. S hogy ezt az
amerikai érdekek kockâzata nélkiil tehette volna, azt a kubai
események bizonyîtottâk be. Mikor sokkal késôbb, 1962-ben,
Kennedy a konvencionâlis erôk egy részének mozgôsîtâsa utân
atomfegyvereinek bevetésével fenyegetôzôtt, az oroszok meg-
hâtrâltak. Sajnos, neki sem volt elég bâtorsâga ahhoz, hogy
legalâbb a kubai kérdést egyszer és mindenkorra tisztâzza.

Azôta természetesen nemcsak az amerikai atomszupre-
mâcia morzsolôdott le, hanem a Szovjetuniô a torténelemben
pâratlanul allô hadiipari sûlyképzéssel utolérte, sot egyik-mâ-
sik téren tùl is szâmyalta az amerikai hadifelkészûltséget. A
kubai krizis idején fennâllott 8:1 arânyû fôlényûnk 1967-ben
4:l-re csôkkent, a moszkvai konferencia asztalâhoz pedig
Nixon mâr csak mint egyenlô fél iilhetett le târgyalni.

A sok kritikâban részesûlt megâllapodâsnak tobb oka volt.
Az eszeveszett fegyverkezés elviselhetetlen terheket rôtt

mindkét orszâg népére, de kûlônôsen a gazdasâgilag sokkal
fejletlenebb oroszokra. Igaz ugyan az is, hogy a kiilonbséget a
vietnâmi hâboru csillagâszati kôltségei kiegyenlitették. A mâ-
sodik vilâghâboru ôta az Egyesult Allamok 15 trilliô dollârt ki-
tevô nemzeti ôssztermelésébôl 1.3 trilliôt (7-8%), a Szovjet
uniô a 4 trilliô dollârt kitevô ôssztermelésbôl 1 trilliôt (11—

14%) forditott hadiigyi kiadâsokra. Az 1972. kôltségvetési év-
ben mi kereken 80 milliârdot, a Szovjet 45—60 milliârdot âlli-
tott be honvédelmi célokra. Természetes eredményként anya-
giak hiânyâban mindkét orszâgban sùlyos belsô problémâk
vâmak megoldâsra évek ôta.

Vannak, akik Nixon egyik nagyvonalû vâlasztâsi trukkjé-
nek tartjâk a hirtelen nyélbeûtôtt megegyezést. Ezek elfelej-
teni lâtszanak, hogy a megelôzô târgyalâsok csaknem hârom
évet vettek igénybe. Mâsok a Kina-pânikba esett oroszok hât-
biztositô hûzâsânak minôsitik az Eurôpai Biztonsâgi Konfe
rencia elôtt.

Katonai szemmel nézve a kôzeledés kézenfekvô oka annak

felismerése volt, hogy egyik fél sem képes tobbé olyan meg-
lepetésszerû atomcsapâst mémi a mâsikra, hogy a megtâma-
dott rendelkezésére ne maradjon elég rakéta a tâmadô orszâ-
gânak megsemmisitésére. Bôrômbn ismervén meg a kommu-



nista vezetôket olyan messzire nem mennék el, hogy a moszk-
vai szerzôdés az ellenségeskedés helyett a békés târgyalâsok
ûtjât és korszakât nyitotta meg. Majd meglâtjuk!

Most pedig râtérek a két nagyhatalom nukieâris erejének
ôsszehasonlitô ismertetésére és a fegyverkezés korlâtozâsâra
vonatkozô szerzôdés (SALT) vârhatô befolyâsâra. A konvencio-
nâlis erôk kiértékelése és ôsszemérése ugyanis messze tûl-
menne egy ilyen rôvidebb lélegzetû értekezés keretein.

A szârazfôldôn kiépîtett acél és vasbeton sflôkban elhe-
lyezett interkontinentâlis rakétâkbôl az Egyesiilt Âllamoknak
1054, a Szovjetuniônak 1618 âllt rendelkezésére a szerzôdés
megkôtésekor. A mi "Minuteman" néven ismert rakétâink
részben elavultak, épitésiiket 1967-ben befejeztiik. 1970-ben a
kongresszus 800 milliô dollârt âllitott be a "Minuteman III"
rakéta épitésére, amely a réginél nagyobb robbané erejû és
valôszinûleg tôbb robbanô fejjel is fog rendeikezni. A Szovjet
évi 250 ùj fôldi bâzisù rakéta gyârtâsra képes. Megegyezés
hiânyâban hamarosan komoly fôlénybe keriilt volna ezen a té-
ren mind a rakétâk szâmât, mind pedig robbanô hatâsât te-
kintve. Jelenleg az orosz fôldi rakétâk megatonokban kifejez-
hetô fôlénye 3:1. A megegyezés értelmében a jelenleginél tôbb
rakétât nem âllithat be egyik fél sem, de azok minôségét javft-
hatja. Befejezés stâdiumâhoz kôzeledik és 1973-ban valôszinû
leg mâr elavult rakétâkat fog felvâltani az SS-9 néven gyârtott
25 megatonos ôriâs szovjet rakéta, amely âllitôlag mâr szintén
tôbb robbanôfejes tipus lesz. Ezek lekûzdésére és ellensûlyo-
zâsâra az Egyesiilt Âllamok kénytelen lesz vagy a szârazfôldôn
vagy a tengeren alkalmazott rakétâinak egy részét magasabb

megatonnâjùra âtcseréini.

Az Egyesiilt Âllamok 41 atomhajtâsil, korszerû Polaris és.
Poséidon tipusii tengeralattjârôjân 656 rakéta van. A Polaris
16 egyes rakéta, a Poséidon ugyanannyi tôbb robbanô tôltetû
(MIRV) rakéta kilôvésére képes. A rakétâk alâmeriilt helyzet-
ben is kilôhetôk. A MIRV (Multiple Independent Reentry Ve-
hicle) néven ismert rakétâkban 3—14 atomtôltet v£in, amelye-
ket rendkivuli szellemes elektrônikus szerkezet kiilôn-kûlôn

célokra tud irânyitani. Egy rakéta tehât 3—14 cél egyidejû
megtâmadâsâra is alkalmazhatô. A szovjet 25 korszerû tenger-



alattjârôjân elhelyezett rakétâk szâma 650—700 kozot mozog.
Évente 8—9 ûjabb atomhajtâsù tengeralattjârô gyârtâsâra van
kapacitâsuk. Az eddig ismert és a mi Polaris ti'pusunkhoz ha-
sonlô hajôik minôségben lemaradnak az amerikaiak mogott.
Zajosak, kônnyen felismerhetôk és sebezhetôk. Rakétâikban
rendszerint csak egy (legfeljebb hârom) robbanô fej van, de
azok csak egy célra lôhetok ki. Az orosz kutatôk lâzasan dol-
goznak egy tôbb robbanô fejes rakéta elôâllitâsân s l'gy ezen a
téren komoly meglepetéssel és az erôviszcnyok kiegyenlitôdé-
sével lehet szâmolni. Amerikai oldalon pillanatnyilag tenger
alattjârô épités nem folyik, csak a Palaris tîpusû egységeket
alakitjâk ât a nagyobb Poséidon rakétâk befogadâsârà. Terve-
zési stâdiumban van azonban egy ûj és tulajdonsâgaiban min-
den eddigit messze tûiszârnyalô tengeralattjârô. A programot
ULMS (Undersea Longrange Missile System) néven idén kezd-
ték el és a hajôk szolgâlatba âllitâsâra 1978-ban keriilhet sor.
Az ùj hajôegység 24 rakéta kilôvô berendezéssel fog rendel-
kezni, s igy a jelenlegi sûlyu MIRV rakétâkat alapui véve
maximâlisan 336 kiilônbôzô célt tudna egyszerre bombâzni.
Valôszinûbb természetesen, hogy kevesebb, de sokkal nagyobb
megatonszâmû rakétâk kilôvésére fogjâk hasznâlni, minek fel-
tétlen sziikségességére mâr az orosz SS-9 ismertetésénél râ-
mutattam. Rakétâit 6000 mérfôldre tudja kilôni, ami azt jelen-
ti, hogy a Szovjet Birodalom és Kina legtôbb célpontjât ame
rikai bâzisokbôl mûkôdve is el fogja érni. Ennek diplomâciai
jelentôsége is felbecsûlhetetlen. Kritikus pillanatokban nem
kell tâmaszpont-vitâkba bonyolôdni idegen kormânyokkal.

A moszkvai megegyezés értelmében az Egyesiilt Âllamok
a flottâjâban lévô 41 atomhajtâsù tengeralattjârô szâmât 44-re
emelheti feltéve, hogy elavult fôldi rakétâibôl 54-et hasznâla-
ton kivùl helyez, igy maradna még 1000. Az oroszok a jelenlegi
25 korszerû egységet 62-re emelhetik, de csak akkor, ha fôldi
rakétâikbôl 209-et és a régi tipusû tengeralattjârôikbôl 30-at fel-
adnak. Ezen a teriileten a pillanatnyi amerikai fôlény elvitat-
hatatlan.

Érdekes jelenség, hogy az oroszok az atombomba szâllitâ-
sâra alkalmas nehéz bombâzô gépek szâmât nem kivântâk
szabâlyozni. Egyik oka ennek az, hogy a bombâzôkra soha



sem fektettek kiilônbsebb sûlyt, mâsik kézenfekvôbb ok pedig,
hogy ennek fejében arrôl a 900 kisebb hatôsugarù szovjet ra-
kétârôl sem intézkedik a megegyezés, amelyek az Egyesûlt
Allamok teriiletét ugyan nem érik el, de Eurôpa minden része
hatôsugarukon belûl esik s igy NATO-erôinket veszélyeztethe-
tik. Nehéz bombâzô gépeink szàma a valaha volt 1700-rôl 460-
ra csôkkent ugyan, de hadâszati légierônk még mindig abszo-
lùt folényben van a szovjet 140 gépével szemben. Mindkét
flotta gépei elavulôban vannak. A mi B-52 és B-58 gépeinket
fokozatosan fel fogja vâltani a B-1 szuperbombâzô, az orosz
oldalon pedig a "Backfire" tipusù ùj supersonic repûlôgép
keriil valôszinûleg beâllltâsra. A Hadâszati Légierô Parancs-
noksâg (SAC) rendiiletlenul hisz a nehéz bombâzô gépek hatâ-
sos alkalmazhatôsâgâban a rakétâk ellenére is, mert bemérhe-
tôséguk a fôldi bâzisû rakétâknâl kisebb és vâratlan fordulat
esetén az ember irânyitotta hadieszkôz rugalmasabban alkal-
mazhatô bârmilyen tôkéletesen megszerkesztett holt gépnél.
Bâr az elektronikus agyak korâban ez az âllitâs is vitathatô.

Jelenleg az Egyesûlt Âllamok ôsszesen csak 1710 szâraz-
fôldrôl vagy tengeralattjârôrôl kilôhetô rakétâval és repûlôrôl
ledobhatô bombâval rendelkeznek szemben a Szovjetuniô 2419
kûlonféle rakétâjâval és bombâjâval. Minthogy azonban a mâr
ismertetett MIRV rendszerû rakétâkkal csak mi rendelkezûnk,
egyidejûleg 5900 célra tudjuk azokat kilôni, mig a Szovjet csak
2200 célt tudna tâmadni. Mâs szôval, ha a Szovjet ma meglepe-
tésszeru nukleâris tâmadâst hajtana végre és minden rakétâja
és bombâja célba talâlna, nekûnk még mindig maradna elmé-
letileg tobb, mint 3000 rakétânk és bombânk a visszacsapâsra.
Ez az elmélet, sajnos, két helyen is sântit. Elôszôr is az ame-
rikai atom-robbanô-fejek nagyobb koncentrâciôja miatt (egy
tengeralattjârôn olykor 160—200) egyetlen szovjet rakéta 1—
200 robbanôfejet is megsemmisithet. Mâsodszor pedig az orosz
kutatô tudôsok bârmikor felfedezhetik a MIRV rendszerû tôbb

célra is kilôhetô rakétâkat (ha ugyan mâr fel nem fedezték)
és azt a szerzôdés megsértése nélkûl beâllithatjâk a jelenlegiek
helyére.

A kilôvô berendezések szâmât és hajtô erejét illetôleg a
szerzôdés a Szovjet fôlényét biztosîtotta, az atom-robbanô-fe
jek szâma szerint mérve az Egyesûlt Âllamok vezet.



A szovjet szârazfôldi kilôvô berendezései nagyobb haji'tô
erejûek, rakétâi megatonban kifejezve az amerikaiaknâl sûlyo-
sabbak és nagyobb a rombolô hatâsuk. Itt meg kell azonban
jegyeznem, hogy az elpusztitctt teriilet nagysâga nem novek-
szik arânyosan a megatonszâm emelkedésével. Egy 2 megato-
nos rakéta âltal elpusztîthatô teriilet csak alig egyharmaddal
nagyobb, mint az 1 megaton sùlyué. Egy 16 megatonos rakéta
ugyanakkora teriiletet rombol, mint egy 4 megatonos. A mega
tonszâm emelkedésével arânyosan nô az elôâlh'tâs kôltsége, az
oroszok azonban képtelenek nagyobb rombolô hatâs beâllitâ-
sâra, mert rakétâik sokkal pontatlanabbak a mieinknél. Olykor
mérfôldekre csapôdnak be a céltôl. A talâlati pontossâg pedig
rendkîviil fontos szerepet jâtszik a kis teriileten beépitett ra-
kétâk megsemmisitésénél.

A védô és tâmadô harceszkôzok kozôtt évezredek ôta folyô
versenyben a nukleâris fegyverek a tâmadâs soha nem tapasz-
talt fôlényét vivtâk kl. Egy orszâg hadâszati védelme ma nem
ann5âra védelmi berendezéseitôl, mint tâmadô rakétâinak szâ-
mâtôl fiigg. Az ellenséget sokkal inkâbb tartja vissza a tâma-
dâstôl a megsemmisitô visszacsapâs (Massive Retaliation) le-
hetôsége, mint a rakéta-elhâritô védôrendszerek vagy eszkô-
zôk eddig ismert fajtâi. Az oroszok Moszkva védelmére 64 el-
lenrakétâbôl âllô védôrendszert âllitottak mâr fel. A mi "Safe-

guard" vagy ABM (Anti Ballistic Missile) néven ismert védel
mi rakétâink felâllitâsa a Kongresszus akadékoskodâsa miatt
késett. Ennek legerélyesebb szorgalmazôja egyébként a vilâg-
hîru honfitârsunk: Taller Edward.

A moszkvai megegyezés értelmében mindkét orszâg 200—
200 ellenrakétât âllîthat be, de nem tôbb, mint 2 védôrendszer
keretében. Egy Washington kôriil keriil felâllitâsra, a mâsik
észak-dakotai rakéta-bâzisunk védelmét fogja ellâtni. Sajnos,
a mostani hadâszati légierôalapok îgy védelem nélkiil marad-
nak. Az ellenrakétâk hatâsossâgât nukleâris tômegtâmadâs
esetén még sehol nem prôbâlhattâk ki s igy az legjobb esetben
tudomânyos talâlgatâs târgya. A védelmi eszkozok sorâban
kivânom megemliteni, hogy az Egyeslilt Allamok tôkéletesnek
mondhatô radar légi figyelô-rendszer birtokâban vannak. A
radar-ernyôt kikerlilô alacsonyan repûlô rakétâk és bombâzôk



felfedezésére és jelentésére âllandô légi felderitô szolgâlatot
âllitottunk be.

A jovô valôszînû fejlôdését mutâtja a kulûgyminisztérium
alâbbi szemléltetô âbrâja;
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E szerint a jelenleg ismert és a szerzôdés âltal megenge-
dett fejlesztési programok végrehajtâsât feltételezve az Egye-
sûlt Âllamoknak kozel 10.000, a Szovjetuniônak kereken 4000
nukleâris robbanôfej fog 1977-ben rendelkezésére âllni.

Az Egyesûlt Âllamok fegyveres ereje aiapvetô âtalakulâs-
ban van, mely bizonyos fokû kockâzatot bord magâban a kô-
vetkezô par év sorân. A legszûkségesebbnek lâtszô konvencio-
nâlis egységek megtartâsa és korszerûsitése mellett a sûly a
nukleâris hadâszati fegyverekre keriil ât fokozatosan. A nukleâ
ris fegyverkezés sorân pedig a nehezebben védhetô szârazfôldi
rakétâkrôl (ICBM) a szinte sebezhetetlennek lâtszô tenger-
alattjârô flotta szâmszerû fejlesztésére és a tengerészet tôrté-
netében soha nem tapasztalt korszerusitésére teszik ât a hang-
sûlyt. A nehéz bombâzôk jovô hadâszati jelentôségét a kiprô-



bâlâsra keriilô ùj B-1 gépek hasznâlhatôsâga fogja meg-
hatârozni.

A harci eszkozoket — legyen az kôbalta vagy a legkompli-
kâltabb nukleâris fegyver — emberek kezelik. Az emberanyag
fizikai adottsâga, szellemi szinvonala és hâborûs akarata tehât
a mai vâltozott korulmények kôzôtt is hâborût eldôntô jelen-
tôségû maradt. Az ûj fegyverek bevezetése a tômeghadseregek
alkalmazâsânak alkonyât jelentik. A sokkal nagyobb pusztitô
hatâsû harceszkozbk kevesebb, de magasabb kiképzésû kato-
nât igényelnek, akik hazâjuk védelmében torhetetlen akarattal
és megrendithetetlen erkôlcsôkkel hajtjâk végre az olykor hât-
borzongtato kihatâsû parancsokat. Ismerve ifjûsâgunkat, a ki-
sebb szâmû élit haderô felé mutatô irânyt az Egyesiilt Alla-
mokra nézve elônyosnek lâtom.

Az atomfegyverek megjelenése a hâborû lényegén katona-
filozéfiai szempontbôl nem vâltoztatott. A hâborû ezutân is az
erôszak ténye marad, mellyel az erôsebb fél akaratât a gyen-
gébbre kényszeriti. A mûittal szemben a leglényegesebb hadâ-
szati jellegû vâltozâs, hogy a dôntés esetieg percek alatt kôvet-
kezhetik be, minek kovetkeztében a hâborûs ûtôkészség fon-
tossâga messze az ûtôképesség fôlé nôtt. Egy orszâg ûtôképes-
ségének, vagyis hâborûs potenciâjânak csak azt a részét vet-
heti be nukleâris tâmadâs esetén, amely azonnal rendelkezé-
sére âll. A haderô mûlthoz hasonlô kiépîtése a hâborû folya-
mân elképzelhetetlen. Ez a kôriilmény teszi az âllandô és
magasfokû nukleâris hadifelkészûltséget sorsdôntô fontossâ-

Nem az a lényeges kérdés tehât, hogy egyik vagy mâsik
vonatkozâsban pillanatnyilag melyik oldal erôsebb, hanem az,
hogy a Szovjet soha ne tegyen szert olyan tâmadô fôlényre,
amely az Egyesiilt Allamok egy atomcsapâssal-valô megbéni-
tâsât lehetôvé teszi. Ez a "First strike ability" néven ismert
veszély Damokles kardjaként lebeg nemcsak az Egyesiilt Alla
mok népe, hanem az egész emberiség feje felett. Elhâritâsa az
Egyesiilt Allamok ûj tôrténelmi feladata, amelyet haderejének
âllandô korszerusitésével és ûtôképességének magas szinvona-
lon valô tartâsâval tôlthet csak be.



Szâsz Béla dr. tanâcskozâsi elnok koszônetet mond Esze-
nyi Lâszlô értékes elôadâsâért és felkéri dr. Szàz Zoltânt

(Annandale, Va.) elôadâsânak megtartâsâra.

Szàz Zoltân dr.:

Nyugat-Németorszâg ûj irânyai

November 19 fontos dâtum volt a német nép életében.
1953 ôta elôszor lépett a nyugat-német polgâr az umâhoz, hogy
egy kulpolitikai kérdésre adjon vâlaszt. 1953-ban a német fegy-
verkezés és a nyugati szbvetségbe valô belépés volt az a vâ-
lasztôviz, amelyik a két nagy nyugat-német pârtot ellentétes
âllâspontra birta és amelynek elfogadâsa majdnem hûsz esz-
tendôre meghatârozta a nyugat-német politika irânyait. Termé-
szetesen azt is lehet mondani, hogy a vâlasztâs szociâldemok-
rata gyôzelem esetén sem vezetett voina mâs politikâhoz, mert
Ollenhauer — éppûgy, mint Adenauer kancellâr — végiil talân
kedvezôbb elôfeltételekkel ùgyis csak belépett voIna a NATO-
ba a vilâgpolitikai hatalmi egyensùly nyomâsânak engedve.

Az 1972-es vâlasztâsok esetében lehet azt mondani, hogy ha
Bazel kancellâr lett volna, akkor is âtvette volna, vagy ât kel-
lett volna vennie a brandti keleti politika alapelveit, s ha las-
sabban és elônyôsebb feltételeket kiharcolva is, ugyancsak
folytatta volna azt a détente poiitikât, amelyet mâr a nagy
koaliciôs kormâny 1966-ban megkezdett.

Elôszor is meg kell âllapitanom, hogy a nyugat-német ke
leti politika eredôje az amerikai és francia détente politika
volt. Mind Johnson elnôk idején az eurôpai problémâk tudatos
elhanyagolâsa, mind de Gaulle kôzeledési politikâja Moszkva
és Keletkôzép-Eurôpa felé sziikségessé tette a rugalmas nyugat-
német poiitikât a varsôi paktum orszâgai felé, ha Bonn el
akarta keriilni a diplomâciai izolâciôt. A politika szûkségszeru-
sége azonban nem vonta maga utân azokat a lépéseket, amelye-
ket Brandt kancellâr 1969, avagy 1970 utân megtett.

A kezdeti fâzisban a Kissinger—Brandt koaliciô még a
keletkôzép-eurôpai âllamok liberalizâlôdâsâban bi'zott s velûk
kivânta a diplomâciai és gazdasâgi kapcsolatokat helyreâllitani
és elmélyiteni, ezâltal a Német Demokrata Kôztârsasâgot még a



szovjet tômbôn belûl is izolâlni és a Szovjetuniôt engedmé-
nyekre bimi a német egység érdekében. Ez a politika hasonh'-
tott a Johnson-adminisztrâciô idején mérsékelt energiâval foly-
tatott kisérlethez, hogy a keletkôzép-eurôpai âllamok diplomâ-
ciai mozgâsszabadsâgât diplomâciai és gazdasàgi eszkôzôkkel
Moszkvâval szemben kiépîtsék. Ennek a német és amerikai
politikânak kozos nevezôje volt a keletkozép-eurôpai kommu-
nista kormânyok hosszûtâvû tôrvényességének elfogadâsa ab-
ban a reményben, hogy ezâltal a rendszereken beliil némileg
segiteni tudjâk azokat az erôket, amelyek az emberi szabadség-
jogokat és a nemzeti fuggetlenséget, még ha marxista vilâg-
nézeti burkolatban is, de meg akartâk vaiôsitani.

Sajnos, ez a politika, bar Csehszlovâkiâban belpolitikai
okokbôl vâratlan nagy sikert ért el, 1968. augusztus 23. utân
utôpisztikussâ vâlt. A Breznyev-doktrina mâr csak quasi-jogi
magyarâzatot adott annak a durva politikai ténynek, hogy
Keletkôzép-Eurôpâban az orosz nagyhatalom nemcsak kûlpoli-
tikai kiugrâst, de olyan belpolitikai vâltozâsokat sem tûr meg
katonai beavatkozâs nélkûl, amelyek a kommunista part egyed-
uralmât még csak részben is veszélyeztetnék.

☆ ☆ ☆

Ha a brandti keleti politikât tanulmânyozzuk, a prâgai
bevonulâs adja meg annak az alapfelismerésnek nyitjât,
amelyik az ûj nyugat-német kancellârt — aki, mint a nagy
koallciô kiiliigyminisztere még Budapesten és Bukaresten ke-
resztiil prôbâlt Moszkvâhoz jutni —, a keserû engedmények
ùtjâra vitte, vagy kényszeritette.

A nyugat-német szociâldemokrata part mindig az egységes
német âllam alapjân âllt; sokkal inkâbb, mint a CDU/CSU,
amelynek rajnavidéki és bajor szâmyai kevéssé lelkesedtek a
bismarcki "klein-deutsch" megoldâsâért, amelyik szociâlde
mokrata és protestâns tùlsûlyt eredményezett volna. Igy ta-
lân Brandt pârtjânak még keserûbb volt a német felosztâsba
hosszûtâvon beleegyezni, mint keresztény demokrata târsai-
nak. Ugyanakkor azonban az ideolôgiai idegenkedés az âtala-
kulôban lévôknek vélt kommunista âllamrendszerektôl nem

volt olyan éles, mint keresztény demokrata kôrbkben. Hozzâ-
jârult mindehhez a befektetési tôkefelesleg, amelynek Kelet-



Eurôpâban és a Szovjetuniôban valô elhelyezése — akâr kozôs-
gyârtâsi harmadik âllamokban valô kôzôs eladâsi szerzôdések
ùtjân 1970 korul — német gazdasâgi érdekké vâlt, a német
nagyipart is a détente politika tâmogatâsàra, avagy legalâbb is
megtûrésére birta.

Ha Brandt kancellâr 1969 oktôberi programbeszédét tanul-
mânyozzuk, és ôsszehasonlitjuk november 8-i beszédével,
amelyet a nyugat- és kelet-német szerzôdés parafâlâsa utân
mondott el, meg kell âllapitanunk, hogy mâr hârom éwel ez-
elôtt tisztâban volt azokkal a keserû engedményekkel, amelyek-
kel a Kelettel valô jô viszonyt meg kellett fizetnie. Lâthatô
azonban az is, hogy engedékenységével sikeriilt a nyugat- és
kelet-német elidegenedést legalâbb is idôlegesen megâllitania
és Nyugat-Németorszâgnak a nyugati détente politikâban
kulcspoziciôt biztositania. Hogy hosszûtâvra sikeriil-e majd
neki a "Wandel durch Annaeherung"-ot (a vâltozâst kôzeledés
ùtjân) Kelet-Németorszâg esetében — a német egység érdeké-
ben — megvalôsitani, avagy bel- és kùlpolitikailag a keleti po
litika a Német Szôvetségi Kôztârsasâg balratolôdâsât és radi-
kalizâciôjât idézi-e elô, azt csak az elkôvetkezô évek mutatjâk
majd meg.

☆ ☆ ☆

A nyugat-német engedmények, mint tudjuk, nagyon jelen-
tôsek voltak. A négy szovjet kôvetelésbôl kettônek teljes egé-
szében, mâsik kettônek pedig részben elfogadâsât jelentet-
ték — merô ellentétben az eddigi nyugat-német politikâval.

Az elsô konkrét engedmény az Odera—Neisse tartomâ-
nyok nemzetkôzi jogi feladâsât jelentette a lengyel és orosz
jôindulat megnyerése céljâbôl. A hâborû elôtti Németorszâg
24%-ânak cessziôja békeszerzôdés és a maradék németség egy-
ségének megvalôsîtâsa nélkiil az elôbbinek nagy bizonyitékât
jelentette, de sokkal mélyebb volt a német egység megvalôsi-
tâsânak "ad calendas Graecas" tevése a mâsodik engedmény-
nyel, ami mâr a nyugat-német alkotmânyt is részben megsér-
tette.

Ez a koncessziô a kelet-német âllam szuverénitâsânak és
hatârai sértetlenségének elismerése volt. A november 8-i szer-



zôdéstervezet, amelyet Brandt kancellâr még karâcsony elôtt
alâirt Kelet-Berlinben, a Hallstein-doktrinânak és Bonn ama
igényének, hogy az ôssznémetség reprezentâciôja egyediil ôt
illeti meg, jogilag is véget vetett.

Igaz, hogy ezen a téren a Német Demokratikus Koztârsa-
sâg âltal hangosan és âllandôan kovetelt "nemzetkôzi jog sze-
rinti" elismerés, mint egy idegen fûggetlen âllamé, a szerzôdés
bevezetôjében némileg korlâtozva van, ami kiilônbôzô felfogâs-
ra utal a két kormâny kôzott "a nemzeti kezelést illetôen is"
és a tervezethez mellékelt nyugat-német levél âltal, amelyet a
moszkvai szerzôdéshez is hozzâcsatoltak és amely a német egy-
ség megvalôsitâsa felé irânyulô politika opciôjât meghagyja a
nyugat-német kormânynak. Tovâbbâ a négy gyôztes nagyhata-
lom, beleértve a Szovjetuniôt, 1972. november 5-én kozos jegy-
zékben elismerte, hogy az a tény, hogy a nyugat- és kelet-német
szerzôdés alâîrâsa utân mindkét német âllam ENSz-tagsâgât
tâmogatja, "semmiképpen sem befolyâsolja a Négy Hatalom
jogait és felelôsségét és az ezekkel kapcsolatos négyhatalmi
egyezményeket, dôntéseket és azok gyakorlâsât". A szerzôdés
6. pontja azonban nyîltan kimondja, hogy mindkét âllam tisz-
teletben tartja egymâs fiiggetlenségét és autonômiâjât bel- és
kûlpolitikai vonalon egyarântl A 2. pont pedig az Egyesiilt
Nemzetek alapokmânyâban kifejtett alapelvekre fekteti a két
âllam kapcsolatât, amely gyakorlatilag egyenértékû az NDR
idegen, fûggetlen âllamként valô elismerésével. Ezért irhatta a
New York Times hivatalos kommentâtora november 13-ân,

hogy "amig alig figyelt valaki oda, a német kérdés — nem ke-
vesebb, mint az elmùlt negyed évszâzad legnehezebb és leg-
veszélyesebb politikai kérdése — formâlis elintézést nyert".

Mi'g a harmadik kôvetelményt — legalâbb formailag — a
n5mgat-német kormâny nem fogadta el, addig a negyedik kér-
désben, az eurôpai biztonsâgi konferenciât illetôen Brandt
kancellâr maga volt az 1970-ben, aki amerikai hâtvédelemmel
sorompôkat âllitott a szovjet kôvetelés teljesitése elé, s kért a
berlini és mâs német kérdésekben valô legalâbb részleges meg-
oldâst. Az elmùlt két évben azonban ô takarftotta el lépésrôl-
lépésre a moszkvai és varsôi szerzôdésekkel, a nyugat-berlini
orosz fôkonzulâtussal kapcsolatos engedményével és a nyugat-



és kelet-német szerzôdéssel azokat az akadâlyokat, amelyek a
konferencia osszehîvâsânak ûtjâban âllottak s ô adta meg
Nyugat-Németorszâg részérôl mindazokat a koncessziôkat,
amelyek elérésére a szovjet tomb a konferenciât ossze kivânta
hivatni. Azt lehet mondani, hogy az eurôpai biztonsâgi és
egyiittmûkôdési konferencia, amelynek elôtârgyalâsai Helsinki-
ben megkezdôdtek, ma mâr szinte anticlimaxként bat, hiszen
a szovjet fôcél, a keletkôzép-eurôpai "status quo" nemzetkôzi
jogi elismerése mâr mind Nyugat-Németorszâg, mind az Egye-
sûlt Âllamok részérôl 1970—1972 kôzôtt megtôrtént.

Ôsszefoglalva: a brandti politika idâig inkâbb csak âldo-
zatokat hozott. Elért azonban poziti'v eredményeket is, amelyek
kôzott az emberi jogok gyakorlâsa kôriil elért kônnyebbitések,
az utazâst és amnesztiât illetôen a két német âllam kôzôtt

létrejôtt megâllapodâsok, valamint a kulturâlis, gadasâgi és
idegenforgalmi csere és kapesolatok kiépitése terén valô le-
hetôségek kétségteleniil a német nép érdekét szolgâljâk keleten
és nyugaton egyarânt.

☆ ☆ ☆

Fontosabb azonban a brandti kulpolitika nemzetkôzi visz-
szahatâsa. Nehéz megmondani, hogy az amerikai kûlpolitikât
illetôen Brandt kaneellâr kezdeményezô alany volt-e, avagy
csak annak kôvetôje. Mondhatni, hogy eredetileg csak kôvetô-
je, de 1970 nyarâtôl 1972 mâjusâig inkâbb a kelleténél mesz-
szebbmenôen kezdeményezô alanya olyannyira, hogy 1972 ta-
vaszâra nem maradt mâs vâlasztâs az amerikai kormâny ré-
szére, mint a nyugat-német tempôt tûlhaladôan az orosz—ame
rikai détente-t kiépiteni, nehogy a nyugat-eurôpai kezdeménye-
zések Brandttal az élen NATO-vâlsâghoz vezessenek. Hasonlô
volt a Nixon-kormâny helyzete a Szovjetuniôéhoz 1966 és 1967
kôzôtt, amikor keletkôzép-eurôpai szôvetségesei a détente po-
litikât sokkal nagyobb mértékben tették magukévâ, mint
Moszkva s az utôbbiriak csak az ùj politika koordinâlâsa és
felfokozâsa maradt, ha nem akarta a keleti—n5aigati kapcso-
latokat a hideghâborû medrébe visszasodomi.

Mit jelent ez keletkôzép-eurôpai vonatkozâsban? Magyar-
orszâg és a Kârpât-, valamint a cseh-medence térségében élô
népek és orszâgok szâmâra elsôsorban az orosz csapatok kivo-



nulâsa bi'r jelentôséggel. Erre egyoldalùlag sor nem keriil. Két-
ségtelen azonban, hogy mind amerikai, mind nyugat-eurôpai
érdekek amellett szélnak, hogy az elkovetkezendô két-hârom
év folyamân az amerikai csapatok szâma Eurôpâban csokken-
jen. Ugyanakkor azonban az is életérdek, hogy ez kôlcsonôsen
és arânyosan tôrténjék. Diplomâciailag a nyugat- és kelet-né-
met szerzôdés alâirâsa utân alig lesz lehetséges 34 szovjet had-
osztâly Keletkôzép-Eurôpâban valô âllomâsozàsât megmagya-
râzni akkor, amikor a nyugat-német "revansizmus" rémét még
a hazug szovjet propaganda sem tarthatja fenn sem kiil-, sem
belpolitikai okokbôl.

Kétségtelen az is, hogy a kiegyenh'tett és kolcsônos csapat-
csokkentésekre vonatkozô târgyalâsok, amelyek januâr 31-én
kezdôdnek Svâjcban, elsôsorban a Németorszâgban âllomâsozô
amerikai és szovjet csapatokat érintik, mert a szôban forgô
csapatok zome a nyugat- és kelet-német kôztârsasâg teriiletén
âllanak. Ugyancsak kétségtelen az is, hogy maga az equivalen-
cia kérdése a kûldnbozô struktûrâjù, tûzerejû hadosztâlyok
kôzôtt Keleten és Nyugaton majdnem megoldhatatlan techni-
kai problémâkat okozhat a târgyalâsok sorân. TJgyszintén a
fdidrajzi equivalencia kérdése is nagyon kényes, mert a szov
jet csapatok csak Brest-Litovskig, vagy Lembergig, az amerikai
csapatok pedig az észak-amerikai kontinensre vonulnânak visz-
sza. Végiil Brandt politikâja csak addig nem jâr végzetes ve-
széllyel a nyugat-német kôztârsasâgra, ameddig az amerikai
erôk vagy jelenlegi, vagy equivalens erejiikkel Nyugat-Német-
orszâgban âllomâsoznak és a Kôzôs Piac orszâgai kozott az
institucionâlis egylittmûkodés egyre mélyebbé fejlôdik. Ilyen
kôriilmények kozott nem lesz elsôrendû nyugat-német érdek
az amerikai csapatok gyors, avagy nagjrmérvû kivonâsât elô-
mozditani. Tehât a njTigat-német diplomâcia inkâbb ôvatossâg-
ra int majd és halasztô taktikât folytat, mint a kôlcsonôs
erôcsokkentést tâmogatni a kovetkezô fâzisban, mig a franciâk
abszolût az egész csapatcsokkentési terv ellen vannak.

Ha azonban a térképet nézzûk mind német, mind amerikai
érdekbôi elképzelhetô egy olyan térség relativ kiiiritése, ahol
a pillanatnyi ellenséges veszély a legminimâlisabb. Ez a Varsôi
Paktum térségében Magyarorszâg és Csehszlovâkia (Româniâ-



ban nincsenek orosz csapatok), a NATO térségében a kozép-
eurôpai parancsnoksâg bajor déli szâmya és az észak-olaszor-
szâgi térség. Igaz, hogy jugoszlâv vâlsâg esetén mindkét térség
stratégiai fontossâggal birhat.

☆ ☆ ☆

Fennâll tehât a lehetôség, hogy a kôzeljovôben, kiilônosen
ha Tito halâla nem boritja fel a nagyon ingadozô jugoszlâv
âllamszerkezetet, akkor ennek a térségnek kiiiritése ossze-
egyeztethetô lenne a nyugati és a szovjet biztonsâgi érdekkel.
Ez azonban még nem azt jelenti, hogy igy is lesz. 1971 jûliusâ-
ban egy washingtoni konferenciân, amely az MBFR és CSCE
problémâival foglalkozott, az orosz csapatok Magyarorszâgrôl
valô kivonâsânak kérdésével kapcsolatban a konszenzus az
volt, hogy hivatalos tervezésben eddig még a Kârpât-medence
térsége szôba sem keriilt. Ami a nyugat-német kormâny âllâs-
pontjât illeti, igy ez aligha mozditja elô ezt a kiiïritési tervet,
hiszen détente politikâja elsôsorban a kelet-német âllammal valô
kôzelebbi kapcsolatokat emeli majd ki s ezeknek elôfeltétele
az orosz és amerikai erôk részleges visszavonâsa a német és
nem a cseh és a Kârpât-medence térségébôl.

Gazdasâgi téren a nyugat-német politika egyre jobban el-
kôtelezi magât a keletkôzép-eurôpai térségben s az elkôvetke-
zendô CSCE-n a kereskedelmi, pénziigyi és gyârtâsi kapcsola
tokat szorgalmazza. Sokak szâmâra a német gazdasâgi beâram-
lâs, amelyet most mâr amerikai és nyugat-eurôpai gazdasâgi
behatâs is kôvet, pozitiv tényt jelent mind a magyar nép élet-
szlnvonalânak emelésére, mind a nyugati politikai befolyâs
Magyarorszâgon valô nôvelésére, hiszen hosszûtâvu tervezést
nem lehet mârôl holnapra sûlyos gazdasâgi és szociâlis kôvet-
kezmények nélkûl felszâmolni még diktatûrâkban sem. Ezért
érdekli a Brandt-kormânyt az eurôpai biztonsâgi és egjâittmû-
kôdési konferencia elsôsorban.

Végezetûl arra a megâllapitâsra kell jutnunk, hogy az ûj
nyugat-német keleti politika — minden lâtszôlagos sikere és a
nép részérôl tôrtént elfogadâsa ellenére — még mindig sûlyos
veszélyeket rejt magâban. Kiilônosen két irânyban. Az elsô a
német belpolitika részére. Az ûj nemzedék, amelynek szava-
zata biztosftotta a szociâldemokrata-liberâlis koaliciô novem-



ber 19-i gyôzelmét, mâr nem immunis a marxista és lenini
eszmékkel szemben. Ezt lehetett lâtni a szociâldemokrata part

1972 oktôberi kongresszusân is. Ezzel egyidejûieg a tekintély-
rombolâs és fôképpen a politikai bûnozôkkel szemben kesz-
tyûs kézzel valô igazsâgszolgâltatâs a teljes demokrâcia jegyé-
ben nagyon hasonlô jelenség a Kennedy- és Johnson-adminiszt-
râciôk idején elfajult belpolitikai helyzethez, bar Nyugat-Né-
metorszâgban a nyugtalansâg sokkal kisebb, faji probléma
nincs és a rendfenntartâsi erôk még mindig nagyobb tekin-
téllyel és cselekvési szabadsâggal rendelkeznek, mint az Ame-
rikai Egyesûlt Allamokban. Nem szabad azonban elfeledni,
hogy az a természetes gât, amelyet Amerikâban a munkâs-
ifjûsâg és a szakszervezetek jelentettek és jelentenek, nincs
meg olyan mértékben Németorszâgban, és hogy a nemzeti egy-
ség kérdése mindig kétélû fegyver marad, hiszen ebben a kér-
désben minden elôrehaladâs a Szovjetuniô és az NDR beleegye-
zésétôl fugg.

A mâsodik veszély kûlpolitikai jellegû. A keleti engage
ment (elkôtelezettség) erôsen csokkenti a nyugat-német kez-
deményezést mind a nyugat-eurôpai egység megteremtése érde-
kében minden vârhatô tâmogatâs ellenére, mind a nyugat-né
met érdekiôdést keletkozép-eurôpai politikai vâltozâsok elô-
mozditâsâra, amelyek kâros kihatâssal lehetnének a Szovjet-
uniôval valô kapcsolataira. Ez még nem Nyugat-Németorszâg
politikai semlegesîtése, de minden esetben a nyugat-német kor-
mâny a moszkvai szerzôdés és Brandt kancellâr 1970 szeptem-
beri krimi lâtogatâsa ôta engedékeny és nagyon ôvatos politi-
kât folytat mind az USSR, mind Keletkôzép-Eurôpa irânyâban.
Ha tudjuk, hogy a mûltban éppen Nyugat-Németorszâg volt az,
amelyik a kelet-német és keletkozép-eurôpai helyzet tarthatat-
lansâgâra és a politikai evolûciô elkeriilhetetlen sziikségszerû-
ségére utalt a nemzetkôzi diplomâciai fôrumokon, akkor szo-
morûan âllapithatjuk meg, hogy a brandti kiilpolitika — akâr
jôl felfogott, akâr csak annak vélt — nyugat-német érdekbôl
nem lesz aktiv tâmogatôja azoknak a kôveteléseknek (szovjet
csapatok kivonulâsa, diplomâciai mozgâsszabadsâg és belpoli
tikai demokratizâlôdâs), amelyet a magyar nép nagy tôbbsége
kôvetel.



Szâsz Béla dr. tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond dr.
Szâz Zoltân értékes elôadâsâért, majd felkéri dr. Ludânyi
Andrâst (Ada, Ohio) elôadâsânak megtartâsâra.

Ludânyi Andrds dr.:

Jugoszlâvia vdlsâga és Kôzép-Eurôpa jôvôje

1972 mâjusâban volt 80 éves Josip Broz Tito. Jugoszlâvia
sorsa szorosan az ô életéhez kapcsolôdik. Nagyon valôszinû,
hogy Jugoszlâvia jelen âllamrendszere és politikai fuggetlen-
sége nem fogja ôt sokkai tùléini. Ez mindnyâjunkat gondolko-
dôba kellene ejtsen, mert népiink nem elenyészô részének sor
sa is kbzvetleniil érintve lesz: az ottani tôbb, mint félmilliô

délvidéki, horvâtorszâgi és szlôvéniai magyar jôvôje forog
majd kockân. De ha a messzebb menô kôvetkezményekre gon-
dolunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy egész Kôzépeurôpa
népe érezni fogja majd a Tito halâla utân vârhatô vâltozâsokat.

Megfigyeléseimet fôleg a nagytâvlatû fejleményekre fogom
forditani. Nem akarok kôzvetleniil a boncolô asztal mellett
âlini Jugoszlâvia teste fôlôtt — mint saskeselyû, hogy vajon
melyik rész (fôidrajzi darabka) jut szâmomra — hanem, in-
kâbb azt szeretném megvizsgâini, hogy Jugoszlâvia bukâsât,
vagy jelen rendszerének vârhatô halâlât milyen betegség okoz-
za és hogy ez jârvânyos-e, és hogy gyôgyithatô-e?

Tito Jugoszlâviâja a mâsodik vilâghâborù sziileménye.
Igaz, tôbb eurôpai kommunista âllamrendszer szintén a hâborû
szûlôtte, de Jugoszlâvia sok szempontbôl mégis unikum. Elsô-
sorban azért, mert tôbbnemzetiségû âllam. Nyiltan vallja, han-
goztatja, hogy a délszlâv népek szôvetségi kôztârsasâga, ami a
Szerb-, Horvât-, Szlovén-, Makedon-, Bosznia-Hercegovina- és
Montenegrô-i kôztârsasâgokbôl tevôdik ôssze. Abban is kiilôn-
bôzik a tôbbi kômyezô nemzeti âllamoktôl, hogy a nem-szlâv
kisebbségi lakossâgnak is biztosltja népi kultûrâja fejlôdésé-
nek lehetôségeit. A Szerb kôztârsasâg keretein beliil, példâul,
a Vajdasâg-i és Kosovo-Metohija-i tartomânyok politikai szer-
vei, a magyarok és siptârok, valamint mâs nemzetiségek kul-
tûr és gazdasâgi életében fontos szerepet jâtszanak. Ezen a
szinten, a nem-szlâv népek is képviselve vannak az âllami-kôz-



hatôsâgi szervekben. Ez meg is lâtszik a vajdasâgi magyarsâg
szabadabb lehetôségeiben, mind kulturâlis mind mâs téren, ha
ôsszehasonli'tjuk akâr a remaniai, csehszlovâkiai, kârpâtaljai
vagy burgenlandi magyarjaink sorsâval.

Ellenben a két vilâghâborû kozott tengôdô Jugosziâviâval
(mely Nagyszerb egyeduralomra volt alapozva) a titôi Jugo-
szlâvia igazi tobb-nemzetiségû âllammâ fejlôdott, amelyben a
kisebbségi nemzetiségek tôbb lehetôséggel rendelkeznek, mint
akârmelyik mâs âllamrendszerben, amely Keletkôzép-Eurôpâ-
ban létezett a torôk hôdoltsâgok ideje ôta (a jelen Magyaror-
szâg kivételével, amely nem tôbb-nemzetiségi âllam). A titôi
Jugoszlâvia egyedûl, majdnem pisztrângként — és nem kétség-
telen, hogy nagyrészt megmaradâsi esélyei miatt — ûszik
Kôzép-Eurôpâban a nacionalista âr ellen.

Mért fontes szâmunkra, magyarokra, Jugoszlâvia tôbb-
nemzetiségu âllamrendje? Erre a térség nemzetiségi statiszti-
kai vâltozâsai adnak vâlaszt. Ha osszehasonh'tjuk Keletkôzép-
Eurôpa nemzetiségi keresztmetszetét a mâsodik vilâghâborû
elôtt és utân, akkor szemûnkbe tûnik az a tény, hogy a fran-
cia forradalom torzsziileménye, a nemzeti-âllam ideâlja, koze-
lebb jutott az âltalânos megvalôsulâshoz.

Nézzûk csak meg kôzelebbrôl az adatokat, hogy mit mon-
danak azok nekiink Jugoszlâviârôl, Keletkôzép-Eurôpârôl, és a
magyarsâg jovôjérôl. Amint megjegyeztem egy mâsik kis ta-
nulmânyomban ("Illuziômentes gondolatok Erdélyrôl, a Vajda-
sâgrôl, és rôlunk ..ITT-OTT, 1971. szept. 4:11):

A lengyel Kosinski professzor tôbb érdekes ôsszehasonlîtô
tanulmânyt irt Kôzép-Eurôpa nemzetiségeirôl a mâsodik vilâg
hâborû ôta. Tanulmânyaiban râmutat arra, hogy Kôzép-Eurôpa
nemzetiségeinek helyzete drasztikus vâltozâson ment keresztûl
a mâsodik vilâghâborû alatt és utân. Kosinski munkâja ki-
mutatja, hogy Keletkôzép-Eurôpa (Lengyelorszâg, Csehszlovâ-
kia, Magyarorszâg, România, Jugoszlâvia, Albânia és Bulgâria)
94 milliô lakosa kôzûl 1930-ban 24 milliô élt kisebbségi sorsban
(vagyis az ôssziakôssâg 26.0%). Vagyis minden negyedik em-
ber. Ezzel ellentétben Keletkôzép-Eurôpa 1960-as 99 milliô
lakossâgâbôl csak 7.1 milliô élt kisebbségi sorsban (vagyis az
ôssziakôssâg 7.2%). Ezek az adatok azt mutatjâk, hogy az elsô



viîâghâborûban szuletett utôdâllamok helyzete, ahelyett hogy
gyengult volna, még szilârdabbâ vâlt.

A nemzetiségi vâltozâst legjobban Kosinski két tâblâzatâbôl
lâthatjuk, melyek ezt a vâltozâst részletesen bemutajtâk min-
den nagyobb kisebbségben élô néppel kapcsolatban. (Lâsd az
1. és 2. sz. tâblâzatokat.)!)

#1 Tâblâzat:

Keletkôzép-Eurôpai Nemzeti Kisebbségek Népessége

Elsô vilâghâborù utân

nemzetiség

németek

ukrânok

zsidôk

magyarok
fehéroroszok

tôrôkôk, tatârok

oroszok

albânok

cigânyok
bolgârok
românok

csehek, szlovâkok

#2 Tâblâzat:

Mâsodik vilâghâborù utân

nemzetiség lakossâglakossâg nemzetiség

5,878.000

5,624.000

4,096.000

2,703.000

1,697.000

1,081.000

592.000

524.000

485.000

439.000

388.000

295.000

magyarok
albânok

tôrôkôk, tatârok

németek

cigânyok
ukrânok

délszlâvok

2,626.000
915.000

879.000

577.000

328.000

295.000

270.000

Nemzeti Kisebbségek Szâzaléka Keletkôzép-Eurôpâban

Elsô vilâghâborù utân Mâsodik vilâghâborù utân

orszag

Csehszlovâkia

Lengyelorszâg
România

Jugoszlâvia
Bulgâria
Magyarorszâg
Albânia

orszag

Bulgâria
România

Jugoszlâvia
Csehszlovâkia

Albânia

Magyarorszâg
Lengyelorszâg



A vâltozâs részletezése egy megdobbentô képet mutât: a
magyarok maradtak egyedul egész Kdzép-Eurôpdban mint fon-
tos kisebbség. Csak a Jugoszlâviâban élô albânok tesznek ki
szintén fontos (legalâbb egy milliôs) kisebbséget. A nagy né-
met-, ukrân- és zsidô kisebbségek majdnem teljesen eltûntek.
Igy a délvidéki magyarok maradtak (az erdélyi, felvidéki, kâr-
pâtaljai és burgenlandi magyarjainkkal egyiitt) Eurôpa leg-
nagyobb kisebbségben élô népcsoportja.

Egyedul maradtunk a kisebbségi sorsban! Ezt reviziôval
megvâltoztatni jelenleg elképzelhetetlen. Nemcsak merî nincs
német vagy olasz szekér, amihez sorsunkat kôthetnénk (mint
a két vilâghâborû kôzbtt) és nemcsak mert a szovjet-amerikai
status çHO-poIitika nem tûri a vâltozâst serkentô erôket, ha-
nem, mert mi magyarok tûl gyengék vagyunk, mind a Kârpât-
medencében, mind vilâgszerte a szétszôrtsâgban. Igy nekiink
meg kell talâlni az elônytelen helyzetiinkben azokat a tényezô-
ket, melyek az elônytelenségeinket csokkentik!

Az egyik ilyen tényezô Jugoszlâvia létezése, mint tobb-
nemzetiségu âllam. Jugoszlâvia lakossâgânak a nemzetiségi
osszetételét a 3. sz. tâblâzat mutatja.2) (Bâr Kosinskinek igaza
van, hogy Jugoszlâvia népességében is csôkkent a nem dél-
szlâv népek arânyszâma 18.1-rôl 10.1-re, az ô leegyszerûsitett
adataibôl kimaradt az a fontos tényezô, hogy a tôbbség dél-
szlâv népei nem szâmitjâk magukat egy-népnek, hanem szerb-
nek, horvâtnak, stb.) De ami a legfontosabb, ez a tôbb-nemzeti-
ségûség a tolerâns, pluralista, vagyis "mozaik târsadalom"
elismerésére volt és van alapozva.

Jugoszlâvia tehât egy tôbb-nemzetiségû "pluralista" âllam-
rendszer, amelyben minden nép fejlôdési lehetôsége biztosîtva
van alkotmânyilag, ideolôgiailag és arânylag eléggé sikeresen
a mindennapi életben is. Ez az arânylagosan egyediilâllô nem
zetiségi politika fôleg két politikai és egy kulturâlis tényezô-
nek kôszônhetô. A politikai tényezôk a pârton- és âllamgépeze-
ten beliili egyensûly a nemzetiségek kôzôtt (ami jelenleg mâr
megdôlt a szerbek elônyére — példâul, a hadseregben a tisztek
75%-a szerb)3) és Tito egyéniségének a fontossâga. A kulturâ
lis tényezô szintén Tito érdeme, és itt erre szeretném terelni a
figyelmiinket. (Akit viszont a nemzetiségekkel kapcsolatos



#3 Tâblâzat:

Jugoszlâvia Nemzetiségeinek a Népessége (1=1000)

nemzetiség 1921 1931. 1948 1953 1961

szerbek 4617 5267 6547 7066 7806

horvâtok 3200 3529 3784 3976 4294

szlovének 1025 1222 1415 1487 1589

makedonok 750 780 810 893 1046

crnagoriaiak 380 400 426 466 514

bosznyâk mohamedânok 809 973

egyéb dél-szlâvok 999 317

németek 513 496 55 54 53

albânok 442 759 750 754 915

magyarok 472 466 496 502 504

torôkôk 150 165 98 260 183

szlovâkok 81 82 84 85 86

olaszok 130 150 80 36 26

românok 129 135 64 60 61

bulgârok 65 64 61 62 63

csehek 34 38 39 35 30

egyéb 308 257 143

osszesen 12.317 13934 15.772 16.937 18.549

hatalmi fejlemények érdekelnek, azoknak ajânlom az ITT-OTT-
ban megjelent fentemlîtett tanulmânyomat.)

Vérfûrdôkbôl és nemzeti gyûlôlet szitâsâbôl, német meg-
szâllâsbôl és szétdarabolâsbôl, Jugoszlâviât Tito géniusza és a
part acél fegyelme teremtette meg a Partizân Mozgalmon ke-
resztûl. Csak Tito âllt olyan tomdrulés élén a hâboru alatt,
amely nem âllott semmiféle szuk soviniszta célok szolgâlatâ-
ban. Ustasâk horvât érdekekért, csetnikek a nagyszerb érde-
kekért szâlltak sikra és ôldôsték egymâst halomra. Csupân a
partizân mozgalom âllt a nemzetiségek viszâlyai felett. Bâr a
nyugati segitség és a szovjet elôrenyomulâs elôsegitették a
kommunista "felszabaditâst", a nemzeti sovinizmustôl valô
megcsomôrlés nem kis mértékben volt hathatés tényezôje a
partizânok nôvekvô erejének.

Egyébként a hâborûvégi és az azt kbzvetleniil kôvetô évek



konszolidâciôja nem kiilonbozott attôl, ami a tôbbi keletkozép-
eurôpai âllamokban végbement. Egyesek azt mondtâk, hogy
Tito még Sztâlinon is tûl akar tenni. Deportâlâsok, bebôrtôn-
zések, tbmegkivégzések és az âltalânos terrer, mindennapi je-
lenség volt. A part megalapozâsa igy szintén sok életbe keriilt,
kbztûk nem elenyészô szâmû magyar életébe is!

De ez nem maradt igy. Miutân megtôrtént a szakadâs
Tito és Sztâlin kôzôtt 1948-ban, Jugosziâvia egy âltalânos vâl-
tozâson ment ât, ami egy tiirhetôbb, sot emberibb politikai
rendszert eredményezett. Nem utolsô sorban, ez a "nemzetiségi
kérdés" megoldâsa terén is észlelhetô volt. Tito rendszerében

a nemzetiségi politika sokkal tolerânsabb irânyba fordult, mint
a Szovjetuniôban és a csatlôs âllamokban (Magyarorszâg ki-
vételével, amely a hâborû ôta nemzeti kisebbségeinek, a lakos-
sâg ca. 1.8%-nak, minden téren engedményeket és lehetôsége-
ket nyûjtott).4) Sot, még azt is mondhatjuk, hogy a szakadâs
részben azért tbrtént, mert Sztâlin félt Tito nemzetiségi politi-
kâjânak terjeszkedésétôl, amely egy nagyobb Balkân szôvet-
ségi âllam életrekeltésére irânyult. (Az utôbbi magâba foglal-
ta volna legalâbb Jugoszlâviât, Bulgâriât és Româniât.)5)

Titonak az emberibb nemzetiségi politikâja nem a kom-
mxmista gybkerekbôl (Lenin és Sztâlin), hanem a hâborû par-
tizân mûltjâbôl és tapasztalataibôl eredt. Ez a partizân-élmény
tâplâlta azt a kulturâlis tényezôt, mely Jugoszlâviâban letom-
pitotta a nemzeti ellentéteket. Ezt a kulturâlis tényezôt én
"Partizân mitolôgiânak" neveztem el. A titôi Jugosziâvia még
ma is ebbôl a mitoszbôl meriti ônértelmezését. (Én "mitosz"
vagy mitolôgia alatt nem értek itt mâst, mint azt a "mese-ke-
retet", ami egy csoport, kôzôsség, nép, vagy âllamrendszer vi-
szonyulâsait meghatârozza a "formâlis" (alkotmânyos, tôrvé-
nyi, stb.) irânymutatôkon kiviil. Ez a "mitolôgia" lehet tények-
re épitett, vagy fiktiv jellegû. Lényege csupân az, hogy vezetôk
és vezetettek magatartâsbeli irânyelvét meghatârozza.)

A "Partizân mitolôgia" a német nagyhatalmi tôrekvések
ellen kifejtett "felszabaditô" hâborura van alapozva. Lényege,
hogy Jugosziâvia minden népe egyûttesen kiizdôtt az idegen
német megszâllôk ellen. A kôzôs élménybôl, az orszâg idegen
megszâllôk âltal valô felszabadîtâsâbôl csak a délvidéki svâ-



bok voltak kizârva. Kizârâsuk az orszâgbôl valô kitelepitésuk-
hôz vezetett. Bar elôszor a pârtvezetôség hangoztatta a "fel-
szabaditâs" délszlâv jellegét (kiildnôsen Milovân Gyilâsz), idô-
vel, Tito még a magyaroknak és a siptâroknak (albânoknak)
is szoritott helyet ebben a mitolôgiâban. A magyaroknak a
"Petôfi brigâd" (egy olyan jugoszlâv alakulat, amely a hâborû
utolsô fâzisâban magyar "dnkéntesekbôl" âllitottak ossze) —
akârmennyire is erôszakolt tâkolmâny volt — adott viszonyu-
lâsi tâmpontot Jugosziâvia ùjjâalapitâsakor. Felfujtâk a brigâd
szerepét ûgy, hogy az ember majdnem azt képzeli, hogy nél-
kûle legalâbb bat hônappal tovâbb tartott volna a hâborû. De
a lényeg mégis az, hogy a magyarok helyet kaptak a mai
Jugosziâvia tôrténetében. Ez azt jelenti, hogy az orszâg jelené-
bôl sincsenek kizârva.

Ezt a tbbb-nemzetiségre alapozott mitolôgiât a minden-
napi életbe, a lakossâg gondolatvilâgâba szisztematikusan el-
iiltette a rendszer. Râdiô âllomâsok hetente kbzvetitik a "par-
tizân nôtâk" c. elôadâst. A Jugoszlâv filmipar 80—90%-a parti-
zân-témâjû filmeket gyârt. Az iskolâskbnyvekben, a tbrténet-
irâsban, mindenben, ott talâljuk a partizân mûlt hangsûlyozâ-
sât. Aki csak rbvid idôre is lâtogatôba megy Jugoszlâviâba,
nem tudja elkeriilni, hogy ne talâlkozzon a "Partizân mitolô-
gia" valamilyen megnyilvânulâsâval.

Életképességét a mitolôgia nem csupân az âllandô propa-
gâlâsbôl meriti. Sokkal fontosabb tényezô, hogy bel- és kiil-
politikai szûkségleteket szolgâl mind Tito rendszerének, mind
az orszâg népeinek. Belpolitikailag a népek békés egyûttélése
biztositja a rendszer nyugalmât és hatâsossâgât. Kiilpolitikai-
lag pedig a nemzeti ônâllôsâgot alâtâmasztja a népek szolida-
ritâsa kûlsô nagyhatalmak imperializmusaival szemben. Ez az
utobbi tényezô — német elnyomâs gyanânt — hozta életre
eredetileg a mitolôgiât, és jelenleg a szovjet imperializmus
megakadâlyozâsa ad neki tovâbbi létjogosultsâgot!

De a partizân mitolôgia fontossâgât talân jobban tudjuk
értékelni — magyar szempontbôl — ha mâs népek és âllamok
"hivatalos" mitoszaival hasonlîtjuk ôssze.

Azon nem érdemes vitatkozni, hogy minden kôzôsségnek
vannak mitolôgiâi, amelyek kôrvonalazzâk a kôzôsség viszonyu-



lâsât és viseikedését egymâssal — és a kûlvilâggal szemben.
Népek, nemzetek és âllamrendszerek szintén rendelkeznek
ilyen "mitoszokkal", hogy tudjâk melyik ideâlok, célok helye-
sek, melyikek nem. îgy példâul, a magyaroknak hosszù ideig
az volt a mitologlâja, hogy Magyarorszâg a kereszténység és a
Nyugat védôbâstyâja. Népiinket ez a hiedelem meg is véreztet-
te tôbbszôr.

Hasonlô szi'vôssâgot tanûsitanak az amerikai mitolôgiai
alapok. Az Egyesûlt Âllamokban elterjedt az az elképzelés,
hogy mint a demokrâciâk élharcosa, kôtelessége sîkra szâllni
a demokrâcia védelmében vilâgszerte. Ezt a mitolôgiât Wood-
row Wilson fogalmazta meg legtomôrebben, amikor azt mond-
ta, hogy az USA kiildetése a vilâgot biztonsâgossâ tenni a de
mokrâciâk szâmâra ("Make the world safe for democracy").

România mitologiai rendszere szâmunkra viszont érdeke-
sebb, mert az osszehasonlitâsa a jugosziâv partizân mitolôgiâ-
val, jobban kimutatja a magyarsâg megmaradâsi és tovâbb-
fejlôdési lehetôségeinek hatârait. Româniânak jelenleg két mi-
tolôgiâja van: az "Augusztus 23-as" és a "Dâkô-Rômai" mitolô-
giâk. Az "Augusztus 23-as" mitosz a român "felszabaditâs" ese-
ményére van alapozva. Ez volt a dâtum 1944-ben, amikor Ro
mânia oldalt cseréit a hâborûban és "vâllvetve" a Vôrôs Had-

sereggel kûzdott a német- és magyar "imperialistâk" ellen.
Érdemes megfigyelni, hogy ez a mitolôgia automatikusan ki-
zârja a magyarokat és a németeket. Vagyis, az utôbbiak csak
ellenségként szerepelnek a torténelmi eseményben, ami meg-
alapozza az ùj Româniât. Tehât, a român mitolôgiâban nem
hagytak helyet egy "Petôfi brigâd"-féle szerepre az erdélyi ma-
gyarsâgnak. Sot, az esemény tinneplésekor legûjabban még a
Voros Hadsereg szerepét is leértékelik, hogy kiemeljék a ro
mân nép "feiszabadftô" teljesitményét.

Ezzel a torténelmi magyarâzattal pârhuzamosan — bâr
csak az otvenes évek mâsodik felében — ûjra élesztették a
"Dâkô-Rômai" mitolôgiât, ami a régi Româniâban is olyan nép-
szerû volt. A dâkô-rômai mitolôgia a român nép orszâgalapitô
és torténelmi elsôségét hangsûlyozza. Visszavezeti az âllam-
kialakulâsânak a kezdetét egész Trajan rômai csâszârig, aki
leigâzta a dâkokat. Ez a rômai uralom szâz évig tartott, mi-



alatt a dâk nép asszonyai és a rômai légionâriusok nagymér-
tékben keveredtek. Mindenesetre, a mese szerint, ez eredmé-
nyezte a mai românokat. Nem maga a mese a lényeges, hanem
a kôvetkeztetések és kôvetkezmények, amire ez vezet. A mito-
logiât ma is komolyan veszik és nem mitosznak tartjâk, hanem
tôrténelemnek. Tanulmânyok jelennek meg a dâké-rômai
aranykorrol, a tôrténelmi tankônyvekben az elsô leckét ezzel
kezdik, és a mindennapi életbe keverik a dâkô-romai ontuda-
tot filmekkel (lâsd: A Dàkok, Decebâl, stb.) és egyéb népok-
tatô eszkôzôkkel. Még Ceausescu is, amikor România mai ag-
râr politikâjârôl beszél, belekeveri a "dâk ôsok" virâgzo fold-
mivelési rendszerét.

Bar gyerekesnek bat ez az erôszakos mûlt-csinâlâs, az
erdélyi magyarsâg sorsât illetôen ijesztô kovetkezményekkel
jâr. Kiszolgâltatja ôket a roman sovinizmusnak. A dâké-rômai
mitolôgia teljesen ex-kluzivista, kizâr a român tôrténelembôl
mindenkit, aki nem român. (Igy lett Dézsa Gyorgybôl és Mâ-
tyâs kirâlybôl is român!) Vagyis, aki nem român, az késôbb
jôtt idegen "telepes"-nek vagy "betelepitett"-nek szâmit csu-
pân. Megvannak tûrve, de nincsenek elfogadva. Hogy elfoga-
dottakkâ vâlhassanak, csupân a românosodâshoz folyamod-
hatnak. Hogy ez megtorténjen, a "Dâkô-Rômai" mitolôgia ter-
jesztôi mindenféle târsadalmi, politikai és gazdasâgi nyomâst
gyakorolnak a Româniâban élô magyarsâgra.

Ezzel ellentétben, a jugosziâv Partizân mitolôgia védelmet
nyiijt a délvidéki, horvâtorszâgi és szlovéniai magyarsâgnak
népi kultûrâjuk megtartâsâban. A Partizân mitolôgia nem ex-
kluzivista, hanem inkluzivista. A németek kivételével minden

népet felkarolt és tolerânciât, megértést kôvetel kôzôttûk. Igy
nem ad alkalmat a népek népi elnyomâsdra, mert a veszély
nem a pluralista târsadalomban rejlik, hanem a szomszédos
nagyhatalmak imperializmusâban. Miként a germân imperializ-
mussal egykor, most is sokkal veszélyesebb szovjet imperializ-
mussal szemben a Partizân mitolôgia a népeket ôsszefogâsra
készteti. Igy a magyarok sincsenek kirekesztve a jugosziâv
tôrténelembôl. Ok is ott voltak a kezdetnél — a Petôfi brigâd-
ban — és most is ott âllnak a tôbbi néppel egjditt a szovjet
bomlasztô politikâval szemben.



Tito halâlâval a Partizân mitolôgia hatâsa is komolyan
gyengiilni fog. Lehet, hogy ekkor a nagyhatalmak kûlsô "segi't-
séggel" véget vetnek a Partizân mitolôgiâra alapozott pluralis-
ta Jugoszlâviânak. Ennek, mi magyarok nem ôrulhetiink. Nem-
csak, mert félmilliô magyar megmaradâsi lehetôségei vâlnânak
bizonytalannâ, hanem mert az ôssz-magyarsâgot, valamint a
tobbi kozép-eurôpai népet jobban kiszolgâltatnâ a nagyhatal-
maknak. Érdekiink, hogy egy dnâllosâgra alapozott tôbb-nem-
zetiségu âllam — olyan, mint Jugosziâvia — megmaradjon és
terjeszkedjen Keletkozép-Eurôpâban. Amig kis nemzeti or-
szâgok forgâcsoljâk fel ezt a részét Eurôpânak, addig hatalmi
tehetetlenségiikbôl kifolyôlag csak a kûlsô hatalmak érdekeit
fogjâk szolgâlni kicsinyes viszâlyaikkal. És amig ilyen viszâly-
kodâs lehetséges, addig mindig a magyar kisebbségek lesznek
a bûnbakok és az elnyomottak.

Jugosziâvia sok szempontbôl nem ideâlis âllamrendszer,
de a jelen kozép-eurôpai âllamok kôzôtt mégis a jugoszlâv
rendszer eredményezte a legtûrhetôbb nemzetiségi politikât.
Ahogy lâttuk, ez Tito egyéni képességére, a Pârtban lévô nem
zetiségi egyensûlyra, és a Partizân mitolôgiâra volt alapozva.
Tito élete sem eléggé hosszû ahhoz, hogy a mitolôgia legyôke-
rezhessen. Bâr az is lehet, hogy a mitolôgia erôszakolt jellege
(lâsd a Petôfi brigâdot) miatt csak addig tud létezni, mi'g van
valaki, aki hatalmilag alâtâmasztja. Most, hogy az ôreg parti-
zânok kihalôban vannak, eltûnik a mitolôgia fizikai alapzata.

Mi magyarok ebbôl kell, hogy tanuljunk! Fôleg mi szét-
szôrtsâgi magyarok, akik sok szempontbôl a legtôbb lehetôség-
gel és legkevesebb megkôtôttséggel rendelkezûnk. Hogy né-
pûnknek szebb jôvôje legyen Keletkôzép-eurôpâban, kell egy
ùj viszonyulâsi rendszer, egy ùj mitolôgiai alap, ami az ott élô
népeket kôzelebb hozza egymâshoz. Erre a "proletâr intema-
cionalizmus" nem volt képes, amint lâthatjuk az erdélyi, kâr-
pâtaljai és felvidéki magyarsâg sorsâbôl. Viszont a jugoszlâv
Partizân mitolôgia adott alapot a népek békés egyilttéléséhez.
PiZ alap az volt, hogy az orszâgban minden népnek tôbb a kô-
zôs érdeke, mint a sajâtos érdeke. Ezt dramatikusan megtanul-
tâk a németellenes hâborûban, aztân pedig a szovjet hatalmi
tôrekvésekbôl 1948-ban és 1968-ban. Tehât râjôttek arra, hogy



a megmaradâs és tovâbbfejIodés csak ùgy lehetséges, ha egyiit-
tes erôvel kiizdenek érdekeikért.

Mi szétszôrtsâgi magyarok is hozzâ tudunk jârulni egy
ilyen kôzép-eurôpai mitolôgia kiszélesitéséhez (hogy ne fôleg
délszlâv mitolôgia legyen, mint a Partizân mitosz) vagy egy
hasonlô megteremtéséhez, ami a kôzép-eurôpai népek kôzôs
érdekeire van alapozva a germân, szovjet, vagy egyéb nagy-
hatalmi tôrekvésekkel szemben.

Hogyan tudunk mi hozzâjârulni egy ilyen kôzép-eurôpai
mitolôgia megalapozâsâhoz? Ûgy, hogy a realitâsokra alapozva,
keressiink a tôbbi, szétszôrtsâgban élô kôzép-eurôpai népekkel
kapcsolatot. Tanuljunk egymâsrôl és egymâstôl, és dolgozzunk
egy nagy Kârpâtia vagy Danubia szôvetségi âllam mitolôgiai
sziikségletein. Aki nyilt szemmel jâr az tudja, hogy igazân
milyen kôzel âllunk egymâshoz mind érdekeinkben, mind kul-
tùrâinkban. Itt Észak-Amerikâban az "etnik" ébredés talân

ilyen irânyban is râeszméltethet minket a mimkânk lehetôsé-
gére és a "mitolôgiai" kôzôs nevezô kôrvonalaira. Most raj-
tunk a sor! Egy ilyen tôrekvés csak akkor lesz eredményes,
ha a kezdeményezôi és mozgatôi kôzôtt fontes szerepet és
munkât vâllal a magyarsâg. Ha egy ilyen tôrekvés sikeriil,
akkor biztositva van a magyar jôvô!
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HOZZÂSZÔLÂSOK

Gyallay-Pap Domokos dr.:

A semlegesség veszélye

Ha az Eurôpai Biztonsâgi Konferencia eredményeképpen
létrejonne a kelet-kozépeurôpai semleges zona, benne semleges
Magyarorszâggal, ehhez hozzâ kellene jârulnunk, mert az adott
vilâgpolitikai helyzetben nem mutatkozik jobb megoldâs Ma-
gyarorszâg fiiggetlenségének helyreâllitâsâra.

Hozzâjâruinânk, de nehéz szivvel, mert a semlegesség meg-
hoznâ ugyan a fuggetlenséget a jelenlegi Magyarorszâgnak, de
— mint minden semlegesség — korlâtoznâ cselekvési szabad-
sâgunkat. A semlegesség ugyanis kôtelezettségeket, sot meg-
kôtôttségeket jelent. Ezek kôzôtt a legfâjdalmasabbnak azt
tartom, hogy — véleményem szerint — nagy mértékben meg-
kôtné keziinket kisebbségben élô testvéreink érdekvédelmé-
ben. Mint semleges orszâg, aligha hangoztathatnânk teriileti
igényeinket, sot még a politikai fellépést, a kisebbségi jogokért
valô harcunkat is rossz néven vennék és ellenùnk fordîtanâk.

Valahânyszor Ausztria — csak halkan — elôjôn a déltiroli
problémâval, olasz részrôl rogton jôn a letorkolâs, hogy ez
ôsszeegyeztethetetlen Ausztria semlegességi helyzetével. Az az
érzésem, hogy valahânyszor a semleges Magyarorszâg felemel-
né szavât a kisebbségi magyarok érdekében, csehek, românok
rôgtôn felhordûlnének és ujjal mutogatnânak rânk, hogy ime,
a rossz fiû magyarok zavarjâk a semleges zôna njmgalmât,
békéjét.

Amikor tehât âllâst foglalunk Magyarorszâg semlegesitése
mellett, a jovô irânti felelôsségbôl meg kell talâlnunk a môd-
jât annak kifejtésére, hogy ezt azért tettûk, mert a jelenlegi



vilâgpolitikai helyzetben nem lâtunk jobb ûtat a rabsâgbôl
valô szabadulâsra. Ezt a kis kaput nyitva kell hagynunk ma-
gunk szâmâra, mert a torténelem tanùsâga szerint a jbvô néha
rendkiviili és teljesen vâratlan meglepetéseket hozhat, ezért
nem bolcs dolog egy megoldâs mellett életre-halâlra elkotelez-
nûnk magunkat. Svâjcnak, Svédorszâgnak konnyu. Nekik nin-
csenek hatârokon kiviili testvéreik. A mi szâmunkra utélag ke-
serû felismerés lenne, ha a semlegesség a nemzettest egy ré-
szét megmentené, mâs részét azonban lassû sorvadâsra itélné.

Szàsz Béla dr.:

Fôderâlisztikus, vagy konfederâlis megoldâs?

Kardos Béla az ûn. "pragmatikus" dunatâji megjeloléssel
egymâssal elméleti és gyakorlati szempontbôl egyarânt merev
ellentmondâsokba keveredik. Az âltala hasznâlt "pragmatikus"
megjelolés tulajdonképpen ugyanolyan ideolégikus, mint amit
elvetni kivân. A példaképpen felhozott osztrâk, svâjci, ausztrâ-
liai és kanadai helyzet ugyancsak nem "pragmatikus", mert
Svâjcot kivéve a tôbbieken belûl nacionalista erok mûkôdnek
és az ideolégiai (helyesen: pârtpolitikai) tényezôk teljes erôvel
és szembeszôkôen mutatkoznak.

Kardos tûlerôs meghatârozâsai, melyeknek az itt torténô
alkalmazâsa csak elitélendô lehet, hogy ott az irôk nem a rend-
szer "rabszolgâi, nem ideolégiai fullajtârok és kifutôfiûk". Az
ilyen szenvedélyes szavaknak, eltekintve, hogy semmi bizonyi-
tâs sincs mogôttuk, nem alkalmatosak tudomânyos szinten
mozgô fejtegetésekben.

Két torténelmi tâblâzata egyenesen ahistorikus. A torténet-
filozôfiai erôltetettségek mindig elnagyolâsok voltak. Voros-
marty, Petôfi, Arany és Jékai képviselik szerinte a "romanti-
kus polgâri nacionalizmust" mig Ady, Szabô Dezsô, Jôzsef Atti
la és Mécs Lâszlô egy késôbbi, kôzelebbrôl meg nem hatâro-
zott helyen soroltatnak fel. Kardos elsô pillantâsra tetszetôs,
de kozelebbi megvilâgitâs utân helyt nem allô személyiségeket
kényszerit bele tâblâzataiba.

Hiânyos Kardos vâros-statisztikâja is — elsôsorban azért.



mert sokan nem értik meg, hogy mirôl van szô — mire ismé-
telten felhivtam Kardos Béla figyelmét —, hogy a vârosok el-
magyartalanîtâsa mellett szembe kellett volna âllitani a vidék
erôszakos betelepîtését is. Emlékezetem szerint szâmbeli vesz-
teségunk ott nem volt olyan nagy, roman és erdélyi viszony-
latban. Ne feledkezziink meg arrôl, amit a legtôbb emigrâns
megtesz, hogy a magyarsâg az 1910. népszâmlâlâsnâl csak a zsi-
dôsâg hozzâvételével emeikedett az btven szâzalék fblé.

Mint minden alkalommal, Kardos a fôderdlisztikus meg-
oldâs mellett szâll sikra. Mi brxilnénk egy lazâbb konfederàlis
megoldâsnak is, de tgy is nem adva oda a magyar szigeteket
semmiféle megoldàs helyett sem. Azt hiszem, hogy csak ez
vihetô keresztûl a tbbbi szâmbajbvô nemzeteknél is.

Homonnay Elemér:

Hozzâszôtâs Ludânyi Andrâs elôadâsâhoz

Homonnay Elemér délvidéki szakértôt és a Délmagyarorszdgl Fel-
szabadîtô Tanâcsa (DFT) egj'ik vezetôjét felkértiik, hogy szôijon hozzâ
Ludânyi Andrâs elôadâsâhoz és tâjékoztassa egybcn a Krôiiika olvasôit,
hogy a DPT-nek mi az âlldspontja Jugoszlâvia krizisével kapesolatban.
Tett-e és milyen javaslatokat az USA kormânyânak a Délvidéken élô
magyarsâg visszaesatolâsa érdekében.

Sajnos tôbbszôr megismételt kérésûnkre nem kaptunk vâlaszt, igy
Homonnay Elemér egyik ûjsâgcikkébôl, amelyben Ludânyi Andrâs elô-
adâsâval foglalkozik, idézzûk az alâbbi részeket, hogy a kérdést mâs
szempontokbôl is lâthassuk.

Az elôadô a kommunista Jugoszlâvia legnagyobb pozitivu-
mânak azt tartja, hogy nem ismételte meg a kirâlyi Jugoszlâvia
tévedését: a nagyszerb hegemôniât, mellyel az elsô Jugoszlâvia
bukâsât idézte elô, hanem felismerve Jugoszlâvia tôbb nemze-
tiségû jellegét Jugoszlâviânak federativ szervezetet adott,
Jugoszlâvia valamennyi népe egyenjogûsâga alapjân.

Valôban Jugoszlâvia 1946-os alkotmânya a Jugoszlâviât al-
kotô népkoztârsasâgoknak még a Jugoszlâviâbôl valô kivâlâsi
jogot is biztositja, de jaj volt még a kommunista vezetôknek
is, kik ezt a federâciôt komolyan értelmezték. Ténylegesen az
egyes népkôztârsasâgok csak igen szûkkôru ônkormânyzatot
kaptak s még ezt is alârendelték a Belgrâdban koncentrâlt



kommunista part legfelsôbb irânyitâsânak. A nem szlâv albân-
sâgnak s a Délvidék magyarsâgânak be kellett érnie, hogy a
Szerb Népkoztârsasâg keretén belul kaptak csak bizonyos
ônkormânyzatot. De Tito kommunista kormânyzata a délvidéki
németség felszâmolâsâval s félmilliônyi balkâni szlâvnak a Dél-
vidékre valô betelepitésével eleve gondoskodott arrol, hogy a
délvidéki magyarsâg zomét magâba foglalô Vajdasâg a torté-
nelem folyamân elôszor szerb tobbséget kapjon. S ez a szerb
tobbség még a negyvenes évek végén megszûntette a Vajdasâgi
Magyar Kultûrtanâcsot s a délvidéki magyar iskolâzâst, sajtôt,
irodalmat, mûvészetet szerb ellenôrzés alâ vonta.

Hûsz évig Jugosziâvia mai urai fennen hirdették, hogy
megoldottâk a délszlâv kérdést, hogy Jugosziâviân belul kikii-
szôbblték a nemzetiségi kérdést. Mégis Rankovics megbuktatâ-
sakor be kellett ismerniiik, hogy Rankovics a hirhedt jugoszlâv
politikai rendôrség, az UDBA segitségével egész Jugosziâvia
terûletén a nagyszerb érdekeket juttatta érvényre, ùgy, ahogy
azt Ante Ciliga, a jugoszlâv Kommunista Pârt volt kdzponti
bizottsâg tagja "La Yougoslavie sous la menace intérieure et
extérieure" c. munkâjâban mâr 1951-ben megâllapîtotta és Er
nest Pezet, a jugoszlâv gondolât nagy francia barâtja "Stepi-
nac-Tito" c. tanulmânyâban mâr 1959-ben felfedte.

De Rankovics menesztése korântsem vâltoztatta meg a
helyzetet. Nyilvânvalôan senki sem hivta fel az elôadô figyel-
mét délvidéki tanulmânyûtja sorân pl. a Rehâk incidensre,
amikoris Rehâk Lâszlôt, a Szerbiai Kommunista Pârt kôzponti
bizottsâgânak tagjât az 1968-as vâlasztâsok alkalmâval az ùj-
vidéki vârosi tanâcs kibuktatta a szerbiai parlamentbe valô
jelôléstôl, amiért a pârt kôzponi bizottsâgi ûlésén szôba merte
hozni azt a tényt, hogy az ûjvidéki egyetem elbocsâtotta kô-
telékébôl azt a magyar atomfizikust, aki az egyetem kisérleti
laboratôriumâban egy magyar hallgatôval magyarul mert be-
szélni. Az ûjvidéki egyetem rektora ezért nacionalizmussal vâ-
dolta azt a Rehâkot, aki, mint a Magyar Szô (az egyetlen dél
vidéki magyar nyelvû napilap) volt szerkesztôje kûlôn rovat-
ban pellengérezte ki a magyar nemzeti ôntudat legârtatlanabb
megnyilvânulâsait.

Igen, kapott a délvidéki magyarsâg magyar tanszéket az



ùjvidéki egyetemen s kapott Hungarolôgiai Intézetet, ha azon-
ban pontosan felmérjiik ez intézmények mûkodési szabadsâ-
gât, kutatâsi teriiletének leszûki'tésél, tanitâsi anyagât s annak
beâlHtottsâgât, az elôadô is megâllapithatta volna, hogy ez in
tézmények egyes munkatârsainak kétségtelen jôakarata ellené-
re sem szolgâljâk ùgy a délvidéki magyarsâg jogos igényeit
és érdekeit, mint ahogy azt annakidején reméltiik.

De az elôadônak egy szava sem volt az elmùlt évi horvât
vâlsâgrôl, a szlovén, macedon, albân elégedetlenségrôl.

Az elôadô a legnagyobb lelkesedéssel beszélt a kommunista
Jugoszlâvia âllameszméjérôl, arrôl a hamis, de fennen hirde-
tett téteirôl, hogy Jugoszlâvia felszabaditâsâban Jugoszlâvia
valamennyi népe egyarânt részt vett (szemben a român âllam-
mitosszal, mely ez érdemet kizârôlagosan a românsâgnak tart-
ja fenn) s igy Jugoszlâvia minden népét megilleti az egyen-
jogùsâg, az âllam veeztésében valô részesedés. Az elôadô kény-
telen volt elismemi, hogy magyar viszonylatban e tézis hamis,
hiszen a Petôfi brigâdba nem ônként, hanem a kényszer nyo-
mâsâra léptek be a délvidéki s szlavôniai magyarok s a parti-
zân hadvezetés a brigâdot a hâborû végsô fâzisâban a bolmânyi
csatâban szândékosan véreztette el. Ennek ellenére ma van
Petôfi brigâd mitosz, évente elzarândokoltatjâk az életben ma-
radottakat Bolmânyba s ma a magyarsâg ebbôl profitât (Vajon
mit?). Az elôadô ùgy véli, hogy miutân Kôzép- és Délkelet-Eu-
rôpâban Jugoszlâvia az egyetlen âllam, mely federativ beren-
dezkedésû s e népek egyenjogûsâgât célzô âllam-mitosza alap-
jân, e jugoszlâv kezdeményezés fontos szerepet jâtszhat az
egész kôzép- és délkelet-eurôpai térség ôsszefogâsâban, a fede-
ralizmusnak kiterjesztésében. (Az elôadô nem beszélt a magyar
âllam-eszmérôl, bâr vâzlatâban szerepelt, de nyilvân a kommu
nista Magyarorszâg âllam-eszméjét akarta szembeâllitani a
jugoszlâvval s bizonyâra eszébe sem jutott, hogy az ezer esz-
tendôs Szent Istvâni âllameszme, a kârpâtmedencei népek bé-
kés egyiittélését biztositô Pax Pannonica, talân mégis idôt-
âllôbb s ma is korszeru âllameszme, melyre megbizhatôbban
lehetne râépiteni a Kârpâtmedence jôvôjét, mint Tito hazug
és ingatag, Jugoszlâvia népeire szâzezrek lemészârlâsâval râ-
kényszeritett âllam mitoszra.)



Lôte Lajos:

Erdély szempontjâbôl

Az Eurôpai Biztonsâgi Konferencia târgysorozatân van a
kiilpolitikâval foglalkozo emigrâciôs szervezeteknek jô idô ôta
surgetett életbevâgôan fontos kérdése. A megbeszélések vég-
célja a szabad magyar âllâspont kialakitâsa és a kialakitott
âllâspont propagâlâsânak kidolgozâsa.

A szabad magyar nézet kialakitâsâhoz néhâny szempont
megvizsgâlâsa szûkséges, amelyekbôl bizonyos kdvetkeztetése-
ket vonhatunk le a megvaiôsulâs lehetôségeire. Ezek kozôtt
talân legfontosabb az, hogy az eurôpai konferencia gondolatdt
dz oroszok vetették fel néhâny éwel ezelôtt, és azt azéta is
kôvetkezetesen propagâljâk minden lehetô môdon, még a ma
gyar kûlûg5d tevékenység ùtjân is. A konferencia tehât elsô-
sorban a Kreml érdeke, nem a szabad népeké. Fôcéljaaz, hogy
az Egyesûlt Allamok és Nyugat-Eurôpa fogadjâk el végleges-
nek azt a helyzetet, ami a mâsodik vilâghâboni eredménye-
ként Eurôpâban kialakult, azaz ismerjék el a jelenlegi eurô
pai orszâghatârok vâltozhatatlansâgât és az orosz "de facto"
hôditâsait Kôzép-Kelet-Eurôpâban "de jure" tôrvényességgel
is biztositsâk.

Ha van olyan nemzet, amelyik a jelenlegi orosz hatalmi
helyzetet alapvetô nemzeti érdekbôl nem fogadhatja el, a né-
meteken és a balti népeken kiviil, az a nemzet a magyar. Mi
minden olyan nemzetkôzi megegyezést, amely nem foglalja
magâban Magyarorszâg fiiggetlenségét és semlegességét, csak
ideiglenes megâllapodâsnak tekinthetûnk és mint ilyent is csak
abban az esetben fogadhatjuk el, ha abban konkrétan, vagy
legalâbb is implicite benne van az orszâg fiiggetlenségének az
igérete. De mint abszolût minimum a megegyezés szelleme és
szôvege nem jelenhet meg akadâlyként a fiiggetlenségi és sza-
badsâg-tôrekvéssel szemben.

Ilyen alapon elsôsorban kôveteljiik a Szovjet megszâllô
erôk kivonâsât, az orszâg semlegesitését természeti kincseinek
es gazdasâgi életének semlegesi'tésével egyiitt. Ennek a magyar
kfvânsâgnak a kiszélesitése a kôvetkezôket jelenti: 1) a Szovjet
megszâllô erôk kivonâsât az eurôpai megszâllt teriiletekrôl



pârhuzamosan az amerikai erôk visszavonâsâval. (A visszavo-
nâs mértékével itt tovâbb nem foglalkozom.)

2.) A varsôi paktum felmondâsât, ha elkeriilhetetlen, a
NATO felmondâsâval egyiitt.

3.) A Brezsnyev-doktrina tbkéletes elutasitâsât. Az âlla-
mok szuverinâtâsânak abszolut tiszteletét. Katonai megszâllâs
tiltott és tôn'énytelen beavatkozâsât. Megszegés esetén a fel-
oszlatott katonai szbvetségek volt tagjai egyenként és egyiitte-
sen kotelesek a tâmadô orszâg ellen fellépni.

4.) A Szovjetuniô és Nyugat-Eurôpa kôzé esô âllamok
semleges zonât képezzenek, s ennek tagjai katonai, sem poli-
tikai, sem gazdasâgi csoportosulâsoknak ne lehessenek tagjai,
kivéve a sajât magukbôl alakithatô szovetséget, gazdasâgi
tombôt bnkéntes részvétel ûtjân. Ilyen alapon a szocialista
Szovjet vezette gazdasâgi egyiittmûkôdés szervét fel kell osz-
latni. A semleges âllamoknak teljes szabadsâgot kell élvezniiik
gazdasâgi kapcsolataik kiépitésére és fenntartâsâra.

Joguk van régionâlis gazdasâgi csoportosulâsok kiépitésé
re a semleges âllamokon beliil, beleértve Ausztriât is.

5.) Semlegességiik egyik velejârôja az âllamok kozôtt a
védelmi berendezések, barrikâdok deaktivâlâsa.

Ha a felsorolt elképzelések nagy részben megvalôsulnak,
vagy ehhez hasonlôk jônnek létre, akkor a konferenciât jô lé-
pésnek tekinthetjuk a teljes szabadsâg irânyâban. Ûgy gondo-
lom, hogy amtg a Szovjetuniô nem jut el vâlsâgosan legyen-
gûlt àllapotba, addig sem katonai erôvel, sem kôvetelésekkel
nem lehet râblrni hôditdsai és az ott erôszakosan létesitett
kommunista rendsz&rek feladâsâra. Ezért példâul, ha a szabad
vâlasztâsokat kôvetelniink is kell, nem volna most célravezetô
azt a tôbbi kovetelések feltételéiil a kôzpontba helyezni.

Mi magyarok abban a kûlônieges helyzetben vagyunk a
tôbbi rab néppel szemben, hogy a nem-kommunista status
quo-t sem fogadhatjuk el, amint azt a trianoni és a pârizsi bé-
kék reânk kényszeritették.

A kérdés az, hogy a nagy, kontinensek kôzotti eurôpai kon-
ferenciân, amely fôként orszâghatârokkal foglalkozik és a meg-
lévô helyzet megmerevedését kivânja szolgâlni, mi magyarok.



némâk maradhatunk-e. Vannak ugyanis nézetek, amelyek a
trianoni kérdést a rab népek emigrâciôinak a Szovjet elleni
egységes fellépése tukrében lâtjâk s ezért a trianoni magyar
sérelmek emlegetését szûkségtelennek, sot egyenesen kâros-
nak lâtjâk.

Nos, otven év utân mi nem akarjuk "perbe âllitani" a
Trianonért felelôs nagyhatalmakat. de még kevésbbé akarjuk
elhallgatni nemzetunknek Mohâcs utân mâsik legnagyobb vesz-
teségét akkor, amikor arrôl beszéini van alkalom.

Nyilvânvalônak lâtszik, hogy a szovjet vezérek a német—
lengyel hatâr véglegesltését akarjâk nemzetkozi elismerésben
részesiteni. Kevésbé valôszmû, hogy a român—magyar hatâr,
azaz Erdély kérdése is napirenden lesz. Mâr csak azért sem,
mert senki sem akarja; Kâdârék nem mernék, a românok meg
miért akarnâk; birtokon beliil vannak. A Szovjetuniô eléggé
kordâban tudja tartani Ceausescu-t, ô meg elég ôvatos ahhoz,
hogy — az utôbbi idôben példâul ûgy lâtszik — az orosz barât-
sâg szâlait erôsitgesse.

Nekûnk, szabadfoldi magyaroknak kell felvetnûnk azt a
kérdést, hogy a Kârpât-medencében tobb, mint 3 milliô ma
gyar ônrendelkezési jogât vesztette s igy idegen uralom alatt
kénytelen élni, mfg a mai Magyarorszâgon még a 100 ezert is
alig éri el a kisebbségek szâma.

Fûggetlenul attôl, hogy van-e reâlis lehetôsége a magyar
kérdés târgyalâsânak, a magyar jogszeruség folyamatossâgâ-
nak fenntartâsa érdekében is vilâgosan ki kell fejeznùnk, hogy
a vilâg magyarsâgânak az a része, amelynek egyedùl van môd-
jâban a vélemény-nyllvânitâs, elégedetlen a magyar nép triano
ni szétszakitâsâval, az elégedetlenség és a jogos sérelmek 50
év alatt nem felejtôdnek el, azok orvosiâsât a magyar nemzet
vâltozatlanul éppûgy kivânja, mint félévszâzaddal ezelôtt.

Amire a Kâdâr-kormâny a nemzet érdekében nem vâllalko-
zik, arra szabadfoldi magyarsâgnak kell vâllalkoznia. Igy
most is, a biztonsâgi konferencia elôestéjén, a nekiink rendel-
kezésre âll6 môdon kell megkisérelniink a magyar âllâspont
târgyalâsât. Ez pedig alig lehet mâs, mint hogy az emigrâciô
mindeniitt az eurôpai befogadô orszâgokban, valamint az USA-
ban és Kanadâban âllâspontjât az illetékes szerveknek, az



USA-ban a Fehér Hâznak is, tudomâsâra hozza és annak tâ-
mogatâsât kérje.

Nem hiszem, hogy a jogos magyar sérelmek emlitése gyen-
gîfi a kommunista-ellenes arcvonalat. Ha ennek gyengiilésérôl
van szô, akkor Brandt kancellârt kell hibâztatnunk, aki ûj kul-
politikâjâval ûttorôje a Kremlel status quo alapon elindult
megegyezésnek, és hibâztassuk a lengyel orszâgcsuszamlâs
triikkjét, mely érthetôen kifogta a szelet a lengyel vitorlâkbôl.

A trianoni probléma komplikâlt. Nem sokat hasznâl az
iigynek, ha fekete-fehér szemiiveggel prôbâljuk nézni. Ezért
ajtôstûl-rohanâs helyett âllâspontunkban az ônrendeikezési jog
âltalânos (sajnos, sokszor feluletes) értelmére a Kârpât-Duna-
medence gazdasâgi egységszempontjaira és az ott élô népek
nagyobb harmôniâjâra és barâtsâgâra jô hivatkozni.

Amikor a magyar nemzet ûgyérôl van szô és amikor a sza-
bad magyar emigrâciô nevében beszéliink, sem sziikséges vagy
szukségtelen ôvatossâg, sem realizmus, sem valôdi vagy vélt
nemzetekfeletti kozérdek nem akadâlyozhat meg benniinket
abban, hogy beszéljûnk arrôl, amirôl beszélniink kell.

vitéz Baranchi Tamàska Endre:

Adattârra van sziikség

Az Eurôpai Biztonsâgi Konferencia kônnyen megpecsétel-
heti nemzetUnk tovâbbi életét, mert — sajnos — még mindig
sok téves ismeret és propaganda irânyitja a kôzvéleményt.
Ezek kôziil utal a dâkô-român elméletre és arra a hamis âlH-

tâsra, hogy a szlovâkok ôsei nemcsak Pannôniât, hanem a
Tisza—Duna kôzét is uraltâk. Szukségesnek lâtnâ, ha az Arpâd
Akadémia szaktudôsai ôsszeâllitanânak egy nemzetvédelmi kis-
kâtét, amely a magyar tôrténelem, fajta, nyelv, fôldrajz, tudo-
mâny, mûvészet, sport minden fontosabb adatât magâban fog-
lalnâ az igazsâgnak megfelelôen s igy hasznos fegyver lehetne
minden jô magyar kezében. Ezzel a fegyverrel nemcsak a tâ-
madâsokat védhetnénk ki ,hanem az ellenséget is sarokba szo-
rithatnânk és el is hallgathatnânk, az otthon szenvedô jô ma-
gyaroknak az emigrâciôba vetett reményét pedig, amelyet be-
bôrtônzése sorân megfigyelhetett, jelentôsen fokozhatnânk.



Bognâr Kâlmân dr.:

Emigràns munkakôzdsség megalakîtâsa

Nixon einôk ûj kûlpolitikai koncepciôjâval kapcsolatban
a magyarsâgra ùj misszios feladat hârul. Ennek oka éppen az
az eljârâs, amellyel a dunatâji népeket az dnrendelkezési jog
megcsûfolâsâval szakitottâk el a szentistvâni Magyarorszâgtôl.
Ehhez hasonlô részben Remania megcsonkitâsa Bukovina és
Moldva elcsatolâsâval a Szovjetuniô javâra, de csak részben,
mert Erdéllyel sokkai tobbet kapott, mint amennyit elvesztett.
Elôrelâthatôlag Jugoszlâviâban is csak addig lesz rend, amfg
Tito vasmarokkal tartja kézben a Duna-térséghez tartozô hor-
vât, magyar és szlovén kisebbséget. De Ausztria sem tud bele-
nyugodni Dél-Tirol elvesztésébe. Ne beszéljiink most azokrôl
a kisebbségi csoportokrôl, amelyek nem rendelkeznek ugyan
elég erôvel onâllô âllam alapitâsâra, de kikivânkoznak abbôl a
természetellenes âllamkozôsségbôl, amelybe a Pârizs-kornyéki
békék utân keriiltek, csak mutassunk râ a németség kettéosz-
tâsâra. Ne feledjiik el, hogy a német egység Europa egysége.
Ezt mâr Lenin vilâgosan lâtta, amikor azt hangoztatta, hogy
"akié Németorszâg, azé Eurôpa". Nem kétséges, hogy ugyan-
ebbôl a meggondolâsbôl forszfrozta legutôbb a szovjet Willy
Brandtot is az ûj keleti politika kôvetésére.

Az elmondottak alapjân a magyar emigrâciô elôtt nem le-
het vitâs, hogy a tartôs béke zâloga Eurôpâban két kôriilmény
megvaiôsitâsân mùlik. Az egyik az egységes Németorszâg —
nyugati mintâra és a NATO erôs keretein beliil. A mâsik sem-
leges zona létesitése a szovjet ellenôrzése alatt âllô âllamok-
bôl. Mindkettô csak akkor valésithatô meg, ha a szovjetet a
tâvolkeleten veszélyeztetett érdekei annyira lekôtik, hogy a
nyugati térségben engedményekre kényszerûl. Ezt a helyzetet
csupân a kozel milliârdos Kina tudja megteremteni. És itt lép
elôtérbe Nixon ûj âzsiai politikâja, amely a n5Tigati civilizâlt
vilâg érdekét szolgâlta s a magyar kérdések rendezését is lehe-
tôvé teszi. Azzal ugyanis tisztâban kell lenniink, hogy a magyar
iigy a vilâgesemények fûggvénye. Amig azonban ez a helyzet a
lassan ôrlô idôvel kialakulhat, addig a magyar emigrâciônak
alaposan elô kell készûlnie. Munkakdzôsséget kell kialakîtani,



amely a mâr eddig elért figyelemre méltô eredmények tovâbb-
épitése révén — ha csupân tanâcsadôi jelleggel is — mâr az
Eurôpai Biztonsâgi Tanâcs târgyalâsainâl jelen lehet.

Az a magyar munkakozbsség, amely a tbbbi emigrâciôbôl
alakulô képviselettel egyiitt hivatott lesz az illetékeseket meg-
gyôzni arrôl, hogy vâltozâs nélkiil a kirobbanâsok elkeriilhetet-
lenek lesznek, dokumentumokkai bizonyithatja, hogy a kozép-
eurôpai térségben, a Kârpâtok-koszorùzta legtokéletesebb fôld-
rajzi egységben a magyar âllam valôban hivatott ôsszetartô
erô és osszekôtô kapocs volt a tarkaszmezetû dunatâji népek
kôzôtt. Hivatkozhatik arra, hogy Magyarorszâg csak fokozato-
san alakult nemzeti âllambôl nemzetiségi âllammâ, de igy — a
germân és sziâv ûtkbzô zônâban — Kozép-Eurôpa prosperitâ-
sânak és békéjének zâlogâvâ is vâlt. Ezt a tôrténelmi elhiva-
tottsâgât csak az elsô vilâghâborû utân bekôvekezett helyzet
szakitotta meg, amelynek eredményeként ma kozel 6 milliô
magyart tartanak nyilvân az orszâg hatârain kivûl. Az emig-
râciô lâtszik egyedtil alkalmasnak arra is, hogy elmondja, ez
a magyarsâg szabadon akarja megvâlasztani âllamformàjât és
hovatartozâsât, mert az otthoni, és az utôdâllamokban élô
magyarsâgnak még titokban sem szabad beszélnie a "status
quo" esetleges megvâltoztatâsârol.

Orvendetes jelenségnek vehetjiik, hogy Salzburgban mâr
két éwel ezelôtt megalakult az Eurôpai Szabad Magyar Kong-
resszus, amely 1972 oktôber havânak elsô felében mâr Hâgâ-
ban szavât is hallatta.

Az Adriâtôl a Balti-tengerig terjedô hoszanti széles sâvban,
a mostani "zavart zônâban" a problémâkat csak "semlegességi
ôv" létesitése oldanâ meg, mert az ennek teriiletére esô âlla-
mokban eddig mind az Egyestilt Nemzetek alapokmânyâban
biztosîtott ôm-endelkezési jog, mind az ugyanott biztositott
emberi jogok tisztelete és gyakorlâsa csak irott malaszt ma-
radt. Arra, hogy a Duna-medence tarkaszinezetû népessége a
jelenleginél egészségesebb politikai orszâghatârok kôzé, eset-
leg nagyobb, âtfogô fôderâciôba keriiljôn a "status quo" rész-
beni, vagy teljes megvâltoztatâsâval, a kezdeményezô gondola-
tot a magyar emigrâciônak kell felvetnie, nemcsak azért, mert
— mint a XII. Magyar Talâlkozô târgysorozata is mutâtja —



ezt a gondolatot ébren tartja, hanem azért is, mert a magyar-
sâgnak van legtobb orvosolni val6 sérelme, mivel kétségtele-
nûl ô vesztett legtobbet. Az emigrâciôkbôl megalaki'tandô kb-
zbs munkakôzbsség kialakitâsâhoz is a magyar emigrâciônak
kell az élesztô kovâsz szerepét vâllalnia.

A magyar jôvendôt csak nemzeti alapon lehet szolgâlni.
Ez jegecesedik kl Somogyi Ferenc — soha jobbkor, mint most,
nemzetûnk nagy elnyomattatâsa idején — megjelent hézag-
pôtlô, nagy munkâjâbôl, a "Kuldetés"-bôl is, amelynek egyik
mondata szerint "a magyarsâg élete szakadatlan klizdelem a
szabadsâgért". A szabadsâg pedig egy és oszthatatlan, mint a
nemzet. Most nekûnk kell érte kûzdenlink, akik szabad foldon
élûnk, mert nekiink fâj legjobban, hogy "a Kârpâtok meden-
céjében élô magyarsâg kettôs jâromban él", mert ahogy Somo
gyi professzor megâllapîtja: "a lelkiségétôl idegen kommuniz-
mus vilâgnézete és râkényszeritett kormânyzata nehezedik râ".
A magyarsâg ûj missziôs feladata a "zavart zônâban" az egye-
temes emberi szabadsâg kivivâsâért folyô klizdelem kezdemé-
nyezése, folytatâsa. Leg^/en is ez az idôk végezetéig.

Burjân Gyula (Chicago, 111.):

Az emigrâciô nem ônmagâért van!

Az Eurôpai Biztonsâgi Konferenciân a Szovjetuniô, helye-
sebben a pânrusszianizmus, 1917 ôta mâs szôval nemzetkôzi
kommunizmus kivânja a Yaltâban és Potsdamban kierôszakolt
geogrâfiai és ideolâgiai atmoszférâjât megerôsiteni és biztosi-
tani. Az Amerikai Magyar Sznvetség erre hivja fel tisztelettel-
jesen a State Department és az elnok figyelmét s azt kéri, hogy
a târgyalâsok sorân legyenek tekintettel a kozép-eurôpai âlla-
mok létérdekére is, mert ezek két és fél évtized ôta sem âllami-
lag, sem alkotmânyjogilag, sem kôzôsségiikben és egyedeikben
nem szabadok és fiiggetlenek.

Elôrelâthatôan a Konferencia nem hoz békét és biztonsâ-

got Eurôpâra, de a vilâgra sem. Maga az a politikai tény, hogy
a nyugatiak elmennek a konferenciâra, kapitulâciôval ér fel.
De ha elérnének is bizonyos eredményeket, sikeriik akkor is



vajmi kétes értékû lenne, mert kôzel 300 olyan kisebb-nagyobb
egyezményrôl és szerzôdésrôl tudunk, amelyet a Kreml egysze-
ruen nem tartott be.

Benniinket ebben a keleti—nyugati sakkpolitikâban csak
Kôzép-Eurôpa stâtusânak kérdése, kôzelebbrôl pedig a magyar
kérdés érdekel. Ebben a vonatkozâsban azonban tudnunk kell,
hogy az emigrâciô nem ônmagâért van, hanem azokért, akik
nem szôlhatnak. A magyar kérdés szintetikus politikai és tor-
ténelmi koncepciôja, aminek palladiuma alatt kell lennie a
Felvidék, Kârpâtalja, Erdély, Délvidék és Nyugat-Magyaror-
szâg magyarsâgânak éppûgy, mint a csonka orszâg guzsbakd-
tôttjeinek. Helytelen tehât az a felfogâs, hogy a reviziô kérdé-
sét nem szabad felvetniink. Az Amerikai Magyar Szôvetség
elôterjesztésében is alâhùzottan ki kell emelni a mai bajok
eredeti okait s râ kell mutatni rendkiviil okosan és diploma-
tikusan, hogy a vilâg vezetôi mikor és hol kôvettek el hibât
Eurôpa "biztonsâga" ellen. Kûlonôsen a felterjesztés 4. szaka-
szânak kell majd pozitivabb formâban napvilâgot lâtnia. Az
1973-ra tervezett értekezletet az emigrâciôs magyarsâg szak-
embereibôl és nem pârtpolitikusaibôl âllô konferenciânak kell
megelôznie.

Mihâly Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada):

Reflexiôk

Dr. Nâdas Jânos elôadâsâval kapcsolatban kifogâsolja,
hogy az amerikai elnôkôk, illetôleg pârtok magyar "tanâcs-
adôit" nem vâlasztjâk, hanem kivâlasztjâk, igy azok nem a
magyar etnikumù amerikaiakat, vagy az emigrâns magyarsâ-
got képviselik, hanem inkâbb Amerikât ezek felé.

Dr. Kardos Talbôt Béla "vallâsi" âllamât nem tudja azono-
sitani a "theokratikus" âllamformâval, noha onkénteleniil
adôdik az a gondolât, hogy Kr. u. az elsô évezred-fordulôn a
kârpâtmedencei magyar birodalom "vallâsi âllammâ" alakult.
Az âtalakulâsnak azonban nem vallâsi okai voltak. Részletesen

— kûtfôi és irodalmi utalâsokkal — kifejti, hogy a magyarok
mâr korâbban keresztények, vagy legalâbb Krisztus-hivôk vol-



tak. Miért beszélûnk csak ezeréves kereszténységrôl? Miért ta-
gadjuk le a korâbbi hat-hétszâz évet? Az âtalakulâs politikai
es dinasztikus okbôl tortént. Konrâd csâszâr tâmadâsa 1030-

ban azt akarta elérni, hogy amint a magyarok vallâsilag Rômâ-
hoz, akként politikailag a német—rômai csâszârhoz tartozza-
nak. Hogy akkor nem lettiink német vazallusok, csak annak
kôszônhetô, hogy Szent Istvân felismerte a veszélyt s még ide-
jében elég erôt tudott bsszehozni a tâmadâs visszaverésére. A
keresztény legenda persze mindent mâsként magyarâz. És tôr-
téneti szemléletûnknek ez a magyarâzat lett az alapja. Ezért
nem nehéz megérteniink nemzeti tragédiânk sorozatossâgât, de
azt sem, miért lettiink Eurôpa "védôbâstyâja". Azt kérdi tehât
az elôadétôl: mi elônye szârmazott a magyar nemzetnek abbôl,
hogy a sajât nemzeti kereszténységét, "krisztusi elemekkel ât-
szôtt Egyisten hitét" felcserélte a "nemzetek folott allé", étes-
tamentumi szemléletû kereszténységgel?

Ndvori Kornél dr. és Szâz Zoltân dr. megâllapitâsâval,
amely szerint az Eurôpai Biztonsâgi Konferenciâtôl mi magya
rok semmi jôt nem vârhatunk, teljesen egyetért. Amerikânak
szerinte sincs kiilpolitikai stratégiâja, hacsak a zsidôsâg és
Izrael érdekeinek szolgâlatât nem tekintjûk annak. A semleges
ov hivatalos nyelvére vonatkozôan nem ért egyet Nâvori Kor
nél dr-ral, mert gyakorlati nehézségektôl eltekintve az angol,
vagy a francia hivatalos nyelv gondolata hatalmi alapon az
orosz, vagy a kinai hivatalos nyelvként valô bevezetésének igé-
nyét tâmaszthatja fel. Itt volna az ideje, hogy nemzetkozi
segédnyelvként végre az eszperantôt vezetnék be.

Annak bizonysâgâul, hogy mennyire igaza van Gyallay-Pap
Domokos dr-nak, amikor Magyarorszâg semlegesitésétôl azért
fél, mert az az utôdâllamokban élô elszakftott testvéreink vé-

delmét és visszatérését tenné lehetetlenné, példaként az un.
anyanyelvi konferenciâkra hivatkozik, amelyekre az utôdâlla-
mok kisebbségl sorsban élô magyarsâga nem hivatalos. A maga
részérôl ezeket a konferenciâkat helyeseknek tartja, de csak
akkor, ha veszélyteleii szôlâsszabadsâgot biztosîtô semleges
orszâg teriiletén tartjâk, s a Româniâhoz, Csehszlovâkiâhoz,
Jugoszlâviâhoz és Ausztriâhoz csatolt magyarsâg képviselôi is
résztvehetnek azokon.



Ludânyi Andrâs dr. Jugoszlâvia tôbb nemzetiségû és tbbb
nyel-vû pâratlan âllamrendszerének vârhatô szétesésére vonat-
kozo végsô kbvetkeztetését osztja, de szerinte a dôntô ok még
is a tobbnyelvûség lesz, nemcsak azért, mert "nyelvében él a
nemzet", hanem azért is, mert "ma magyarok a szentistvâni
'Intelmek' kovetkezményein okulva tudjuk, hogy gyenge a
tobbnyelvû nemzet". Szabô Istvdn dr. hozzâszôlâsât, amely
szerint a jugoszlâv kérdésben nemzeti torekvéseinktôl minden
teriileti kérdést kl kell zârni és a jelenleg adott helyzetbôl
kell kiindulni, nem érti, mert ellenségeink étvâgyât meghu-
nyâszkodâsunk sem csokkentené. Ha a zsidôsâgnak 2000 év
utân joguk és bâtorsâguk volt nemzeti tôrekvéseikben teriileti
kérdéseket belevinni, akkor nekûnk ez csekély 50—60 év utân
nemcsak jogunk, hanem kbtelességiink is. Nemzeti élet nem
zeti teriilet nélkiil el sem képzelhetô.

Ember Sândor dr. (Zurich, Svâjc):

Mit kellene kôvetelniink?

Megitélésem szerint Moszkva petrifikâlni prôbâlja ural-
mât Magyarorszâg és a tbbbi leigâzott eurôpai nemzet felett —
az un. DDR-ben lakô németek felett is. Az eurôpai szocialista
kormânyoknak felemâs helyzetûkbôl folyô gyengeségét kihasz-
nâlja. Marx tételeire hivatkozik Moszkvâban Brezsnyev, de
Németorszâgban Brandt is. Kôzléseik szerint, amelyeket a vi-
lâg felé tesznek, felfogâsaik kôzôtt csak az "interpretâciôban"
van kûlônbség.

Brandt szemrebbenés nélkiil engedte ât a német nép kôzel
egy negyedét, hogy Moszkva az âtengedettek felett az ônren-
delkezési jog teljes kikiiszôbôlésével abszolùt uralmat gyako-
roljon felettiik. A hâborù utâni erôszakos megszâllâsbôl, ami-
nek megsziiletéséért Adenauerék kiizdôttek, jogi értékû fenn-
tartâsokkal éltek jô fordulat reményében a Brandt-féle kor-
mânynak Moszkvâval kôtôtt megegyezése folytân azzal, hogy a
D.D.R.-nek ônâllô âllamisâgât kinyilvânitottâk. Ezzel nemzet-
kozileg jogi âllapot lett.

Ezt a sémât Nyugat szâmos kormânya cinikus kônnyelmû-



séggel érvényesiilni engedte — a "réalités" hipokrita ûriigyével.
Brandtéknak ez az eljârâsa a tôbbi szovjet megszâllâst

szenvedô nemzet helyzetét nagyon lerontotta. Ezeknek ugyanis
csak emigrâciôban élô toredékei kûzdhetnek idegen âllamok
vendégeiként, tehât a vendégjog korlâtai kbzbtt, elnyomott
hazâjuk szabadsâgâért.

Helsinkiben, ha mi és mâs elnyomott nemzetek emigrânsai
fellépûnk (és fel kell lépnûnk!) hazânk bnrendeikezési jogâért,
Moszkva cinikusan a német nép hâromnegyed részének meg-
értô, "reâlis" magatartâsâra fog utaini (ùgy veszem ki az ùj-
sâghirekbôl, ezt maris megtette), amivel a D.D.R. népének
Moszkva kényére tôrtént kiszolgâltatâsât még a Brandtnak
megszavazott bizalommal is manifesztâlta.

Ebben a helyzetiinkben csak akkor vârhatunk magatartâ-
sunktôl hazânk onrendelkezési jogânak visszaszerzéséhez ered-
ményt, ha Magyarorszâg onrendelkezési jogâhoz tântorithatat-
lanul, minden koncessziô nélkiil, kifejezetten ragaszkodunk és
a Nyugat fôrumai elôtt — az UNO-t is beleértve — a Nyugat

sajtôjânak a résein keresztiil is végnélkiil hirdetjiik azt a
reâlis igazsâgot:

onrendelkezés nélkiil nincs szàbadsâg,
szabadsdg nélkiil nincs biztonsâg,
biztonsdg nélkiil nincs bizalom,
bizalom nélkiil nincs egyiittmûkddés!

Ontudatomban ez a felismerés mâr régtôl fogva vezeti ma-
gatartâsomat. Amikor azt inditvânyoztam, hogy az 1973. évet,
amelynek elsô napjâra esik Petôfi Sândor sziiletésének szâz-
otvenedik évfordulôja, avassuk mi, szabad fôldbn emigrâciô
ban élô magyarok tettekkel "Petôfi-év"-vé, akkor talâltam meg
a nemzetek egymâskôzti életére is érvényes igazsâgok kifejezé-
sére ezt a négy tômondatot.

Még csak annyit: azt hiszem, Nixon vâlasztâsi propagan-
dâra akarta felhasznâlni azt a magatartâsât, mintha a szovjet
szândékainak tisztességében bizna, amikor az biztonsâgot és
egyiittmûkôdést hirdet. Ezt ugyanis a szovjetrôl valôban el-
hinni oly naivsâg lenne, amilyet Nixonrôl feltételezni mégsem
lehet.



Brandt, amikor még Franznak hi'vtâk és Norvégiâban har-
cos "marxista" volt, a kommunista "Internacionale" egyûtt-
mûkôdésében az onrendelkezés teljes megtagadâsâval vélte a
biztonsâgot megtalâlni. A diktatûra segi'tségével a bizalmat,
mint a polgâri ideolôgia végelgyengiilt termékét, aminek fel-
vetése a diktatûrâkban csak nevetségui szolgâlna, mellôzte.

A balti âllamok szocialista kabinetjeiben a Helsinkiben
tartott "egyiittmûkôdési konferencia" gondolata kényelmet-
lenség érzését keltette. A szovjettel szemben lelkiinkben élô
torténelmi tapasztalatainkon alapulô korlâtlan bizalmatlansâg
tudatâban a szovjettel valô egyiittmûkodésrôl târgyaini sze-
miïnkben azt jelenti, mintha vadâllat szelid formâban fejiik
felett lengetett mancsât âldâsosztô kéznek kellene elismemiûk.

Finn testvéreink helj'zete a legtragikusabb. Azok, akik
Mannheim vezetésével a szovjet ellen bâmulatos hôsiességgel
harcoltak, most Kekkonen karmesterségével a bizalom âriâit
kénytelenek a szovjet felé zengeni.

Mi és a tôbbi, szovjet diktatûra alatt szenvedô nemzet,
semmi jôt, semmi kônnyebbulést, a diktatûrânak semmi lazi-
tâsdt nem vârhatjuk. Ezért tehât: nyilatkozatainkban torté
nelmi jogainkat ônrendelkezéshez, szabadsdghoz, biztonsdghoz
kell kôtniink, az UNO-tôl pedig az emberi jogok alapokmâ-
nyainak érvényre juttatâsât kelI kbvetelnûnk!

Pécsi Kornél dr. (Montréal, Que., Kanada):

Biztonsdg és értekezlet

Az Eurôpai Biztonsâgi Konferenciâval kapcsolatban a leg-
érdekesebb az a tény, hogy azt a Szovjetuniô sûrgette, holott
katonai folénye Eurôpâban kétségtelen. Ha a katonai szem-
pontbôl valôban szorult helyzetben lévô Csonka-Eurôpa szor-
galmazta volna a biztonsâgi értekezletet, akkor annak ôssze-
hivâsa sokkal indokoltabb lett volna. Vilâgos, hogy a konferen-
ciânak a jelenlegi helyzet (a status quo) megszilârditâsa az
egyetlen célja. Ha nem lenne akkora ûr a kapitalista és a szov
jet bolsevista életmôd és életfelfogâs kôzott, nem lenne olyan
nagy fesziiltség sem. A szovjet ezt a feszûltséget akarja ki-
kûszôbolni a maga elônyére. Biztonsâgrôl, Eurôpa biztonsâgâ-



roi csak azért beszél, hogy tovâbbi hôditâsait elôkészitse. Az
utôbbit igazolja a Szovjetuniô âllandôan nôvelt katonai ké-
sziiltsége.

Nixon elnôk az Amerikai Egyesûlt Âllamok és a Szovjet
uniô viszonyâra vonatkozôan mâr 1968-ban kijelentette, hogy
szembeszegiilés (confrontation) politikâja helyett a megbeszé-
lés (negotiation) politikâjât kell folytatni. Ennek eredményei
azok a târgyalâsok, amelyek — akâr olajrôl, akâr gabonârôl,
vagy mâsrôl van szô — arânyaikban a szegény, vagy elmaradt
orszâgok gazdasâgi âllapotâhoz és lehetôségeihez viszonyitva
kifejezetten félelmetesek.

A katonai késziilôdés és a gazdasâgi kapcsolatok fokozâsa
egymâst kizârô tény. A "Butter oder Kanonen" régi mondas
môdositott vâltozata jut esziikbe. Nixon elnôk a mâsik régi
mondâst is môdosîtanâ: si vis pacem, para pacem (bellum he
lyett). Vissza-visszatér az egyensûly hangoztatâsâra. Erre ala-
pozott béketervében azonban mindig csak a csonka Eurôpârôl
van szô. Az egyensûlyi helyzet tehât mesterkélt lesz s ezûttal
sem nyùjt biztosîtékot a tartôs békére. A tartôs béke biztosité-
ka kizârôlag az igazsâgos rendezés. Ebben a vonatkozâsban vi-
szont tragikus tény, hogy Eurôpa eirendezése, biztonsâga, sor-
sa felôl Eurôpân kiviil esô hatalmak dônthetnek.

Zârônyilatkozat

Az ankéton elhangzott elôadâsok és felszôlalâsok, valamint
az îrâsban bekûldott hozzâszôlâsok utân hozott hatârozatot az

Âllandô Titkârsâg 96 magyar egyesûleti vezetônek és kôzéleti
személyiségnek megkûldte hozzâszôlâs céljâbôl. Ezek kôzùl
név szerint, ABC sorrendben a kôvetkezôk vâlaszoltak:

Adorjân Ferenc, vitéz Almay Béla, Ft. Béky Zoltân dr.,
Bor Jenô, Burjân Gjoila, Châszâr Ede dr., Charles Eiemér,
Czanik Géza dr., Czikân-Zichy Môric dr., Czike Emô, Csery
Mihâly dr., Csonka Jânos dr., Danô Sândor, Dâlnoki Veress
Lajos, Ft. Dittrich Imre, Ember Sândor dr., Eszenyi Lâszlô,
Fazakas Ferenc, Fiedler Kâlmân dr., Gâlfi Géza dr., Gyallay
Pap Domokos dr., Gyékényesi Gy. Lâszlô, Hamvas Jôzsef,
Hennyey Gusztâv, Jakô Géza dr., vitéz Kézdy-Vâsârhelyi Béla



dr., Kerényi N. O.S.B., vitéz Kisbamaki Farkas Ferenc, Kovâcs
Istvân dr., vitéz Kocsis Lâszlô, Koszorus Ferenc, Msgr. Kôzi
Horvâth Jôzsef dr., Nt. Lajossy Sândor, Lôte Lajos, Nt. Ludwig
A. Aurél dr., Mészoly Elemér, Mâté Imre dr., vitéz Mohai Szabô
Béla, Nâvori Komél dr.. Pâli Gyorgy dr., Padânyi-Gulyâs Jenô,
Palasics Jânos dr., Pâsztor Lâszlô, Pogâny Andrâs dr., Rigoni
Emô, Ripa Karl dr., Rozanich Istvân, Stirling Gyorgy, Somogyi
Ferenc dr., vitéz Szathmâry Kâroly, Szâsz Béla dr., Szâz
Zoltân dr., Széll Sândor dr., Szorkovszky Elemér, Varga
Lâszlô dr., Vasvâri Zoltân, Ft. Végvâri Vazul O.F.M., vitéz
Vittay Béla, vitéz Vôrôs Kâroly, Wass Albert és Weôres
Gyula dr., Tôht (Taht) Imre.

Az észrevételek figyelembevételével ûjabb megbeszélések
és tanâcskozâsok utân a XII. Magyar Talâlkozô a kôvetkezô
zârônyilatkozatot tette kôzzé:

1) Tartôs eurôpai békét és biztonsâgot Keletkôzép-Eurôpa
elrendezése nélkûl vâmi nem lehet.

2) Keletkôzép-Eurôpa igazsâgos elrendezésének egyik alap-
vetô kôvetelménye a szôban forgô âllamok fûggetlenségének
visszaâllitâsa és a szovjet csapatoknak Magyarorszâg és a
tôbbi keletkôzép-eurôpai orszâgok teriiletérôl valô teljes ki-

3) A "status quo"-hoz valô ragaszkodâs elve kizârja az
igazsâgos keletkôzép-eurôpai elrendezés lehetôségét, ezért a
"status quo" magyar szempontbôl elfogadhatatlan.

4) A keletkôzép-eurôpai kérdés rendezését, valamint az
eurôpai biztonsâgot és tartôs békét jelentôsen elômozditanâ
egy semleges zôna létesitése, nagy âltalânossâgban egyrészrôl
Szovjetoroszorszâg, mâsrészrôl Kelet- és Nyugat-Németorszâg
és Ausztria kôzôtt.

5) Az igazsâgos béke létrehozâsa és megtartâsa érdekében
a nyugati âllamok magyar szârmazâsû polgârainak nagy tôbb-
sége azt kéri a nyugati hatalmak kormânyaitôl, hogy az Eurô
pai Biztonsâgi és Egyiittmûkôdési Konferencia târgyalâsi pont-
jai kôzé vegyék fel a keletkôzép-eurôpai Semleges Zôna meg-
teremtésére irânyulô javaslatot, valamint e terûletek igazsâgos
elrendezésének kérdését, mint az eurôpai biztonsâg és egyûtt-
mûkôdés alapvetô kôvetelményeit.



A zârônyilatkozatot az Amerikai Egyesùlt Âllamok kûliigy-
miniszteréhez a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâga megfelelô
môdon, angolul eljuttatta. Ugyanakkor megkùldte a szabad
vilâg orszâgaiban élô emigrâciôs magyar csûcsszervezeteknek
is azzal a kéréssel, hogy azt a sajât vagy a Magyar Talâlkozô
nevében juttassâk el az illetékes kormânyokhoz.

A TANÂROK ELSÔ TALÂLKOZÔJA

Az Észak-Amerika egyetemein és fôiskolâin elôadô és
kôzépiskolâiban tanîtô magyar tanârok elsô ôsszejôvetelét Bog-
nâr Kàlmân dr. professzor (Slippery Rock, Pa.) november
25-én délutân 3 ôrakor nyitotta meg. A jelenlévôk ùdvôzlése
utân bevezetésként a nevelésiigyi vilâgvâlsâgrôl és a kiilfôldôn
élô magyar pedagôgusok kùlônleges hivatâsârôl beszélt.

Bognâr Kâlmân dr.:

Nevelésiigyi vïlâgvdlsâg és a magyar hivatds

Dr. Philip H. Coombs, az UNESCO pârizsi International
Institute for Educational Planning igazgatôja, 4 éwel ezelôtt
rendkivùl érdekes kônyvet adott ki "The World Educational
Crisis" (Nevelésiigyi vilâgvâlsâgok) cimmel. A kôzel 250 ol-
dalas — statisztikai adatokkal és szemléltetô grafikonokkal
gazdagon illusztrâlt kônyv — globâlisan és részletekben is fog-
lalkozik a nevelésiigyi vilâgvâlsâggal, ami ma mindannyiunk-
nak ûgye, fiiggetlenul a kûlônbôzô âllamok politikai struktû-
râjâtôl. Ûjitâsokra van szûkség mindeniitt — hangoztatja —,
de ennek nélkiilôzhetetlen eleme a nemzetkôzi egyiittmûkddés.

Érdemes nekiink is rôviden foglalkozni a kônyvvel, mert
a szerzô, aki kûlônben amerikai kôzgazdâsz professzor is egy-
ben, nemcsak elemzi a nevelésiigyi vilâgvâlsâgot, hanem meg-
oldâsukra vezetô môdokat is ajânl.



A népesedés-robbanâs, az ùn. "population explosion" sziik-
ségszerûen magâval hozta az egyetemi hallgatôk ôriâsi âram-
lâsât a felsô-oktatâsi intézmények felé. Egyes âllamokban az
elmûlt 50 és 60 év alatt a 10.000 lakésra jutô fôiskolai hallga
tôk szâma tizszeresre, sot hûszszoros fôlé is emelkedett! Pl.
Franciaorszâgban az elmûlt kôzeli 8 év alatt (1964 és 1972 kô-
zôtt) felsô-fokon szâz-szâzalékos volt az emelkedés. Az Egyesiilt
Âllamokban 1900 és 1967 kôzôtt tizenegysz&res, a Szovjetuniô-
ban 1914 és 1966 kôzôtt, huszonkétszeres az emelkedés. Vagy-
is: 8-rôl felszôkôtt 175-re! A szerzô szerint Franciaorszâgban a
diplômés sziilôk gyermekei tùlnyomô nagy részben (59%!)
egyetemre mennek, az agrâr és egyéb munkâsok gyermekeinek
még 2%-os esélyuk sincs arra, hogy egyetemi oktatâsban ré-
szesûljenek. Szerinte ez a jelenség ma mâr nemcsak a kapita-
lista orszâgokban âll fenn, Eurôpâban persze, hanem felmeriil
Kôzépkelet-Eurôpa szovjet ellenôrzés alatt allô âllamaiban is.
A szocialista orszâgokban az "ûj osztâlynâl" a mûvelt, ûj
nevezett "ûj elit"-nél is. Vagyis: a mûvelt sziilôk fejlettebu
szôkinccsel rendelkezô gyermekei mindenûtt elônyben vannak
azokkal szemben, akik szegényebb vagy elmaradottabb kultu-
râlis kôrnyezetben nôttek fel.

Igen szâmottevô a tanulô-âradat nôvekedése a fejlôdô âl
lamokban is. Itt azonban a nevelésligyi kiadâsok aligha fokoz-
hatôk tovâbb. Ezek az orszâgok kétségtelenûl, kûlsô tâmoga-
tâsra, segitségre, illetôleg anyagi megsegîtésre szorulnak.

A fejlett ipari orszâgokban — a nyugat-eurôpai âllamok
ban és angol-Amerikâban, a kôzoktatâsi kiadâsok minden ne-
hézségek ellenére tovâbb fognak nôvekedni és — a szerzô sze
rint — az erre forditandô kiadâsoknak rôvid idôn belul el kell
érniûk a nemzeti jôvedelem 6—7%-ât. A jelenlegi tudomânyos
technikai forradalom magâval hozta, hogy az oktatâsi rend-
szereknek alkalmazkodniuk kell a vâltozô kôrulményekhez;
ezért mind a tanterv, mind a tanitâsi môdszerek, sôt a peda-
gôgusok kivâlasztâsa és képzése is az ûj valôsâgos sziikségle-
teknek megfelelôen alakul a jôvôben. Mindez magâval hozza-
hogy a régi rendszerek bizonyos mértékben vilâgszerte vâlsâg-
ba kerûlnek.

A kor mûszaki-tudomânyos kôvetelményeinek megfelelôen



tôbb eurôpai âllamban — îgy Svédorszâgban és Angliâban is —
de még inkâbb a Szovjetuniôban, kûlonos sûlyt helyeznek a
kôzépfokû oktatâs sokoldalùsâgâra, kihangsûlyozva a mathe-
matikai és természettudomânyi alapismeretek fontossâgât.
Csak îgy érhetô el, hogy a tehetséges tanulôk nem torpannak
vissza majd a felsôbb matematikât igénylô késôbbi egyetemi
fizikai, mag-fizikai, kémiai, mûszaki vagy egyéb természet-
tudomânyoktôl (geolôgia, geofizika, mémoki tudomânyok,
stb.). A technikai civilizâciô elôreszokellése ezeknek az ered-
ményén fog n3aigodni.

Kûlonosen "siet" ezen a téren behozni a hâtrânyt a Szov-
jeluniô. A végzett mémokok szâma nâluk évente mintegy
200.000, ami duplàja a mi végzett mérnôkeinknek. Hogy a mû
szaki kiképzés fontossâga mennyire hangsûlyozva van nâluk,
mutatja az egyetemi végzettségûek szâma is az utôbbi évtized-
ben. Ez meghaladta a 4 milliôt nâluk és ebbôl 2 és fél milliô
volt a mérnôk! Mint kulon érdekességet, talân érdemes lesz
itt is megemliteni, hogy minden harmadik mérnok nâluk nô
volt. Nâlunk az USA-ban, a nôi mémokok arânyszâma csak
mintegy 1%.

Mindezek alapjân le kell szdgezniink a puszta tényt: erôs
vâltozâsok vârhatôk nâlunk is; oktatâsûgyi rendszeriinknek
alkalmazkodnia kell a vâltozott kôriilményekhez. A szerzô

ezen a téren két dolgot hangsûlyozott erôsen ki, ûgymint:

1) a tanârokat nem a tegnap, hanem a holnap iskolâja
szàmâra kell kiképezni.

2) Nemcsak gazdagabbâ és igényesebbé kell tenni az ok-
tatâst, hanem gondoskodni kell a folyamatos tovâbbképzés
rendszerérôl minden nevelô szâmâra.

Igen helyesen kihangsûlyozta a szerzô azt is, hogy a neve-
lôk fizetésének nem szabad alul maradnia mâs diplomâs âllâ-
sok munkabérei môgôtt. Ez utôbbi tétel kulôn megszi'vlelendô
volna otthon, Magyarorszâgon, ahol az utôbbi idôben a kôzép-
iskolai tanârok tômegesen mennek el segédmunkâsoknak, vagj'
lesznek betanitott munkâsok a jobb bérezés miatt. Régen szin-
te kôzhely volt azt mondani: a tanitô a nemzet napszâmosa!
A népi demokrâciâban, ma mâr ez kiterjeszthetô a kôzépisko-
lai tanârsâgra is.



Az a kérdés , hogy hânyan is vagyunk ûj hazânkban, akik
felsô fokon, vagy plane kozépiskolai — ahogy itt mondjuk —
secondary levelen fejtenek ki oktatôi mûkodést, korântsem
egyszerû. Ërdemes talân mégis megemliteni, hogy a nemrégi-
ben megjelent Fodor, Hungary 1972 cfmû kônyve szerint
(David MacKay Co., New York, 1972), a becslések alapjân
legalâbb hârom nagy amerikai egyetem fakultâsât lehetne fel-
tolteni magyar szârmazâsû professzorokkal. Ismeretes, hogy
magyar szârmazâsû egyetemi tanârok tanitanak Harwardon,
Princetonban, a New York-i Columbia mammut-egyetemen, s
az ugyancsak vilâghi'rû Yale egyetemen is, hogy csak néhânyat
emlitsek azokbôl, amiket a Fodor-féle kbnyv is felsorol; nem
beszélve a tobb szâzat meghaladô kisebb egyetemrôl vagy âlla-
mi fôiskolârôl és a részben magân- vagy egyhâzi intézmények
âltal fenntartott vagy tâmogatott egyetemekrôl, illetôleg fô-
iskolâkrôl. A kozépiskolai tanârok szâmbavétele még nehezebb
és koriilményesebb, szinte lehetetlen.

Mindenesetre fejezzûk ki koszonetiinket a Magyar Talâl-
kozô nagyérdemû vezetôségének, hogy ezt a talâlkozôt is meg-
hirdette; gondolt arra, hogy ôsszehozzon bennûnket és ezzel
a pioneer munkât, az elsô gyôkereket leeresztette az ôssze-
fogâshoz, a szâmbavételhez; hogy tudjunk egymâsrôl, hogy
kezdjûk meg végre rendezni sorainkat. Persze ez a legnehe-
zebb. Annak megindokiâsaként, hogy miért, hadd emlitsem
meg miért jôttem egyedûl a mi âllami fôiskolânkrôl, jôllehet
5-en vagyunk magyarszârmazâsù tanârok a 400 fôt meghaladô
Faculty-bôl. Egyik kitiinô professzor-târsam — akit az Ârpâd
Akadémia két éwel ezelôtt hivott be rendes tagnak — hivata-
los kiildetésben utazik egyik konferenciârôl a mâsikra; a mâ-
sik, aki ugyan jôl beszél magyarul, de mint Magyarorszâgrôl
1946-ban kitelepîtett tolnamegyei szûletésû "svâb-magyar",
nem sok érdeklôdést mutât a magyar iigyek irânt; a biolôgus-
professzor, akinek talân a legszebb magyar neve van kôztûnk,
egy kukkot sem tud magyarul, jôllehet szûlei a szintiszta ma
gyar Felvidéklinkôn szûlettek, de ô mâr itt szûletett. Utoljâra
emlitem a legfiatalabbat, aki 56-os menekûlt, mint jô magam.
Lehetôségei vannak magyarorszâgi kutatô munkâra antropo-
lôgiai szakmâjâban és ennek esélyeit nem akarja veszélyeztet-



ni emigrâcios magyar talâlkozôkon valô részvétellel. Aprô kis
példâk ezek egyéni életûnkbôl, de megvilâgitjâk, hogy miért
vagyxmk képletesen alig tobben, mint négyen-bten, ahogy Ady
Endre fejezte ki magât, "Itt valahol, ott valahol" cimû nem-
zeti sorstragédiânkat is âbrâzolô megrâzô kolteményében.

A nagy szétszôrôdâs mind az elsô, mind a mâsodik vilâg-
hâboni utân, valamint az 956-os oktôberi forradalom utân is,
magâval hozta, hogy, sajnos sokan a kimagaslô nagy értékek
kbziil is részben elszakadtak a magyarsâgtôl. Szolgâljon ez az
elsô ôsszejôvetelûnk, megbeszélésûnk arra, hogy mentsuk meg
még azt, ami menthetô! Tomôruljiink, egyesiiljiink, mint ér-
demes orvosaink, kivâlô mémôkeink tették korâbban. Nem a
szakmai sovinizmus szôl belôlem, de talân még fokozottabb
fontossâga van ennek nâlunk a felsô szinten valô oktatâs te-
rén, vagy a kevésbé alârendelt kôzépiskolai nevelésnél. Szinte
ûgy is mondhatnâm, az a missziôs munka vâr reânk, hogy az
orszâghatârokon tùl is fennmaradjon leikiségében a magyar-
sâg; hogy ha egyszer mégis "ût az ôra a visszatérésre", a mi
keziink koziil kikerûlô magyar leszârmazottak, mint "kimûvelt
emberfôk" jâruljanak hozzâ esetleg az ùj orszâgépitéshez.

☆ ☆ ☆

Bognàr Kâlmân dr. tanâcskozâsi elnôk — bevezetôje
utân — Vdrdy Béla dr-t (Pittsburgh, Pa.), a Duquesne Univer-
sity professzorât kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.



Vârdy Béla dr.:

MAGYARSÂGTUDOMÂNY

AZ ÉSZAK-AMERIKAI EGYETEMEKEN ÉS FÔISKOLÀKON

A magyarsâgtudomâny fogalma és mûvelésének nehézségei

Amikor a târgykôri feldolgozâsât elvâllaltam, még nem
tudtam, hogy mily hâlâdatlan kérdés megoldâsâra, felvâzolâ-
sâra vâllalkoztam. Az észak-amerikai magyarsâgtudomâny kér-
dés-komplexumânak megtârgyalâsa ugyanis valôban nehéz fel-
adat. Nehéz, mert egy nehéz koriilmények kôzott kûzdô prog-
ram-kor felvâzolâsa és kiértékelése talân még nehezebb, mint
egy egészségesen fejlôdô disciplina bsszegezése és kiértékelése.
Sajnos, az elôadâsommal kapcsolatos anyaggyûjtésem kôzben
inkâbb az elôbbi tîpusû kérdés-komplexummal talâltam ma-
gam szemben. îgy tehât az észak-amerikai magyarsâgtudomâny
mûvelésével kapcsolatban — igen kevés kivételtôl eltekintve —
inkâbb csak nehéz koriilmények kôzott elért aprô- és félered-
mények felsorolâsâra vagyok kénytelen szon'tkozni. (Persze ez
a felmérô mércéjétôl, illetve értéki'téletétôl is fiigg.) Mielôtt
azonban e felsorolâst, az azzal kapcsolatos rôvid kiértékelést,
valamint az azt kôvetô rôvid észrevételeimet megtenném, egy-
pâr idevonatkozô kisebb kérdést szeretnék rôviden tisztâzni.

Az elsô ily tisztâzâsra vârô kérdés magânak a "magyarsâg
tudomâny" fogalmânak — s fôleg az elôadâsom keretében
hasznâlt értelmének — meghatârozâsa. Ez annâl is inkâbb
szlikséges, mivel az elôadâsommal kapcsolatos anyaggyûjtés
kôzben csodâlkozva voltam kénytelen tudomâsul venni, hogy
igen soie észak-amerikai magyar, s egyes esetekben még kollé-
ga szemében is, a "Magyarsâgtudomâny Észak-Amerikâban"
fogalomkôr valahogy eggyé vâlt a magyar nyelv tanitâsânak
fogalmâval — annak ellenére, hogy igen sok esetben ez csak
kezdetleges fokon tôrténik. Ugyanakkor pedig a magyar tôrté-
nelem, a magyar kultûra, a magyar politikai és târsadalmi fej-



Iodés, sot még a magyar nyelv magasabb nyelvészeti szinten
tôrténô tanulmânyozâsa, ha az mâs néven, kollektiv fogalmak
alatt (pl. a Habsburg Monarchia torténete, finnugor folklôr
ôsszehasonlitô urali fonolôgia, stb.), s fôleg angol nyelven
tôrténik (ami legtôbb esetben nemcsak elkeriilhetetlen, de kî-
vânatos is), valahogy nem esik a magyarsâgtudomâny fogalma
alà. S éppen ezért a kbzkézen forgé magyarsâgtudomânyi fel-
sorolâsok âltalâban megemlitenek minden kis jelentéktelen
"extension center"-t, melyre târsadalmi alapon egy-egy magyar
nyelvkurzust néha râerôszakolnak, de nem emhtenek meg pil-
lanatnyi magyar nyelvet nem tanitô, de tiszteletreméltô ma
gyar vonatkozâsû târsadalomtudomânyi-humanisztikai prog
rammai rendelkezô komoly egyetemet. Ez alôl a szabâly alôl
még a legjobbak kôzé sorolhatô keletkozép-eurôpai programok
sem kivételek, ha torténetesen éppen akkor a magyar nyelv
tanitâsâval nem foglalkoznak. Ez a felfogâs szerintem hely-
telen.

Mi tehât a magyarsâgtudomâny, vagy mâs néven hungaro-
lôgia? A kérdésre a felelet az 1934-ben megjelent, a Homan—
Szekfû-féle Magyar tôrténet elsô kiadâsânak utolsô (tehât
nyolcadik) kôtetéhez csatolt, s lényegében annak hatâsâra, il-
letve hosszabb tâvban a Klebelsberg Kunô-féle pâratlan kul-
tûrpolitika eredményeként kitervezett és meghirdetett un.
"Hungarolôgiai Sorozat" program bevezetôje adja meg. E sze-
rint a magyarsâgtudomâny, vagy hungarolôgia "a magyarsâgra
vonatkozô ismeretek ôsszessége; az a tudomâny, mely a ma-
gyarsâg mûltjâval, testi és lelki alkatâval, szetlemi értékeivel
és természeti életfeltételeivel foglalkozik. Magâban foglalja a
tôrténeten ktviil a fdldrajzot, néprajzot és antropolôgiât, az
irodalom- és mûvészettdrténetet, valamint a magyarsâg min
den egyéb életmegnyilvânulâsânak vizsgâlatât is".

Szerény véleményem szerint a fenti meghatârozâs rôviden
ki is meriti a magyarsâgtudomâny tudomânyosan elfogadott
fogalmât, s éppen ezért az elôttem lévô feladat megoldâsâhoz
is e meghatârozâs figyelembevételével fogtam hozzâ. Ugyan-
akkor természetesen tudatâban voltam annak is, hogy egy ily
âtfogô meghatârozâs szem elôtt tartâsâval, az észak-amerikai
magyarsâgtudomânyi programokkal kapcsolatban — mâr



amennyiben e meghatârozâs fényében ilyenekrôl egyâltalân
beszélhetûnk — e felmérés kozben sokkal tôbb hiânyossâggal,
mint kimagasiô eredménnyel talâlkozorn. De ez természetes is.
Hiszen egy, a fenti meghatârozâsnak megfelelô, teljes program
oly nagy foraiâtumù, hogy annak kivitelezése lényegében csak-
is a magyar nemzettest kozelében és teljes tâmogatâsâval
(Magyarorszâgon) képzelhetô el és valôsithatô meg. De még e
természetes és eivârhatô hiânyok tudatâban is fontosabbnak
véltem egy szélesebben értelmezett n;agyarsâgtudomânyi szem-
pontbôl vizsgâlni meg a helyzetet, nem csupân a magyar nyelv
tanitâsa, vagy nem-tanitâsa szempontjâbôl. Ennek kovetkezté-
ben, legalâbb is roviden és vâlasztékosan, figyelembe kellett
vennem tobb oly programot is, mely a magyar nyelv tanîtâsât
nem tette magâévâ, de a hiimanisztika és a szélesebb értelem-
be vett târsadalomtudomânyok terén tôbb, vagy esetleg tekin-
télyes szâmû magyar-vonatkozâsû elôadâs-sorozatot, illetve
szeminâriiunot tartalmaz. Ezt fôleg akkor tettem, amikor ezek
a tanulmânyi târgyak komolyabb kelet-eurôpai, vagy kelet-
kôzép-eurôpai programba âgyazôdtak be.

S itt roviden râ kell mutatnom egy mâsik fontos problé-
mâra: az emlitett kelet-, keletkôzép-eurôpai, illetve két kûlôn-
leges esetben az ural-altâji programok fontossâgâra a magyar-
sâgtudomâny szempontjâbôl, méghozzâ két okbôl kifolyôlag:
elôszôr, mert a valôban életképes magyarsâgtudomânsi prog
ramok mindegyike szinte kizârôlagosan a kelet-, keletkôzép-
eurôpai, illetve ural-altâji programok kifejlôdésének mellék-
terméke; mâsodszor, mert magasabb fokon a magyarsâgtudo-
mânyi program ônmagâban teljesen életképtelen, s csakis egy
ilyen szélesebb program keretében képzelhetô el, mint annak
mindenkori fiiggvénye. E szabâly alôl még akkor sem lehetne
kivételt tenni, ha az észak-amerikai magyarsâg az ukrânokhoz
hasonlôan valami csodâbôl kifolyôlag, hajlandô lenne tôbb
milliô dollâros alapitvânyt létrehozni egy tôbb elismert tudôs-
bôl âllô, komoly és Ph.D. fokozatot adô egyetemen elhelyezen-
dô "Magyarsâgtudomânyi Intézet" felâllitâsâra (pl. "Harvard
Ukrainian Studies Program"). És pedig azért nem, mert egy
tehetséges fiatal magyar (vagy esetleg amerikai) sem lenne
hajlandô magât kizârôlagosan magyarsâgtudomânyi tudôsnak



kiképeztetni s ezâltal jovendô életlehetôségét egyszer és min-
denkorra elvâgni. A magyarsâgtudomâny Észak-Amerikâban
tehât csakis szélesebb rokon-tudomâny kereteiben képzelhetô
el. (Itt most nem is térek ki arra a tisztân elméleti esetre,
hogy mily tobbirânyû politikai nyomâsnak lenne kitéve egy ily
méretû esetleges kûlfoldi magyar pénzen felâllîtott tanszék.
Egyfelôl — fiiggetlenul az alapitvâny nagysâgâtôl — egy ten-
denciôzus beâllitottsâgû tanszemélyzetbôl âllô, lényegében
propagandisztikus célokbôl létrehozott tanszéket egyetlen ko
moly egyetem sem tûrne meg falai kozott. Mâsfelôl, ha egy ily
tanszék a sziikséges minimâlis tudomânyos târgyilagossâg
keretei kozott mûkôdne s râadâsul még az elkeriilhetetlenûl
sziikséges és kivânatos tudomânyos kapcsolatokat is megte-
remtené a magyarorszâgi testvér-intézetekkel, akkor a hozzâ-
csatolt tanszemélyzet egyhamar magâra vonnâ az egymâssal
versengô, kiilonbozô politikai beâllitottsâgû magyar emigrâns-
csoportok haragjât és ûldbzését. Erre elég sok példât talâlunk
a kôzelmùltban.)

A Kelet-Eurôpavai és Keletkdzép-Eurôpâval foglalkozô
tudomânyok

De visszatérve az észak-amerikai kelet-eurôpai tudomâny
problémakôréhez, kétségtelen, hogy az dnmagukban életképte-
len magyarsâgtudomânyi programok a szélesebb kelet-eurôpai
programok melléktermékei és fûggvényei. S habâr magasabb
és szélesebb szinten mind a kelet-eurôpai, mind a magyarsâg
tudomânyi programok a mâsodik vilâghâborû, illetve az azt
kôvetô kor eredményei, mindkettônek — de fôleg az elôbbi-
nek — gyôkerei tôbb évtizedes mûltra tekintenek vissza.

Az észak-amerikai kelet- és keletkozép-eurôpai tudomâny
elismert pionirja szâzadunk elsô harmadâban a neves Harvard
egyetemen mûkôdô Archibald Coolidge (1866—1928) profesz-
szor volt, aki mâr az 1900-as évek elején felhivta a figyelmet a
keletkozép-eurôpai és orosz térség tôrténelme tanulmânyozâsâ-
nak sziikségességére s tôbb neves tôrténészt nevelt ki az ame-
rikai kelet-eurôpai tudomâny szâmâra. Az utôbbiak kôzûl leg-
nevesebbek Robert J. Kerner (1887—1956), Robert H. Lord



(1885—1954), William L. Langer (1896—1971), Albert H. Lybyer
(1876—1949), stb., akik Amerika tôbb neves egyetemén alapi-
tottak kelet-eurôpai vonatkozâsû tanszékeket, s egy ûjabb, s
talân a kelet-europai tudomâny szempontjâbôl legfontosabb
"harmadik generâciôt" termeltek ki. Az utôbbiak kozûl egye-
sek még mindig mûkôdnek s a jelenlegi idôsebb generâciô
legjavât teszik ki.

Idôkozben a mâsodik amerikai generâciô mellé csatlako-
zott az 1917-es és 1919-es forradalmak kôvetkeztében idevetett

orosz, illetve keletkôzép-eurôpai tôrténészek, irodalmârok és
târsadalmi és politikai tudôsok egy kisebb csoportja (mint
példâul orosz viszonylatban A. A. Vasiliev, G. Vemadsky, M.
Karpovich, A. Lobanov-Rostovsky, stb., s magyar viszonylatban
a magyar polgâri radikalizmus vezére, Jâszi Oszkâr). S ûgy-
szintén idecsatlakozott e forradalmak kôvetkeztében a kelet-

eurôpai térség irânt fellângolô érdeklôdés kôvetkeztében a
Keletkôzép-Eurôpât megjârt s ott végzett amerikai tudôsok
egy kisebb csoportja. Az utôbbiak kôzûl messze kimagaslik a
Prâgâban doktorâlt, s tôbb évtizeden keresztiil a Colorado
egyetem tôrténeti intézetében mûkôdô S. Harrison Thomson
professzor.

A fent emlitett harmadik amerikai generâciô legjelesebb
tagjai a minket kôzelebbrôl érintô keletkôzép-eurôpai (tehât
nem orosz-szovjet) viszonylatban: Cyril E. Black (Princeton),
James F. Clarke (Pittsburgh), Charles és Barbara Jelavich
(Indiana), R. John Rath (Rice), Henry L. Roberts (Columbia-
Dartmouth), Leften S. Stavrianos (Northwestern), Wayne S.
Vucinich (Stanford), Robert L. Wolff (Harvard), stb. Az
utôbbiak a mâsodik vilâghâborûval kapcsolatban idekeriilt
nevesebb tudôsokkal karôltve (e.g. O. Halecki, H. Kohn, O.
Odlozilik, R. Kann, P. Wandycz, stb., s magyar viszonylatban
Sinor Dénes, Sebeôk Tamâs, Lotz Jdnos, Kertész Istvân, Gdb-
riel Asztrik, Halasi-Kûn Tibor, Balla Borisz, Borsody Istvdn,
stb.) kôzôsen kinevelték a legûjabb és legnépesebb negyedik
amerikai generâciôt. Kôztiik magyar viszonylatban ott talâlha-
tô a mâr kissé idôsebb és befutottab Sugdr Péter, Dedk Jstvdn,
Bdrdny Gyôrgy, Boba Imre, stb., s kissé fiatalabb s eddig még
szerényebb eredményeket felmutatô Bayerle Gusztdv, Bôdy



Pal, Châszâr Ede, Domonkos Ldszlô, Dreisziger Nândor, Gâti
Kdroly, Held Jôzsef, Jânos Andrâs, Kramâr Zoltân, Tôkés Ru
dolf, Vârdy Béla, Vernies Gâbor, Vôlgyes Ivân, stb., valamint
a tudomânyfejIodés szempontjâbôl még fiatalabb Êltetô La-
jos, Horvâth Géza, Liidânyi Andrâs, Pdsztor Péter, Szendrey
Tamds, stb. (E felsorolâst természetesen erôsen befolyâsolja
sajât érdeklôdési korôm és ismeretem, amely fôleg a tôrténet-
tudomâny koriil forog.) E negyedik generâciô magyar tagjai
még mind Eurôpa szûlottei, de tudomânyos szempontbôl mâr
mind az észak-amerikai kelet-eurôpai tudomâny neveltjei.

☆ ☆ ☆

A mâsodik vilâghâborùig s egy kis ideig még az azt kovetô
korban is, az észak-amerikai keletkôzép-europai kutatâs lénye-
gében a sokkai népszerûbb s anyagiakkal, tanszékkel, tudésok-
kal és kbnyvtârakkal sokkal jobban ellâtott szovjet-orosz ku
tatâs fiiggvénye volt. Ez a kedvezôtlen helyzet csupân az 1950-
es években kezdett megvâltozni, mikoris a korabeli kelet-eurô
pai kutatâs két fô kôzpontjâban, a New York-i Columbia és a
bloomingtoni Indiana egyetemeken e sziikséghelyzetbôl ôssze-
sodort, de tôrténelmi szempontbôl ôssze nem tartozô két terii-
let tanulmânyozâsa kiilônvâlt, és kùlôn szovjet-orosz, illetve
keletkôzép-eurôpai fokozathoz (végzettséghez) ("certificate")
vezetett. (Columbia esetében ez a folyamat teljesen ônâllô in-
tézet felâllitâsât is eredményezte.) Korlâtozottabb formâban e
példât késôbb tôbb kisebb kôzpont is kôvette. Ezt kôvetôen
az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején fellângolt ame-
rikai Habsburg-kutatâs is segitett a helyzeten. Habâr szûkebb
keretekben mûkôdôtt és mûkôdik, de az érdeklôdés felszitâsâ-
val ez is hozzâjârult "Keletkôzép-Eurôpa" fogalmânak tisztâ-
zâsâhoz, mint tanulmânyi târgy autonômiâjânak elismerésé-
hez, valamint a keletkôzép-eurôpai tudomâny (s benne a ma-
gyarsâg-tudomâny) viszonylagos felvirâgoztatâsâhoz. Ezt a fo-
lyamatot a minket kôzelebbrôl érintô Habsburg-viszonylatban
az 1966-ban, a bloomingtoni Indiana egyetemen megtartott
mâsodik nemzetkôzi Habsburg Konferencia tetôzte be, amelyen
a nagy amerikai tudomânyos kôzpontok tudôsain kiviil az ôsz-
szes érdekelt eurôpai egyetem és tudomânyos intézet (az ùn.



"vasfiiggony" mindkét oldalârôl) képviselve volt. Sot még Ja-
pânbôl is megjelent az ottani Habsburg-kutatâs egyetlen képvi-
selôje (Toshitaka Yada). A konferencia hârom vaskos kôtetre
terjedô kinyomtatott anyaga kétségteleniil kimutatja, hogy —
nem szâmitva az érdekelt utôdâllamok torténeti'râsât, mely az
egyes érdekelt nemzetek torténetét természetszerûleg mûveli —
az âtfogôbb és magasabb szintû Habsburg-kutatâs kbzpontja
lényegében Észak-Amerika teriiietére tevôdôtt ât, hogy e tudo-
mâny legnagyobb nevû mûvelôi a mâr emlitett Columbia és
Indiana egyetemeken kiviil a kovetkezô egyetemeken mûkdd-
nek: Rutgers (R. A. Kann), Rice (R. J. Rath), Stanford (W. S.
Vucinich), Illinois P. W. Schroeder), Texas (Z. A. B. Zeman),
Queens (A. G. Whiteside), Washington & Lee {W. A. Jenks),
New Mexico (G. E. Rothenberg), Califomia-Santa Barbara
(J. Remak), stb. (A New York-i City Collège, illetve a Roch-
ester egyetem két nagynevû Habsburg-tudôsa, Hans Kohn és
Arthur J. May professzor ugyanis a kdzelmûltban elhûnyt.)

Az észak-amerikai Habsburg-kutatâs 1960-as években tôr-
tént elôretbrése megnyilvânul mind a Habsburg-tudôsok szâ-
mâban és munkâssâguk mennyiségében, mind munkâik kivite-
lezésében és âtfogô képességében. És itt nem tudom elhallgat-
ni, hogy a torténetîrâs torténetének egyik legnagyobb para-
doxona az a tény, hogy a volt Habsburg (illetve Osztrâk—Ma
gyar) Monarchia egyetlenegy nemzetének tôrténetirâsa sem
volt képes olyannyira felûlemelkedni nemzeti provincializmu-
sân, hogy képes lett volna a Monarchia valôdi ôssztôrténetét
meglrni. Az ily néven kiadott munkâk ugyanis valôban csupân
az egyes alkoté nemzetek torténetét tartalmazzâk — kiegészit-
ve egyes elengedhetetlen birodalmi kitétellel. A valôban âtfogô
jellegû tôrténelmi szintézisek a Monarchia tôrténetével kap-
csolatban lényegében mind angolul jelentek meg Macartney,
May, Kann és Taylor professzorok tollâbôl.

Az 1960-as években fellângolt észak-amerikai Habsburg-
kutatâs, valamint az azt megelôzô folyamat, amely egyes na-
gyobb kôzpontokban a keletkôzép-eurôpai tudomânyt kiemelte
a szovjet-orosz kutatâs gyâmsâga alôl, természetesen a ma-
gyarsâgtudomâny szempontjâbôl is iidvôsnek bizonyult. Ez
azonban fôleg âltalânos tovâbbfejlôdési szempontbôl volt lé-



nyeges, mivel a legnagyobb magyarsâgtudomânyi kbzpontok
akkor mâr léteztek és mûkodtek vagy az "urali", "ural-altâji",
illetve "keletkôzép-eurôpai" cégér alatt (mint e tudomâny két
legnagyobb kozpontjâban, a Columbia, illetve Indiana egyete-
men), vagy pedig szerényebb keretek kozott Chicago mellett
az Elmhurst College-ban, Molnâr Agoston vezetésével.

Az utôbbi program az 1950-es évek végén a New Jerssy
âllambeli Rutgers egyetemre kdltbzdtt ât, ahol — részben az
egyetemtôl, részben az American Hungarian Studies Founda-
tion-tôl tâmogatva — most is mûkodik, de ûjabban Held J6-
zsef vezetésével.

A magyarsâgtudomàny észak-amerikai mûvelésének eîôzményei

Az észak-amerikai magyarsâgtudomàny gyokerei, igen sze-
rény keretek kozott tulajdonképpen még a két fenti ural-altâji
és keletkozép-eurôpai kbzpont mâsodik vilâghâborû utân tôr-
tént megsziiletését is megelôzik s részben a szâzadeleji észak-
amerikai protestâns egyhâzpolitikâig, részben pedig a két
vilâghâborû kozt a Klebelsberg, illetve Hôman-féle kultûrpoli-
tikâig nyûlnak vissza. A protestâns alapitâsû programok célja
lényegében a magyar nyelvû protestâns lelkészek kinevelése,
valamint a Magyarorszâgon végzett lelkészek angol nyelvû ât-
képzése volt. E programok kbzûl az 1904-ben elindîtott bloom-
fieldi magyarsâgtudomânyi tanfolyam volt a legelsô, amely
a New Jersey âllambeli Bloomfield Collège és Bloomfield
Teolôgiai Fôiskola kereteiben mûkbddtt 1957-ig. Ezt kovetôen
a Pennsylvania âllambeli Lancasterben is mûkodôtt hasonlo
program 1922 és 1936 kozott, a helybeli Franklin and Marshall
Collège, illetve Lancester Teolôgiai Fôiskola kereteiben. Mind-
két intézetben Tôth Sândor protestâns lelkész adott elô, mind
a magyar nyelv és irodalom, mind a magyar tôrténelem és
fôldrajz kôrébôl.

A harmadik hasonlo célû és tartalmû program a mâr em-
litett Elmhurst College-féle program volt, mely 1941-ben induit
meg Dienes Barna irânyitâsâval s az észak-amerikai reformâ-
tus és evangélikus egyhâzak anyagi tâmogatâsâval. A lances-
teri programhoz hasonlôan ez is csak egy kétéves nyelv-kur-



zust és egypâr magyar irodalmi és tôrténelmi kurzust tartal-
mazott. Vezetôje és elôadôja az 1950-es években Dienes Barna
utôdaként a mâr emh'tett Molndr Agoston volt, aki az 1959-ben
tôrtént Rutgers Egyetemre valô âtkoltôzés utân is megtartotta
e poziciôjât 1965-ig. Azôta fôieg, mint az 1954-ben alapitott
American-Hungarian Studies Foundation elnôke fejt ki
magyarsâgtudomânyi munkâssàgot.

Ami a Klebeisberg—Hôman-féle kultûrpolitika észak-ame-
rikai eredményeit illeti, azok eurôpai eredményeivel szemben,
sajnos, igen elenyészôk voltak. Mint ismeretes, ez a kultûrpo
litika igen nagy sûlyt fektetett kûlfôldi magyar kutatô intéze-
tek, tanszékek és lektorâtusok felâllîtâsâra, illetve a mâr meg-
lévô intézetek megerôsitésére. Ilyenirânyû tôrekvései Eurôpâ-
ban eredményesek is voltak, hisz ott e torekvések hârom
collegium hungaricumot, hârom tôrténeti kutatô intézetet, hét
egyetemi magyar intézetet, kilenc egyetemi tanszéket, s leg-
alâbb hûsz egyetemi lektorâtust eredményeztek. Ezzel szem
ben Észak-Amerikâban egypâr ôsztôndijas kikiildetésen kiviil
ez a kultûrpolitika csupân az 1939-ben felâllitott Columbia
egyetem-féle magyar nyelvi lektorâtushoz jârult hozzâ. A Co
lumbia egyetemen mâr korâbban is volt egy-egy magyar nyelv-
kurzus, mint példâul 1923/24-ben Tâpay-Szabô Lâszlà vezeté-
sével, de 1939-ig a magyar kormâny anyagi hozzâjârulâsa nél-
kùl. Az 1939-ben felâllitott lektorâtus tôbb évig mûkôdôtt
Szentkirâlyi (St. Clair) Jôzsef vezetésével. Késôbb feltehetôen
beleolvadt a hâborû folyamân megszûletett s a hâborû utân
kifejlôdôtt urali, illetve keletkôzép-eurôpai programba.

A fenti piom'r magyarsâgtudomânyi programokon kîvul
még meg kell emlîteni Reményi Jôzsef professzor magyarsâg
tudomânyi munkâssâgât a clevelandi Western Reserve egyé-
tem kereteiben. Reményi 1926-tôl kezdve mûkôdôtt a Western
Reserve egyetemen, elôszôr mint megbizott elôadô, késôbb,
mint teljes rangû egyetemi tanâr. Kôzvetlen magyar nyelvi,
irodalmi vagy tôrténelmi kurzusokat sohasem adott elô (az
egyetem nem engedélyezte), de az ôsszehasonlitô irodalom
égisze alatt véghezvitt munkâssâga magyarsâgtudomânyi szem-
pontbôl felmérhetetlenûl jelentôs volt. 1956-ban bekôvetkezett
halâlâval Clevelandben egyenlôre meg is szakadt a magyarsâg-



tudomâny ily kôzvetett môdon tôrténô egyetemi fokon valô
mûvelése.

Reményi professzor helyét késôbb részlegesen pôtolta
Somogyi Ferenc dr., a pécsi Erzsébet Tudomânyegyetem volt
magântanâra, aki ôt éven keresztûl (1962—1967) magyar kul-
tûrtôrténeti elôadâsokat tartott a Western Reserve egyetemen.
Sajnos azonban, az elôadâsok nyelve magyar volt, s igy ez a
program hosszû tâvon életképtelennek bizonyult s azonkîviil
hatâsa sem lehetett olyan széleskorû, mint egy hasonlô nîvôjù
angol nyelvû programé lehetett volna. Hatâsa azonban éppûgy
volt, mint az 1950-es években (1953—1955) mûkbdô clevelandi
Szent Istvân szabadegyetem magyarsâgtudomânyi karânak,
amely ugyancsak Somogyi Ferenc vezetésével mûkôdôtt, s
amelynek jômagam is hâlâs hallgatôja voltam. Az egyetem két
évig heti 4-4 ôrân ât folyô tanfolyamai keretében fôként iro-
dalomtôrténeti (Hites Kristof O. S. B.), magyar tôrténeti és
jogtôrténeti (Somogyi Ferenc) elôadâsok folytak,* amelyek —
a hallgatôk késôbbi életpâlyâjât figyelembevéve — kôzvetve
kétségtelenûl hozzâjârultak az észak-amerikai magyarsâgtudo-
mâny tovâbbi fejlôdéséhez.

♦Érdemes talân megemliteni, hogy ezeket az elôadâsokat rovidebb
magyar nyelvészetl (Hites Kristôf), fôld- és néprajzi (Somogyi Ferenc),
dôt alapvetô kôz-, biintetô- ês kozigazgatâsi jogi (Eemes Gyôrgy dr.),
valamint magânjogi (Fekete Bertalan dr.) elôadâsok is kiegészîtették.
A tananyag osszeâllitâsa eredetileg a clevelandi John Carroll University
keretében tervezett egyetemi tanfolyam igényének megfelelôen tôrtént.

Meginditâsâhoz az egyetem 20 hallgatôt kîvânt, a jelentkezôk szâma
azonban esak 12 volt, îgy ez a terv csak terv maradt. A Magyar Talâl-
kozô krônikâjâban azt is érdemes feljegyezni, hogy a Magyar Târsasâg
— Nâdas Jânos dr. elnôk kezdeményezésére — Magyarsâgismereti

Akadémia elnevezéssel és ugyancsak Somogyi Ferenc dr. vezetésével —
az 1961/62. és az 1962/63. tanéveken ât szintén rendezett kétéves ma

gyarsâgismereti tanfolyamot a magyar nyelv és irodalom, tôrténelem,
fôld- és néprajz kôzépfokû ismereteiuek kôzlésére. (A szerkesztô.)



Nyelvoktatâssaî egybekapcsolt magyarsàgtudomdnyi
programok

Az elôzmények ismertetése utân térjiink most vissza a mâ-
sodik vilâghâborût kôvetôen keletkezett észak-amerikai ma-
gyarsâgtudomânyi programok és kezdeményezések rovid ôsz-
szegezéséhez.

Legfrissebb adataim szerint jelenleg tizennégy észak-ame-
rikai egyetemen és fôiskolân és legalâbb hârom diplomâciai,
illetve katonai intézmény keretében van legalâbb valamilyen
szintû magyar nyelvoktatâs. Emellett legalâbb 30—40 észak-
amerikai egyetemen van elsôrangû, vagy legalâbb is elfogad-
hatô nivôjû, tobbnylre kûlon Kelet-Eurôpai Intézetekre, vagy
programokra alapitolt Keletkôzép-Eurôpât is érintô oktatâs és
kutatâs. A fenti magyar nyelvet is tanitô egyetemek kôzûl
azonban legfeljebb csak hat-nyolc sorolhatô az utôbbi egyete
mek kôzé. A 30—40 egyetem kôzôtt viszonylag kevés azoknak
a szâma, amelyek a szovjet-orosz problémâkon kiviil a kelet-
kôzép-eurôpai kis nemzetek mûltjânak tanulmânyozâsâval is
intenzîvebben foglalkoznânak. Magyarsâgtudomânyi szempont-
bôl szintén meg kell emliteni azt az egypâr egyetemet, aboi
(habâr erôs kelet-, vagy keletkôzép-eurôpai program nincs)

sgy-egy elismertebb magyarsâg-tudôs, vagy Habsburg-kutatô
mûkôdik.

A fent emlîtett tizennégy magyar nyelvet is tanitô egyetem
kôziil messze kimagaslik a kelet-eurôpai-kutatâs két legna-
gyobb kozpontja, a Columbia és az Indiana egyetem a kôvet-
kezô okok miatt; elôszor, mert mindkét egyetemen legalâbb
15—^20 szemeszterre terjedô kozvetlen magyar, illetve tôbb
szakteriiletre kiterjedô magyarsâgtudomânyi kurzus van, nem
beszélve a tôbb tucatra terjedô, a magyarsâgot is kozvetlen
érintô és târgyalô egyéb kurzusokrôl a keletkôzép-eurôpai,
illetve ural-altâji (urali) intézetek (programok) kereteiben;
mâsodszor, mert a magyarsâgtudomâny mindkét egyetemen
ôssze van kôtve az imént emlitett urali (Columbia), illetve
Indiana esetében egy még âtfogôbb ural-altâji programmai;
harmadszor, mert a magyarsâgtudomâny ugyancsak ôssze van
kôtve mindkét egyetemen a legerôsebbek kôzé tartozô szovjet-



orosz, illetve kétségteleniU legerôsebb keletkôzép-enrôpai
programmai; negyedszer, mert mindkét egyetemen intenziv
publikâcios tevékenység folyik mind szovjet-orosz, mind kelet-
kôzép-eurôpai vcnatkozâsban, amivel kapcsolatban sok magyar
s magyar vonatkozâsû munka is megjelenik. (A Columbia-féle
pârhuzamos orosz, valamint keletkozép-eurôpai sorozat eddigi
60-egynéhâny kotete elismertebb, mint az Indiana szintén pâr
huzamos orosz és keletkôzép-europai, illetve nemzetkôzi tudo-
mânyok sorozatânak mintegy 50 kotete. Magyar vonatkozâsban
azonban sokkal fontosabb az Indiana-féle ural-altâji sorozat,
amelyben 1960 ôta mintegy 150 kôtet jelent meg, s mely ezen a
teriileten vilâgviszonylatban szinte egyediilâllô. E sorozatban
eddig kb. 40-egynéhâny magyar târgyù, illetve magyar vonat
kozâsû munka jelent meg.)

Talân nem érdemtelen megemliteni, hogy egypâr érdekel-
tebb eurôpai orszâg ilyen vonatkozâsû egyetemi tanszékén
kivul ez a két észak-amerikai program vilâgviszonylatban is
pârjât ritkitô. A kb. 30—35 szemeszter anyagot tartalmazô
Columbia-féle urali program mintegy hârom-négy tanâr és két-
hârom megbizott elôadô kezében van. A lényegesen nagyobb
Indiana-féle program (amely 1965-tôl Sinor Dénes professzor
vezetésével, mint onâllô "department" mûkôdik) jelenleg mint
egy 100—110 szemeszterre terjedô anyagbôl, 16 tanârbél, tobb
ideiglenes megbizott elôadôbôl, és âllandô neves eurôpai csere-
tanârokbôl âll, s mint ilyen a vilâg egyik legnagyobb urali és
altâji programja. Mindkét programban tôbb magyar szârma-
zâsû, illetve magyarul is tudô tanâr és elôadô mûkôdik. Igy a
Columbia-féle programban Austerlitz Robert nyelvész, Halasi-
Kûn Tibor turkolôgus, Deâk Istvân tôrténész, stb.; az Indiana-
programban pedig Sinor Dénes orientalista-tôrténész, Sebeôk
Tamâs nyelvész, Bayerle Gusztâv turkolôgus-tôrténész, Dégh
Linda etnolôgus-folklôrista, valamint a magyarul is tudô nyel-
vészek, F. Householder, F. Oinas és A. Raun, aki az 1930-as
évek végén és az 1940-es évek elején a budapesti Pâzmâny
Péter Tudomânyegyetemen az észt nyelv lektora volt. Ezen-
kiviil ott vannak az egymâst vâltô nyelvlektorok is, mint pél-
dâul a Columbiân Keresztes Kdlmân és Julesz Margit, az In-
diànân pedig Csôke Rezsô, Moravcsik Edit, a jelenlegi Pordâny
Ldszlô és mâsok.



Ugyancsak nem szabad figyelmen kiviil hagyni azt a mâr
emlitett tényt, hogy az urali, illetve ural-altâji program mind-
két egyetemen szoros viszonyban âll a szinte pâratlan erôs és
âtfogô helybeli keletkozép-eurôpai programmai (intézettel),
amely mindkét esetben 40—45 neves kutatô-tanârbôl és szo-
katlanul gazdag (130—150 szemeszterre terjedô anyagot fel-
olelô) kelet- és keletkozép-eurôpai vonatkozâsû kurzusbôl âll,
amely magâban foglalja a humanisztika és târsadalomtudomâ-
nyok szinte minden âgât (pl. tôrténelem, irodalom, kôzgazda-
sâgtan, nyelvészet, politikai tudomânyok, szociolôgia, jog, fôld-
rajz, pedagôgia ,zene, folklôr, stb.).

E két program âtfogôsâga és eredményessége szempontjâ-
bôl ugyancsak nem kis tényezô az a tény, hogy mindkét egye-
tem kelet-eurôpai, illetve ural-altâji programma, mâr az 1950-es
évek vége ôta, kôzvetlen kulturâlis és tudomânyos kapcsola-
tot tart fenn szinte minden kelet-eurôpai orszâg fôbb egyete-
mével és tudomânyos akadémiâjâval, valamint egyéb tudomâ
nyos szervével. Ez egyrészt âllandô tanârcserét és kôlcsônôs
kutatâsi lehetôséget eredményez, mâsrészt biztositja azt, hogy
minden ott (a Columbiân és Indiânân) végzett diâk legalâbb
egy évet tôlthessen kiszemelt disszertâciôs témâjânak szfnhe-
lyén. (E nélkiil elvileg egyetlen kelet-eurôpai specialista sem
végez sem a Columbia, sem az Indiana Egyetemen.) E csere-
akciôt részben kôzvetleniil a két egyetem, részben a jelenleg
IREX (International Research and Exchanges Board) néven
mûkôdô, de mâr az 1950-es évek végén Inter-University Travel
Grants néven Indiana Egyetemen megalapitott intézmény bo-
nyolitja le.

Az Indiana egyetem Ural-Altâji Intézete a magyar tudo
mânyos intézetek kôzûl kûlônôsen jô kapcsolatot tart fenn a
szegedi Jôzsef Attila Tudomânyegyetemmel, amellyel kiilôn
diâk- és tanârcsere egyezménye is van, s amely a kôzelmûlt-
ban Sinor professzort diszdoktorâtussal is kitiintette. De
ugyancsak kôzeli kapcsolatot tart fenn a budapesti Pâzmâny
Péter Tudomânyegyetem idevonatkozô tanszékeivel, valamint
a Magyar Tudomânyos Akadémia Tôrténettudomânyi, illetve
Irodalomtôrténeti Intézetével. Az utôbbi évek nevesebb csere-
tanârai és vendégelôadôi kôzôtt ott szerepel Czeglédy Kâroly,



Csongor Barnabâs, Mârta Ferenc, Décsy Gyula, Rôna Tas And-
râs és Edmond Schutz professzorok neve.

A Columbia esetében ezt a tanârcserét fôieg a Keletkôzép-
Eurôpai Intézet bonyoli'tja le, amelynek kapcsolatai fôIeg a
Magyar Tudomânyos Akadémia Tdrténettudomânyi Intézetével
és a Kbzgazdasâgtudomânyi Egyetemmel kozvetlenek. Igy
cseretanârai, illetve vendégelôadéi kôzt szerepeit a jelenlegi
vezetô gazdasâgtôrténészek legtbbbje, mint pl. Pach Zsigmond
Pâl akadémikus, valamint Berend Ivan, Rânki Gyôrgy, Hanâk
Péter, Niederhauser Emil, stb., akik mind szerepeltek az In-
diana Egyetem Kelet-Eurôpai Intézetében is.

E két kivâlô program rovid jellemzésének végszavaként
még csupân annyit, hogy az erôsen lingvisztikai, etnogrâfiai és
folklér irânyzatû indiânai ural-altâji program keretében âlta-
lânosabb s kevésbé specializâlt "Certificate of Hungarian
Studies"-hez vezetô magyarsâgtudomânyi program is van, mely
egy szélesebb rokon szakteriileten szerzett M.A., illetve Ph.D.

fokozattal is ôsszekapcsolhatô. Ez az utôbbi két fokozat kûlôn-
ben, szemben a kevesebb autonômiât élvezô Columbia-féle

programmai, az Indiana egyetemen magân az ural-altâji tan-
széken is megszerezhetô. Az Indiana-féle program egy mâsik
érdekessége, hogy az egyetemen tanitott mintegy 60 nyelv kô-
zûl legalâbb 14 az urali, illetve altâji nyelvcsalâdba tartozik
(pl. azerbajdzsâni, cseremisz-mari, csuvas, észt, finn, magyar,
mongol, mandzsu, mordvin, ôtôrôk, tibeti, tôrôk, ûzbég, jakut,
s idônként még egyéb is).

Az igazsâg kedvéért még meg kell emliteni, hogy — szem
ben a fejlôdô indiânai ural-altâji programmai — a Columbia
egyetem urali programja (s igy a magyarsâgtudomâny is) az
utôbbi években nemcsak megrekedt, de vissza is fejlôdôtt.
Hâtrânyos volt a programra a neves nyelvésznek, Lotz Jânos-
nak Washington, D.C.-be valô tâvozâsa (ahol a Center for
Applied Linguistics igazgatôja lett). Legjobban azonban a
kôzelmûltban véghezvitt, gazdasâgi eredetû program-csôkken-
tés sûjtotta, amelynek tôbb fontos, de az egyetem âltal sziik-
ségtelennek itélt program esett âldozatul. Ennek kôvetkezté-
ben aztân a Columbia egyetemen a magyarsâgtudomânyi
program mûvelése, lényegében a Deàk Istvàn professzor âltal
vezetett Keletkôzép-Eurôpai Intézetre hârult.



Keletkôzép-eurôpai programok

Az Indiana és Columbia egyetemeket kôvetôen a legerô-
sebb keletkôzép-eurôpai program a seattlei University of
Washington Orosz és Kelet-Eurôpa Intézete, illetve balkâni
viszonylatban a University of Chicago Balkân és Sziâv Intézete
kereteiben folyik. Sajnos mig az utôbbi intézet 18—20 tanâr-
ra és 120—130 szemeszteres anyagra épitett programja igen
erôs délszlâv, cseh, lengyel, sot még tôrôk viszonylatban is,
magyar viszonylatban semmit sem tartalmaz. S igy az intézet
egyetlen magyar szârmazâsû elôadôja, Làszlà Bulcsû is dél
szlâv problémâkkal foglalkozik.

Szerencsére ez nem vonatkozik a seattlei University of
Washington igen erôs orosz és keletkôzép-eurôpai programjâ-
ra, hol a 18—20 tanâr kôzôtt két magyar sziiletésû is mûkôdik
(Sugâr Péter és Boba Imre). Magyarsâgtudomânyi program-
juk azonban nem nagyon széles, s kétségteleniil nem âll arâny-
ban az âltalânos keletkôzép-eurôpai programjuk erôsségével.
Egy kétéves magyar nyelvkurzuson kiviil mâs kizârôlagos ma
gyar kurzusok nincs. A Boba és Sugâr professzorok âltal elô-
adott négy szemeszteres Kelet—Kôzép-Eurôpa tôrténelme
azonban bôven foglalkozik a magyar tôrténelemmel is. Tovâbbâ
az igen nagy terjedelmû s tôbb diszciplinât magâban foglalô
âltalânos kelet-eurôpai program tôbb mâs idevonatkozô kur-
zust is tartalmaz. Sugâr professzor alatt kiilônben mâr tôbb
sokat igérô amerikai szârmazâsû diâk doktorâlt, akik mind
valamely formâban érintik a magyar kérdést is. Ugyancsak
Sugâr Péter târs-szerkesztésében jelenik meg a kôzeljôvôben
Kelet—Kôzép-Eurôpa tizenegy kôtetre tervezett, tôbb jeles
szerzô âltal irt, a legâtfogôbbnak igérkezô tôrténelmi szintézise.
A kôteteket a mâr emlitett Columbia, Indiana és Washington
Egyetemek tanârain kiviil (Rothschild, a két Jelavich, Sugâr,
Boba) a Harvard, Califomia, Yale, Stanford, Rutgers és
dansas egyetemek tanârai irtâk, illetve irjâk (pl. Pritsak,
Vryonis, Wandycz, Vucinich, Kann, Backus).

☆ ☆ ☆

Lényegében ugyanebbe a kategôriâba tartozik, de magyar
szempontbôl kissé tôbbet, illetve egyûttal kevesebbet ad a
University of Califomia két legnagyobb kôzpontja, Berkeley



és a U.C.L.A. Mindkét egyetem magyarsâgtudomânyi program-
ja erôsebb, mint a University of Washingtoné.

A nagyobb Columbia-, illetve Indiana-féle programmai
szemben azonban csakis nyelv- és irodalomra koncentrâl. S
tovâbbâ egyik califomiai egyetem âltalânos kelet-eurôpai prog-
ramja sem oly âtfogô, mint a University of Washingtoné, nem
is beszélve a Columbia-, illetve Indiana-féle programokrôl.

A Berkeley-féle program tizenegy szemeszteres anyagbôl
âll dr. Czigâny Lôrânt vezetésével. E tizenegy szemeszterbôl
bat lényegében nyelvkurzus, ôt pedig irodalom. Egy âtfogô,
hârom szemeszternyi magyar irodalmi kurzus mellett tehât
még két specializâlt kurzus is van, amelyek kozûl az egyik a
magyar romantikâra, a mâsik pedig felvâltva egy-egy mas
irodalmi témakorre koncentrâl. A Berkely-féle program a
szlâv nyelv és irodalom tanszékének kereteiben folyik.

A U.C.L.A.-féle program dr. Birnbaum Marianna vezetésé
vel az ottani német tanszék kereteiben mûkôdô kis finnugor
programba van beépitve. A magyar anyag hârom szemeszterrel
rovidebb a Berkeley-féle programnâl, fôleg az irodalom rovâ-
sâra. (Ot szemeszteres nyelv és két szemeszteres irodalmi kur
zus alkotja a gerincét.) Bôvebb azonban egy magyar folklôr
és egy magyar mitolôgia, valamint tôbb idevonatkozô finn
ugor kurzussal. Ebben az évben mind Birnbaum Marianna,
mind férje, Birnbaum Henrik, a UCLA-féle Kelet-Eurôpai In-
tézet igazgatôja, a mûncheni egyetemre tâvozott. Igy a magyar
sâgtudomânyi program ideiglenesen Sait Anna Marie kezében
van.)

E két program nyilvânvalô elônye a még alant felsorolan-
dô valamivel kisebb magyarsâgtudomânyi programokkal szem
ben, hogy mindkettô kivâlô egyetemen, viszonylag komoly
kelet-eurôpai vagy mâs idevonatkozô (pl. turkolôgia, lingvisz-
tika, stb.) program târsasâgâban van, s hogy egyik sem az elég
labilis alapnak bizonyulô, még magyarul is beszélô emigrâns
ifjûsâg esetleges érdeklôdésére van alapozva (mint példâul az
alant megemlîtendô Cleveland State University-féle program).

☆ ☆ ☆

A Berkeley- és U.C.L.A.-féle programokat kôvetôen magyar
sâgtudomânyi szempontbôl nagyjâbôl azonos szinten és kôriil-



mények kozôtt mûkodik a New Jersey âllambeli Rutgers
University, a New York âllambeli SUNY Collège at Buffalo,
valamint az Oregon âllambeli Portland State University ma-
gyarsâgtudomânyi programja — Held Jàzsef, Értavy Barâth
Jôzsef, illetve Éltetô Lajos vezetésével.

E hârom kozlil a legnagyobb mûlttal a Rutgers University-
féle program rendelkezik, amely ûgyszintén az egyetlen a hâ
rom kozlil, amely egy jônevû, Ph.D. fokozatot is adô egyetem-
mel van kapcsolatban. Emellett az egyetem tâmogatâsân kivùl
a mûltban az American Hungarian Studies Foundation anyagi
tâmogatâsât is élvezte. — A jelenleg dr. Held Jôzsef âltal veze-
tett program tulajdonképpen a mâr emlitett Molnâr Âgoston-
féle program modem verziôja. Nyelvi vonalon egy négy sze-
meszteres magyar kurzusbôl âll, amely pillanatnyilag diâk-
hiâny kovetkeztében sziinetel — s igy a nyelv és irodalom te-
rén a califomiai programoknâl lényegesen kevesebbet ad — a
torténelem vonalân azonban erôsebb. Igy, a magyarsâg, illetve
a Duna-medence tdrténeti fejlôdését és jelenlegi âllapotât hâ
rom szemeszteren keresztiil târgyalja Held Jôzsef idevonat-
kozô hârom kurzusa az ûn. University Collège kereteiben. Az
egyetem "Graduate" centmmâban, illetve annak tôrténeti in-
tézetében szintén mûkodik tobb neves tanâr (igy a bizantolô-
gus P. Charanis, a Habsburg-kutatô R. Kann, valamint a Bal-
kân-kutatô T. Stoianovich), akik szintén elôadnak egypâr
magyar vonatkozâsban is hasznos kurzust. Ugyszintén meg kell
emliteni, hogy a Rutgers egyetem newarki kôzpontjâban ebben
az évben egy mâsik magyar szârmazâsû tôrténészt (Vermes
Gâbort) is szerzôdtették, akinek jelenléte feltehetôen majd
pozitivan hat az ottani magyarsâgtudomânyi kurzusok kifejlô-
désére. (A Rutgers-féle magyar nyelvkurzusokat kûlbnben a
Magyar Nyelvtudomânyi Intézet volt munkatârsa, Lâzdr Fe-
rencné vezeti.)

A lényegesen ûjabb buffalôi magyarsâgtudomânyi prog
ram Értavy-Barâth Jôzsef munkâjânak eredménye. Elônye,
hogy igen aktîv és nôvô félben lévô keletkôzép-eurôpai prog-
ramba van beépitve, s hogy az egyetemen kivûl — legalâbb is
lengyel és ukrân viszonylatban — jelentôs kûlsô anyagi tâmo-
gatâsâban is részeslil. Magyar részrôl fôieg csak a Hungarian



Cultural Foundation, s részben az American Hungarian Studies
Foundation, illetve egypâr âldozatos magyar tàmogatja. Hâtrâ-
nya, hogy nem egy Ph.D. fokozatot ado egyetem kereteiben
mûkodik, s l'gy lehetôségei hatâroltabbak. Ezt a hiânyossâgot
azonban legalâbb is részben kikiiszôbôlte a kôzelmûltban a
State University of New York at Buffalo-val kozosen felâlh'tott
orosz és kelet-europai prograra, amely a két egyetem idevonat-
kozô programjât és tanszemélyzetét osszevonta.

A buffalôi magyarsâgtudomânyi program lényegében ha-
sonlô az elôbb felvâzolt Rutgers-féle programhoz. A standard
kétéves nyelvkurzuson kiviil azonban egy szemeszteres irodal-
mi kurzust is tartalmaz. A rutgersi programmai szemben azon
ban gyengébb a torténelmi vonalon, mivel kôzvetlen magyar,
illetve Duna-medencei vonatkozâsû kurzusa nincs. Van azon
ban tobb keletkozép-eurôpai, balkâni és bizânci vonatkozâsû
kurzusa. A balkâni torténelmi kurzus lényegében magyar tôr-
ténelembôl âll. (Ez az elnevezés magyar fiileknek esetleg kel-
lemetlen, de a cél szempontjâbol sziikséges, t.i. kôzvetlen ma
gyar torténelmi kurzust az egyetem nem engedélyez.) A ma
gyar nyelvi, illetve a fenti balkâni-magyar torténelmi kurzust
Értavy-Barâth, a tôbbit pedig Drzewieniecki, Lay, valamint —
a Graduate Center-ben — Hulicka professzorok tanitjâk.

A buffalôi magyarsâgtudomânyi program kûlônlegessége
az idevonatkozô keletkozép-eurôpai publikâciôs sorozat, amely-
ben eddig mâr két magyar irodalmi munka, a kôzismert angol
nyelvû Ady és Mécs kôtet jelent meg. A kôzeljôvôben jelenik
meg egy nagy angol nyelvû magyar kôltôi antolôgiai, az angol
nyelvû Jôzsef Attila, Petôfi, valamint "Kossuth Amerikâban"

cfmû munka, tovâbbâ tôbb irodalmi, irodalomtôrténeti, tôrté-
neti és mâs magyarsâgtudomânyi munka, amelyek egyrésze
mâr nyomâs, illetve befejezés elôtt âll. E munkâk nagyrésze a
neves hâgai Mouton céggel kôzôs kiadâsban jelenik meg.A fen
ti programokhoz hasonlôan a buffalôi magyarsâgtudomânyi
program is mâr kapcsolatot teremtett tobb keletkozép-eurô
pai tudomânyos intézettel.

A hârmas csoport harmadik magyarsâgtudomânyi prog-
ramja az Oregon-âllambeli Portland State University-vel, illet
ve a Kôzép-Eurôpai Tudomânyok Intézetével van kapcsolat-



ban. A jelenleg tizenhét tanârt foglalkoztatô tekintélyes egye-
temi intézet bizonyos szempontbôl egyediilâllô, mert a nagyobb
és elismertebb kelet-eurôpai intézetek koziil ez az egyetlen,
amely fôleg az ûn. "undergraduate" szinten mûkôdik. Éppen
ezért az alant talâlhatô Jelavich-féle amerikai kelet-eurôpai
programok kiértékelésében igen elôkelô helyet foglal el, mint
az ilyenirânyû és fokû intézetek példaképe. Sajnos, tartalmi
szempontbôl igen erôsen német és szlâv irânyù, s kizârôlago-
san magyar kurzus itt is csak nyelv és irodalom terén van.
Jelenleg a portlandi magyarsâgtudomânyi program vezetôje a
magyar kôrôkben igen jôl ismert Itt-Ott cimû folyôirat târs-
szerkesztôje, s az "Itt-Ott Mozgalom" szellemi vezére, Éltetô
J. Lajos. A portlandi program lényegében megfelel a buffalôi
programnak, mâr amennyiben kétéves nyelv-kurzusbôl s két
szemeszteres irodalmi kurzusbôl âll. Jelentkezô esetén, egyedi
alapon, a harmadéven feliili irodalomképzés is lehetséges, de
— mint Éltetô Lajos kollégâm l'rja — "gyakorlatban erre nincs
kilâtâs". Sajnos, az ottani viszonyok magyarsâgtudomânyi
szempontbôl nem nagyon kedvezôk. Az egyetem viszont nem
oly nagy "graduate" kôzpont, amely tâvolrôl vonzana oda ilyen
érdeklôdésû diâkokat.

A buffalôi programhoz hasonlô a portlandi keletkôzép-
eurôpai programnak is kapcsolata van tôbb keletkôzép-eurôpai
tudomânyos intézettel. ïgy példâul mâr évek ôta csereviszony-
ban âll a zâgrâbi Kôzép-Eurôpa Intézettel. Magyar szempont
bôl azonban sokkal nagyobb fontossâgû legûjabb egyezményiik
a szegedi Jôzsef Attila tudomânyegyetemmel. Az egyezmény
értelmében mâr jelenleg is ôt amerikai diâk hallgat magyar
sâgtudomânyi kurzusokat a szegedi egyetemen.

☆ ☆ ☆

A fent megtârgyalt nyolc magyarsâgtudomânyi programon
kfvûl legjobb tudâsom szerint még a kôvetkezô egyetemeken
van magyar nyelvoktatâs: A Cleveland State University-n, a
washingtoni American University-n, a State University of
New York Stony Brook-i kôzpontjâban, a Purdue University
Calumet-Chicago-i kôzpontjâban, a New York âllambeli Colgate
University-n, valamint a University of Pittsburgh-on. Ezek ko-



zûl az egyetemek kôzùl azonban csak az utôbbinak van komo-
lyabb, tobb egyetemet és fôiskolât osszefogô keletkôzép-eurô-
pai programja.

Az Oszlânyi Robert professzor âltal 1969-ben elinditott
clevelandi magyarsâgtudomânyi program talân a legismertebb
a helyi (clevelandi) magyar kordkben. A fent vâzolt progra-
moktôl eltérôen a clevelandi program bizonyos szempontbôl
egyedulâllô, mivel fôleg a még magyarul tudô mâsodgenerâciôs
fiatalokra van épitve, s éppen ezért alapvetô nyelvkurzust nem
tartalmaz. A mâr hazulrôl magyarul beszélô hallgatd mindjârt
egy egyéves (hârom quarterbôl allô) magyar irodalmat, tôrté-
nelmet és âltalânos kultùràt tartalmazô, magyarul leadott kur-
zusba keriil, aboi a fentiek tanulmânyozâsa mellett a magyar
nyelv szerkezeti tanulmânyozâsa is sorra keriil. A kôvetkezô év
anyaga mâr angol nyelven keriil leadâsra, s lényegében a
"magyar irodalom" és "magyar kultura angol fordftâsban" cf-
mû kurzusokat tartalmazza.

Mint a portlandi, illetve legtôbb nagyobb program eseté-
ben, az érdeklôdôk itt is haladhatnak tovâbb, de csak egyéni
alapon (i.e. "independent study", "crédit by examination"). A
magyarul beszélô hallgatôk szempontjâbôl azonban igen fon-
tos az az eredmény, hogy legûjabban az egyetem a magyar
nyelvet is elfogadja a szûkséges nyelvi kôvetelmények betôlté-
sére ûgy a A.B./B.S., mint az M.A./M.S. fokozattal kapcsolat-
ban.

A fent vâzolt és még alant ismertetésre keriilô programok-
tôl eltérôen, a clevelandi program nincs kapcsolatban sem
magyarorszâgi, sem egyéb keletkôzép-eurôpai tudomânyos in-
tézetekkel, azonban kôzvetlenebb viszonyban âll a kûlfôldi ma-
gyarsâggal. Az utôbbi eredményeként példâul Oszlânyi profesz-
szor 1971-ben egy sikeres kônjrvgyujtési akciôt hajtott végre az
észak-amerikai magyarsâg kôrében, mely mintegy 2000 kôtettel
gyarapitotta a clevelandi magyarsâgtudomânyi kônyvtârat.
Ugyancsak emlitésreméltô a clevelandi program egyéb kultu-
râlis aktivitâsa, ûgy mint a heti magyar kulturâlis és zenei râ-
diô program, valamint a hallgatôk âltal kisebb angol nyelvû
cikkek publikâlâsa Az Ûjsàg ctmû clevelandi hetilap hasâb-
jain.



A clevelandi magyarsâgtudomânyi program hâtrânya, hogy
nincs kapcsolatban egy komolyabb keletkbzép-eurôpai prog
rammai, sem pedig a humanisztika, illetve a târsadalomtudo-
mânyok teriiletén Ph.D. fokozatot adô egyetemmel. Felépitésé-
nek, mely szerint fôieg a magyar szârmazâsû és még magyarul
tudô diâkok érdeklôdésére szâmi't, azonban meg vannak a po-
zitivumai is. A kulfôldi magyarsâgtudomânyi programok egyik
célja (a magyarsâg megismertetésén és a magyar kultûra mû-
velésén kiviil) ugyanis az, hogy a mâr itt sziiletett és még ma
gyarul beszélô fiatalok magyar nyelvi m'vôjât és kultùrtudâsât
nôvelje.

A washingtoni American University magyarsâgtudomânyi
programja szintén csak kétéves magyar nyelvkurzusbôl âll egy
osszevont âltalânos nyelvi és nyelvészeti tanszék keretében.
De ezeket a nyelvkurzusokat is csak minden mâsodik évben,
illetve érdekiôdés esetén egyéni ("tutorial") alapon adja. EIô-
nye, hogy egy viszonylag elismert Ph.D. fokozatot adô egye
temmel, illetve azon belul egy jelentôs nemzetkôzi tudomâ-
nyok tanszékével van ôsszekôtve. Az egyetem kelet-eurôpai
programja nem széles, azonban a kelet-eurôpai etnolôgia ke
retében, Dr. Mâday Bêla vezetésével, az elmûlt tiz év alatt mâr
tôbb diâk végzett, melyek kôzùl egypâr a Ph.D. fokozatot is
megszerezte. Az utôbbiak kôziil egy kizârôlag magyar, egy mâ-
sik pedig magyar—szlovâk témârôl irta doktori disszertâciôjât.
Dr. Mâday Béla mellett, aki mâr egy évtizede mint "Adjunct
Professer" mûkôdik az egyetemen, a magyar nyelv jelenlegi
lektora Dr. Sdndor Andrds.

A Purdue—Calumet-féle program mâr tôbb éves mûlttal
rendelkezik, de csupân egy két-szemeszteres nyelvkurzusbôl
âll. Diâkhiâny miatt jelenleg ez is sziinetel.

A Colgate és a Stony Brook-féle programok ûjak. Csak az
1971-es tanévvel kezdôdtek s csupân egy-egy kezdetleges nyelv
kurzusbôl âllnak. A tanitâs môdja egyéni (tutorial) s tulajdon-
képpen szakképzetlen oktatôk kezében van.

A hârom egyetem kôziil egyiknek sincs érdemleges kelet-
kôzép-eurôpai programja. s igy a magyarsâgtudomânyi prog
ramok kiépûlésére kevés remény van.

☆ ☆ ☆



Kanadâban jelenleg csak kozépiskolai fokon, Calgaryban
van magyar nyelvtanitâs, amely bat évvel ezelôtt kezdôdott, s
amelynek azôta kb. 250 beiratkozott diâkja volt. 1964-tôI 1970-ig
a Széchenyi Târsasâg tâmogatâsâval a montreali Loyola
College-banis volt magyarsâgtudomânyi program dr. Heckenast
Dezsô vezetésével. Lényegében alapvetô nyelv- és irodalomtôr-
téneti kurzusokbôl âllt s a Széchenyi Târsasâg ôsztôndi'jalap-
jâbôl tâplâlkozott. Két év ôta azonban a program teljesen
megszûnt, "egyrészt az érdekiôdés hiânya miatt", mâsrészt,
hogy a Széchenyi Târsasâg nagyobb sûllyal tâmogathassa a
University of Toronto kereteiben felâllitandô magyar tanszék
ugyét.

☆ ☆ ☆

Râtérve ezekutân a személyemet is kozelebbrôl érintô
pittsburghi magyarsâgtudomânyi programra, a magyar nyelv
tanitâsâval kapcsolatban itt is csak kezdetleges programrol
szâmolhatok be. A nyelvtanftâs az 1972-es tanéwel kezdôdott
s, a nyelvészeti tanszék keretében egyéni (tutorial) alapon fo-
lyik szakképzetlen tanszemélyzet bevonâsâval. Jelenleg a fôld-
rajzszakos Birô Béla kezében van. Kibôvitésére, fôleg érdeklô-
dôk hiânyâban, egyenlôre nem sok remény van.

A magyar nyelvoktatâs kezdetlegességén kiviil az ôt egye-
temet és fôiskolât magâban foglalô pittsburghi kelet-eurôpai
program azonban igen tiszteletreméltô. De mint legtôbb ha-
sonlô programban, itt is szovjet-orosz kérdésen van a hangsûly.
A magyarsâgtudomânyi szempontbôl fontos Keletkôzép-Eurôpa
tôrténelme teriiletén hârom szakember mûkôdik: a mâr emli-
tett James Clarke (University of Pittsburgh), valamint a ma
gyar szârmazâsû Borsody Istvân (Chatham Collège) és Vârdy
Béla (Duquesne University). CZarkeprofesszor ôt szemeszterre
terjedô keletkôzép-eurôpai vonatkozâsû kurzusai kôziil fôleg
hâromnak van magyar vetiilete: a "Keletkôzép-Eurôpa", "Dél-
kelet-Eurôpa" és a "Kelet-Eurôpa Szeminârium" cimû kurzu-
sainak. Sajnos, magyar nyelv hiânyâban Clarke épp a magyar
tôrténelmet târgyalja legkevésbé elôadâsaiban.

Ez nem âll a Duquesne University-féle keletkôzép-eurôpai
programra, ahol Vârdy Béla bat szemeszteren ât foglalkozik



— legalâbb is részben — a magyar tôrténelemmel; egy âltalâ-
nos két szemeszterre terjedô keletkozép-eurôpai kurzusban,
egy hasonlô tartalmû keletkozép-eurôpai târsadalomtôrténeti
kurzusban (amelynek elsô fele a jobbâgy-paraszti târsadalmat,
a mâsodik fele pedig a vârosi polgârsâgot és a nemesi târsa
dalmat târgyalja); és végûl az egy-egy szemeszter terjedelmû
"Habsburg Birodalom", illetve "Ozmân Birodalom a Balkânon"
cimû kurzusokban. (Az elôbbiben a XIX. szâzadi nemzetiségi
kérdésen, az utôbbiban pedig a XVI—XVII. szâzadbeli hôdolt-
sâgi târsadalmi rendszeren van a hangsùly.)

A pittsburghi konsorciumhoz tartozô Chatham Collège
tôrténeti tanszékén mûkôdô Borsody Istvân professzor is ad
egy-egy idevonatkozô kurzust, de a Clarke- és Vârdy-féle tradi-
cionâlis tôrténelmi elôadâsokkal szemben Borsody professzor
inkâbb a XX. szâzadbeli Kôzép-Eurôpa politikai és diplomâ-
ciai tôrténetével foglalkozik.

☆ ☆ ☆

A fenti egyetemeken és fôiskolâkon kiviil még a washing-
toni Foreign Service Institute, a montereyi Defense Language
Institute, valamint a bloomingtoni Air Force Language Train-
ing Program kereteiben is van magyar nyelvoktatâs. Bizonyos
szempontbôl ezek a specializâlt katonai, illetve diplomâciai
tanintézetek adjâk a legintenzivebb nyelvoktatâsi programot;
a programok mindegjûke azonban az ugyancsak kùlônleges
kôriilmények kôzôtt levô hallgatôk igényéhez igazodik. Igy pél-
dâul az 1940-es évek végén megindult montereyi program napi
hat ôrân s évi tizenegy hônapon keresztiil gyûrja a katona-
diâkokat, akik ily kôriilmények kôzott — akarva, akaratlan —
kénytelenek megtanulni magyarul. S ekôzben a magyar tôrté-
nelembôl, fôldrajzbôl, irodalombôl és kultùrâbôl is igen sokat
magukévâ tesznek. A montereyi magyar program jelenlegi ve-
zetôje, a Columbia egyetem volt lektora, dr. Szentkirâlyi (St.
Clair) Jôzsef szerint ebben a programban egy év alatt majd-
nem minden diâk folyékonyan megtanul magyarul. Ez lénye-
gében âll a bloomingtoni "Air Force" programra is, de kevésbé
âll a diplomâciai vonatkozâsû Foreign Service Institute prog-
ramjâra.



A kelet-eurôpai programok magyar vonatkozâsai

A magyar nyelvet oktatô 14 egyetemi, illetve hârom spe-
ciâlis programmai kapcsolatos rôvid beszâmolôm elvégzése
utân egypâr âltalânos és szûkséges kôvetkeztetés megkockâzta-
tâsa elôtt talân rôviden kitérek a jelenleg magyar nyelvet nem
tanitô, de viszonylag tiszteletreméitô kelet-eurôpai program
mai rendelkezô egyetemek ismertetésére.

Az American Association for the Advancement of Slavic

Studies âltal sponzorâlt 1970-es Wandycz-féle felmérés szerint
(amit alâbb idéziink) harminchârom nagyobb kelet-eurôpai
program van Észak-Amerika teriiletén. Ezek kôziil hatot
(Columbia, Indiana, Berkeley, UCLA, Washington és Pitts-
burgh) mâr emlîtettem a magyarsâgtudomânyi programokkal,
®gyet (Chicago) pedig erôsbalkâni programjâval kapcsolatban.
A fent megtârgyalt tovâbbi nyolc egyetem azonban nem szere-
pel a felsorolâsban, s kôziiliik még egy legûjabb kiértékelés-
ben is legfeljebb a rutgersi program szerepelhetne. Tehât az
âltalânos kelet-eurôpai tudomâny szempontjâbôl, Ph. D. fokon,
a tôbbiek nem tényezôk.

A magyar nyelv tanitâsâval kapcsolatban meg nem emlitett
kelet-eurôpai programok kôziil — e felsorolâs szerint — a leg-
erôsebbek a kôvetkezô egyetemeken talâlhatôk: Georgetown,
Harvard, Illinois, Kansas, Michigan, Michigan State, Minnesota,
North Carolina és Duke kôzôs programja. Notre Dame, Ohio
State, Ottawa, Princeton, Stanford, Toronto, Vanderbilt, Wis-
consin és Yale egyetemeken. Ezekhez a fenti felmérés ôta leg
feljebb még egypâr egyetem csatlakozott. Legtôbbje azonban
lényegesen erôsebb orosz-szovjet, mint keletkôzép-eurôpai vi-
szonylatban; s egyik sem oly âtfogô és sok tudomânyâgra ki-
terjedt, mint a mâr rôviden leirt Columbia, illetve Indiana-féle
program.

E programok legtôbbje tartalmaz legalâbb egy-két magyar-
sâggal is foglalkozô tôrténelmi, politikai vagy egyéb tudomâny-
âgi kurzust, de csak egy esetben, a viszonylag szûk torontôi
programban talâltam egy, a "magyar" jelzôt is tartalmazô kur
zust "Magyarorszâg és Csehszlovâkia modem tôrténete" ci-
men, amit a kiilônben neves lengyel-szakos tôrténész. Peter



Brock ad elô. (Torontôban kûlonben — mint mâr fent emli-
tettem — most van tervbevéve egy, a Széchenyi Târsasâg anya-
gi tâmogatâsâval felâllîtandô magyar tanszék.) Ezzel szemben
a fenti kelet-eurôpai programok kôzûl tôbbôn szerepel a
"Habsburg" nevet viselô torténelmi kurzus, ami természetesen
a magyar tôrténelem valamilyen formâjû és nivôjù tanulmâ-
nyozâsât is feltételezi.

A fenti nagyobb kelet-eurôpai programmai birô egyetemek
mellett nem szabad figyelmen kiviii hagyni azokat a jobb
egyetemeket sem (a kis college-ok ilyen szempontbôl nem sok
jelentôséggel bimak), aboi egy-egy magyar szârmazâsû, illetve
kôzép-eurôpai problémâkkal foglaikozô tanâr jelenléte eset-
leges magyar-vonatkczâsû kurzusokat vagy lehetôségeket fel-
tételez. Igy példâul alfabétikus sorrendben Boston U. (Vâli
Ferenc), British Columbia U. (Bak Jànos), Brooklyn C. (Ki-
ràly Béla, B. Fichtner), City C. (Braham Randolph), Denver
U. (Bârâny Gydrgy), Indiana University of Pennsylvania
(Chàszâr Ede), Massachusetts U. (Tikos Ldszlô, Aczél Tamàs),
Nebraska U. (Vôlgyes Ivân), Ohio Northern U. (Ludânyi
Andrâs), Oregon State U. (Horvdth Géza), Royal Military C.
(Dreisziger Ndndor), Slippery Rock C. (Bogndr Kdlmdn), St.
John's University (Balla Borisz és Kovdcs Ârpdd), St. Law
rence C. (Bôdy Pdl), Union C. & U. (Gdti Kâroly), Weslayen
U. (Tôkés Rudolf), Youngstown U. (Domonkos Ldszlô), stb.;
illetve a nem magyar szârmazâsûak kôziil Calgary U. (F. C.
Heynman), California-Davis U. (P. E. Zinner), Colorado U.
(S. Fisher-Galati), Queens C. {A. G. Whiteside), Rice U. (John
Rath, az Austrian History Yearbook szerkesztôje s az amerikai
Habsburg-kutatâs egyik vezéregyénisége), Wayne State U.
(R. V. Burks), stb. Ûgyszintén figyelembe kell venniink egy-
pâr kisebb, csupân M.A. fokozatot adô kelet-eurôpai intézetet,
amelynek klasszikus példâi a mâr emlîtett portlandi, illetve a
clevelandi John Carroll University-féle intézet; az utôbbi a kâr-
pâtaljai szûletésû Pap Mihâly professzor vezetésével. Ezek leg-
tôbbje szintén tartalmaz egynéhâny magyar vonatkozâsû kur-
zust, fôleg a kôzelmûlt eseményeivel, illetve a korunk târsadal-
mi, politikai és egyéb problémâival kapcsolatban.



A magyarsâgtudomâny helyzete és jôvôje

Rôviden ôsszegezve a fentieket: az észak-amerikai magyar
sâgtudomâny helyzete nem reménytelen, de még sok javitâsra
szorui — mind a meglévô programok bôvitése és mélyitése,
mind esetleges ûj programok felâllitâsa terén. Mint lâttuk,
egypâr kisebb program, legalâbb is részben, magyar tâmoga-
tâsra és a mâsodgenerâciôs magyar ifjûsâg remélt részvételére
épiilt. A legtobb program azonban semmiféle fiiggôségi helyzet-
ben sincs a kiilfôldi magyarsâggal. És ami ebben legérdeke-
sebb s egyben az észak-amerikai magyarsâgra nézve a legszo-
morûbb is az a tény, hogy a legsikeriiltebb és legnagyobb jô-
vôvel rendelkezô magyarsâgtudomânyi programok az utobbiak
kbzbtt talâlhatôk; vagyis azok kbzott, amelyek komoly egyete-
mek kereteiben, az amerikai tudomânyos vilâg, nem pedig a
kiilfôldi magyarsâg bizonytalan tâmogatâsâra szorulnak.

Hogy az észak-amerikai magyarsâg tâmogatâsa elenyészô
és teljesen bizonytalan, ahhoz kétség nem fér. S amennyiben
ily tâmogatâsrôl egyâltalân beszélhetiink, azt fôieg a Molnâr
Âgoston âltal alapitott és vezetett American HungarianStudies
Foundationnel, valamint a kanadai Széchenyi Târsasâggal kap-
csolatban tehetjùk. Az elôbbi alapitvâny 18 év alatt (1954—
1927) 240.000 dollârt (âtlagban évi 13.300 dollârt), az utôbbi
pedig nyolc év alatt (1964—1972) 50.000 dollârt (âtlagban évi
6250 dollârt) osztott ki kiilônbbzô magyarsâgtudomânyi prog
ramok fejlesztésére és tâmogatâsâra. Ez a fenti két ôsszeg l'gy
egyben nem jelentéktelen, de az észak-amerikai magyarsâg
szâmarânyâhoz és a magyarsâgtudomânyi programokba fekte-
tett anyagiakhoz viszonyîtva elenyészô. Tulajdonképpen még
arra sem elég, hogy egy komoly egyetemi tanszéket életben-
tartson. Osszehasonlitâsképpen itt talân megemlîthetô, hogy
egy ûn. "alapitvânyi" (endowed) tanszék fenntartâsâhoz ko
moly amerikai egyetemen legalâbb félmilliô dollâros alapit-
vânyi ôsszeg jôvedelmére van szûkség. Az ukrânok példâul
1.400.000 dollârt (tanszékenként 700.000 dollârt) g5rûjtôttek
ôssze két, a Harvard egyetemen felâllitott tanszék fenntartâ-
sâra. A mâr meglévô ukrân tôrténeti és irodalmi tanszék mel-
lett most gyûjtenek 400.000 dollârt ukrân nyelvi tanszék fel-
âllîtâsâra.



A fenti két alapitvânyon kivul még tôbb hasonlô kezdemé-
nyezés volt és van pl. a buffalôi Hungarian Cultural Founda-
tion, valamint a mâr tôbbszôr megindîtott United Hungarian
Fund, stb., de a magyarsâg tâmogatâsa és meg nem értése
hiânyâban ezek vagy kudarcba fulladtak, vagy pedig a lét és
nem-lét hatârân lebegnek.

Hogy csak egy példâval illusztrâljam az U.S.A.-beli ma
gyar "nemzeti emigrâciô" magyarsâgtudomânyi tâmogatâsânak
teljes csôdjét, hadd hozzam fel ismét az észak-amerikai vi-
szonylatban oly fontes, de ugyanakkor oly kôltséges kônyv-
kiadâsi problémât. A Slavic Review s az Austrian History
Yearbook idevonatkozô kimutatâsai szerint az elmûlt hûsz év

folyamân irt tobb ezer észak-amerikai kelet-eurôpai vonatkozâ-
sû Ph.D. disszertâciô kdzul legalâbb 220—250 Habsburg-vonat-
kozâsû van, amelyek kôziil legalâbb 40—50 komoly fontossâg-
gal bir a magyarsâgtudomâny szempontjâbôl is. De ezek a
tobb év keserves kutatâsai alapjân megirt kônyv-méretû disz-
szertâciék a humanisztika és târsadalomtudomânyok kûlôn-
bozô âgaiban, egypâr szerencsés kivételtôl eltekintve, mind ott
âllnak kiadatlanul. Miért? Mert a profitra dolgozô jobb és
kevésbé jobb amerikai kiadék ily ûzletileg nem kifizetô vâllal-
kozâsba nem vâgnak; mert az illetô fiatal doktor (legyen az
torténész, irodalmâr vagy filozôfus) még sok évig nem lesz
oly anyagi helyzetben, hogy munkâja szubvencionâlâsâra gon-
dolhasson (ha egyâltalân valaha odakerûl); s fôleg azért nem,
mert az észak-amerikai magyarsâg — habâr hangosan haza-
fiaskodik és szivesen kritizâl — komolyabb anyagi âldozatra
nem hajlandô.

A kiilfôldi magyarsâghoz hasonlôan eddig a jelenlegi ma
gyar kormâny sem sokat âldozott az észak-amerikai magyar
sâgtudomânyi programok érdekében. De ha ily tâmogatâsra râ
is szânnâ magât, akkor is feltehetôen egyhamar szembetalâlnâ
magât a fôleg politikai tételekben gondolkodô emigrâns ma
gyarsâg jelentôs részével, amely a tâmogatâs môgôtt csakis
politikai motivâciôt keresne. Ez a viszonylagos nemtôrôdôm-
ség, valamint ez az elutasitô âllâspont azonban teljesen ellen-
kezôje a koztudottan soviniszta românsâg ûjabban sikeres âl-
lâsfoglalâsânak. Példaként megemlithetem, hogy amikor 1971-



ben a roman kormâny egy roman tôrténeti tanszéket âllitott
fel a New York-i Columbia egyetemen, ezzel a kultûr- és nem-
zetpolitikai lépésével egyben a kûlônben ellenkezô politikai
beâllitottsâgù észak-amerikai românsâgot is maga mellé âllî-
totta. Ûgy lâtszik, hogy a kiilfoldi magyarsâg jelentôs része
nem rendelkezik ily rugalmasabb, âtfogôbb és magasabb célo-
kat nézô âttekintô képességgel és hozzââllâssal.

☆ ☆ ☆

Hogy egy kissé pesszimista hangnemben fejezzem be elô-
adâsomat, a fentiek és sajât tapasztalatom alapjân talân azt is
megemlithetem, hogy a magyarsâgtudomânyi programok hiâ-
nyossâgai és anyagi problémâi mellett az észak-amerikai ma-
gyarsâgtudôs helyzete sem irigylésre méltô. Az anyagiakrôl
nem is beszélve, egyrészt el van szakadva a szâmâra igen fon-
tos és éltetô magyar kultûrtalajtôl, s mâsrészt a kûlônbozô
tartalmû és ellentétes érdekekért kiizdô és ôsszeférhetetlen

értékmérce szerint itélô amerikai, valamint kiilfoldi magyar
târsadalom malomkdvei kozott ôrlôdik. Ehhez jârul még a
hazai magyar kultûrkôrhoz valô bizonytalan viszonya, illetve
e bizonytalan viszonybôl eredô problémâk sokasâga. (Az âlta-
lânos emigrâciôs szemlélettel szemben ugyanis hivatott ma-
gyarsâgtudôs részére a hazai élô magyar kultûrâval és tudo-
mânnyal valô âllandô kapcsolat nemcsak elkeriilhetetlen, de
életsziikséglet is!) Ebben az âldatlan hâromirânyû (amerikai,
kiilfôldi magyar és hazai magyar) kiizdelemben azonban a ma
gyar kultûra hivatott kiilfoldi mûvelôje és terjesztôje elôbb-
utôbb hârmas vâlaszûthoz érkezik: vagy felôrlôdik idegileg;
vagy eladja magât egyik vagy mâsik félnek s ezzel elveszti tu-
domânyos fiiggetlenségét és létjogosultsâgât; vagy pedig vissza-
vonul mindentôl és bezârja magàt egy ônmaga-teremtette kû-
lôn vllâgba. Az észak-amerikai magyarsâgtudôsok kôzôtt mind-
hâromra maris elég sok példa akad.
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Bognâr Kâlmân dr. tanâcskozâsi einok kôszbnetet mond
dr. Vârdy Béla értékes elôadâsâért, majd a jelenlévôk hozzâ-
szôlâsait kéri.

Mihâly Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada), a magyarsâg-
tudomânyok észak-amerikai helyzetét nem talâlja kielégîtônek.
Kùlonôsen kifogâsolja, hogy torténészeink nem veszik figye-
lembe a régészek âltal feltârt ôstôrténelmi adatokat. Résziikre
mintha Sir Léonard Wooley, Jacquetta Hawkes, Oppert, Lenor-
mant, Sir H. C. Rawlinson és annyi sok mâs idegen, avagy
Padânyi Viktor, Barâth Tibor, Nagy Sândor, Badiny Jôs Fe
renc, Bobula Ida és târsaik sohasem léteztek volna és mintha

ezek soha semmit sem irtak volna. Tôrténelemtanârainknak

példât kellene venniûk a zsidô és roman tbrténészekrôl, ami
annal is inkâbb kônnyû lenne, mert a mi ôstorténelmiink ma-
ga a kész mitolôgia, amely visszanyûl a Csendes-ôceânban ma
mâr bebizonyitottan létezett Mu, helyesebben Muror kontinen-
sig. Ezeket a kutatâsokat megerôsitette Hurdlop angol pro-
fesszor lelete, amely egy mexicôi homokbânyâban elôkeriilt 59
murori papirusz-tekercsbôl âll. A tekercsek korât a râdiôkar-
bon-vizsgâlatok 23.000 éveseknek mutattâk. Ezekrôl az elsô
tudositâst Tony Earll tette kbzzé "Mu Revealed" cimû kônyvé-



ben. Érdemes kùlôn megjegyezni, hogy a szôbanforgô papîru-
szok betûi a fôniciai-szkita-magyar rovâsîrâssal azonos jelleget
mutatnak és a jelek tobb, mint 50%-ban azonosak. — A torté-
nelem tanitâsât hârom részre kellene osztani: vallâstorténetre,
ôstôrténetre és nemzeti tôrténetre. Az oktatâst elemi mvôn

mâr a vasâmapi iskolâkban kellene kezdeni, mégpedig magyar
nyelven és magyarsâgtudatositô célzattal. Ilyen megalapozâs
nélkiil templomainkbôl elmaradnak a felnôtt fiatalok, magyar
nyelv nélkiil nem lesz magyar egyhâz és 20—30 év mûlva két
milliô magyarral kevesebb él mâr a foldôn, a magyarsâgtudo-
mâny helyzete pedig nem javul, hanem tovâbb romlik.

Sândor Andrâs, aki a New Brunswick-i Magyar Ôregdiâk
Szbvetség hétvégi magyar iskolâjânak és a magyar ovôdânak
11 év ôta igazgatôja, arra mutât râ, hogy a megfelelô magyar
tankônyvek kiadâsârôl a magasabbfokû magyarsâgtudomânyi
oktatâsrôl valô gondoskodâs mellett âltalâban elfeledkezunk
az utânpôtlâsrôl, a gyermekek ovôdai és elemi iskolai magyar
nevelésérôl. Az Egyesiilt Âllamokban élô magyar, vagy magyar
szârmazâsû gyermekeknek csak 1.47 %-a jâr magyar iskolâba;
hârom iskola nyûjt mindennapi, 38 hétvégi és 27 nyâri okta
tâst. Magyar ovoda mindossze 3 mûkddik. A magyarsâg fenn-
maradâsa szempontjâbôl ez katasztrôfâlis kép. Fôleg az ovôdâk
hiânya aggasztô, fôként, ha meggondoljuk, hogy rendelkezé-
sûnkre âllô adatok szerint az ovôdâsok 93 %-a tovâbb tanul a

magyar iskolâkban. Elemi szinten jobb a helyzet. A magyar
egyhâzak részérôl jô példât mutatott New Brunswickben a
Szent Lâszlô rômai katolikus magyar egyhâzkozség, amely 30
évi sziinet utân 1971-ben 152 nôvendékkel ismét bevezette a

mindennapi magyar tanitâst. Mindez azonban nem elég. Impe-
rativ orszâgos akciôt kell inditanunk az utânpôtlâs biztositâsa
érdekében, hogy ifjûsâgunk a magyar ovôdâkat, iskolâkat az
eddiginél jôval nagyobb arânyban lâtogassâk. Ez érdeke min-
den magyar egyhâznak, kulturâlis és târsadalmi egyesiiletnek,
de kiilonosen a magyar lapoknak, folyôiratoknak, sot a ma-
gyarsâgtudomânyok legmagasabbfokû mûvelôinek is. Az elôb-
bieknek azért, mert a magj'arsâg magyar anyanyelvében él s
életét csak ifjûsâgi utânpôtlâssal folytathatja, ifjûsâg nélkiil
tehât nem lesz magyar jovô; az utôbbiaknak pedig azért, mert



a magyarsâgtudomânyi kutatâsok a magyarsâg itteni létszâ-
mânak csôkkenésével kétségtelenûl szûkûlô irânyzatot vesznek.

Palasics Jânos dr. Vârdy Béla dr. elôadâsâval kapcsolatban
megjegyzi, hogy a magyar nyelv tanitâsânak elterjedtebb és
kedveltebb voltânak megvan a maga oka. Az erôszakos angolo-
sitâs éveiben magyar kultûrârôl beszélni sem lehetett, a ma
gyar nyelv tanitâsânak azonban nem volt akadâlya, mert — fô-
ként a kiilfoldon teljesîtett katonai szolgâlat idején — sok
amerikai érezte a nyelvtudâs hiânyânak hâtrânyait. A nyelvta-
nltâs bevezetésén keresztiil lassan a magyar kultûra kérdései-
vel is lehetett foglalkozni. A kezdet és az alap tehât a nyelv
tanltâsa volt. Ma, az ùn. "Ethnie Movement" idején, egészen
mâs a helyzet. Ne feledjiik el azonban, hogy ez a mozgalom
sem tekinthetô tartôsnak. Hajtô ereje tulajdonképpen a
Puchinski Bill volt, amely tobb milliô $-t biztositott volna
azoknak az egyetemeknek, amelyek az ethnie tudomânyokat
mûvelik. Azok az egyetemek tehât, amelyeknek volt megfelelô
professzoruk és érdeklôdô hallgatôsâguk, egyre-mâsra bizott-
sâgokat létesltettek, tanfolyamokat indltottak, hogy amikor
majd pénzt kérhetnek a Puehinski Bill alapjân, fel tudjanak
mutatni valami eredményt. (A magyarsâg képviseletében a fel-
szôlalô maga is tôbb ilyen bizottsâgnak tagja.) A moz
galom kedvezôtlen fogadtatâsât azonban a nem etnik kôrok
részérôl vilâgosan mutatja, hogy a Puehinski Bill megbukott.
De a fiatalabb nemzedékekben még él a mozgalom és ezt kell
erôslteni. A magyar szôlâs-mondâs szerint: "addig kell utni a
vasat, amig meleg".

A Magyar Kultûr Kôzpont (Ostbrténelem-tanulmânyi Tâ-
bor, Népmûvészeti és Târsadalmi Egyesulet), amely a kanadai
Montrealban mûkôdik, kiilôn beadvânyban hangsûlyozta, hogy
az orszâg hatârain kiviil élô magyarsâg legnagyobb kinese a
magyar kultûra, amelynek legfontosabb részletét a magyar
nyelv és tôrténelem alkotja. A szabad vilâgban élô tudôsok ku-
tatâsainak eredményeként kixlônôs jelentôséget nyert a magyar
ôstôrténelem, amely az eddig ismert és tanitott ezer éves tôr-
ténelmûnket ma mâr tôbb ezer évre visszamenô, bizonyitott
ismeretek halmazâval egésziti ki. Tovâbbâ mûvelésének elôse-
gîtése és eredményeinek terjesztése a legszélesebb rétegekben.



mindnyâjunk kotelessége. A tudomânyos vitâkat minden sze-
mélyeskedés nélkiil, a târgyhoz illô komolysâggal kell és sza-
bad folytatni. Az elsô Ôstôrténelem-tanulmânyi Tâbor Barâth
Tibor dr. vezetésével pozitîv eredménnyel zârult. A jovô tenni-
valôit a Kozpont széleskorû magyar mûvelôdési programban
jelôlte ki, hogy eredményesen dolgozhasson a legnagyobb ma
gyar veszély, a beolvadâs ellen.

A tovâbbiakban Liidânyi Andrâs dr. és Szentkirâlyi Jôzsef
dr. szôlalt fel. Mindketten fôleg gyakorlati szempontokra hiv-
tâk fel az értekeziet figyelmét. Hasonlô jellegû volt Pallôs
Lôrânt hozzâszôlâsa is, amely azzal az inditvânnyal végzôdott,
hogy a mérnôkok és orvosok tômôriiléséhez hasonlôan az érte
keziet mondja ki a Magyar Pedagogusok Vilâgszôvetségének
megalakulâsât.

A jelenlévôk az inditvânyt egyhangûlag elfogadtâk. Az ér
tekeziet elnôkét, Bognâr Kâlmân dr. professzort felkérték,
hogy mint ideiglenes elnok — Vârdy Béla dr. egyetemi pro-
fesszorral, mint ideiglenes fôtitkârral egyiitt, valamint a Ma
gyar Talâlkozô âllandô titkârsâgânak vezetôjével és az âltala
felkérendô munkatârsakkal egyetértésben — készitse elô s in-
ditsa meg a szervezet munkâjât és gondoskodjék arrôl is,
hogy a végleges tisztikar megvâlasztâsâra a legkôzelebbi Ma
gyar Talâlkozô keretében ôsszeiilô kôzgyûlésen sor keriilhessen.

☆ ☆ ☆

Bognâr Kâlmân dr. tanâcskozâsi elnôk, mint az ûjonnan
megalakult Magyar Pedagogusok Vilâgszôvetségének felkért
ideiglenes elnoke, a kôvetkezô javaslatokat és inditvânyokat
terjeszti az alakulô kôzgyûlés elé:

1.) Legyen ez az elsô megbeszélés egyben a Magyar Peda
gogusok Vilâgszôvetségének alakulô kôzgyûlése is. A Szôvetség
a felsô- és kôzépfokû oktatâs terén mukôdô magyar szârma-
zâsû tanerôket fogja ôssze.

2.) A Szôvetség a szabad fôldôn élô magyar szârmazâsû
egyetemi, fôiskolai és kôzépiskolai tanârokat és aktîv vezetô-
ket egyesîti âllampolgârsâgra, vallâsfelekezetre és orszâghatâr-
ra valô tekintet nélkiil. A Szôvetség hivatalos nyelve magyar.

3.) A Szôvetség minden évben a Magyar Talâlkozôn tartsa



meg évi rendes kozgyûlését és legalâbb minden mâsodik évben
hirdesse meg elôadâssorozatât ugyancsak a Magyar Talâlkozô
keretén beliil.

4.) A végleges alapszabâly kidolgozâsâra a jelenlévôk kô-
zûl mâr most alakuljon szûkebb bizottsâg, amely ajânlâs for-
mâjâban a megvâlasztandô tisztikart is kijelôlheti a kôzgyûlés
âltal torténô jôvâhagyâsra.

5.) Az ûj Szôvetség oregbîtse és fejlessze tovâbb a régi és
koztudomâs szerint vilâgszerte megbecsiilt magyar felsô- és
kôzépfokû oktatâs, nevelés jôhimevét; âpolja annak szép ha-
gyomânyait a keresztény etikai moral kihangsûlyozâsâval.

6.) A Szbvetség alkalmazkodjék az ûj technikai civilizâciô
modem kovetelményeihez is, de Berzsenyi Daniel szavai sze
rint mindenkor tartsa szem elôtt, hogy "minden orszâg tâma-
sza, lalpkove a tiszta erkolcs, amely ha megdôl, Rôma ledôl és
rabigâba gbrnyed."

7.) A Szôvetség prôbâlja visszasegiteni azokat az érdemes
magyar pedagôgusokat a régi szakmâba, akik az ûj hazâban
képzettségiiknek nem megfelelô, alârendeltebb, mâs munka-
korben dolgoznak.

8.) A Szôvetségbe tbmorûlô professzorok és kôzépiskolai
tanârok fogadott ûj hazâjukban sose feledkezzenek meg arrôl
sem, hogy a régi hazât kedvezô szinben ismertessék meg hall-
gatôikkal, tanitvânyaikkal.

Az elôterjesztett indi'tvânyokat és javaslatokat a kôzgyûlés
egyhangûlag elfogadja.

☆ ☆ ☆

A târgyalâsok befejezése utân Bognâr Kâlmân dr. einôk
hàlâs kôszônetet mond mindazoknak, akik az értekezlet meg-
rendezését eiôsegitették, elsôsorban dr. Nâdas Jânosnak, a
Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâga vezetôjének, akinek régi
terve valôsult meg a magyar pedagôgusok szervezetének meg-
alakulâsâval; a jelenlévôknek, végezetûl dr. Vârdy Béla egye-
temi tanârnak kulônôsképpen értékes, magas szellemi tarta-
lommal tehtett elôadâsâért.



A KÔNYVTÂROSOK ULÉSE

A magyar és magyar szârmazâsû észak-amerikai konyvtâ-
rosok iilését Lôrânth Lâszlàné tanâcskozâsi elnôk november

25-én délutân 4 ôrakor nyitotta meg. Szeretettel kbszbntôtte a
hallgatôsâgot, majd a kovetkezô bevezeîôt mondta:

Lôrânth Ldszlôné:

Kônyvtàrosi feladatok

Ôt év telt el azôta, hogy Washingtonban a magyar kônyv-
târosok elôszor ôsszegyûltek, hogy beszâmoljanak az elért
eredményekrôl és megvitassâk a kônyvtârosok elôtt allô fel-
adatokat a magyar évezredes kulturâlis hagyomânyok fenntar-
tâsa, megismertetése és felmérése céljâbôl. A washingtoni ôsz-
szejovetel alakulô gyûlés volt, amely a magyar bibliogrâfiai
problémâk megtârgyalâsân tùlmenôen lehetôséget adott a sze-
mélyi kapcsolatok kiépitésére, kartârsaink megismerésére és
felhîvta a figyelmet a magyar szârmazâsû kônyvtârosok tekin-
télyes létszâmâra az Egyesûlt Âllamok és Kanada teriiletén. A
washingtoni ôsszejôvetel nyilvânossâgra hozta, hogy tagjaink
sorâban szakmânk minden âga, a szakképzettség és târgyi szak-
tudâs mindenfajta vâltozatai és az elért eredmények széles
ranglétrâi vannak képviselve. Az ôsszetartâs, az egymâs meg-
becsûlése, a kollegiâlis kôzremûkôdés és szakmânk irânti
bûszkeség magjait vetette el ez az elsô ôsszejôvetel. Az ott ki-
alakult barâti szellem, a magyar kultûra és civilizâciô mély
szeretete és dr. Nâdas Jânos âldozatos munkâjânak az ered-
ménye, hogy ez a mai értekezlet Clevelandben ismét létrejôhe-
tett, hogy kicseréljûk egymâs gondolatait és amennyiben az
idô engedi, megvitassuk azokat a fontos magyar vonatkozâsû



konyvtâri szakproblémâkat, amelyeket a târgysorozaton fel-
tiintetett elôadâsok és a hallgatôsâg hozzâszôlâsai felvetnek.

Kiilon ôromôm, hogy bejelenthetem dr. Bakô Elemér, a
washingtoni elsô magyar kônyvtâros-gyûlés fâradhatatlan meg-
szervezôje, az elôadâsok utân beszâmol a washingtoni gyulésen
hozott hatârozatok eredményeirôl és a Maryland-ben megala-
kult Magyar Kônyvtâros Szôvetséggel kapcsolatban felmeriilô
tovâbbi tervekrôl és idôszeru feladatokrôl.

Az elnôk részére nagy megtiszteltetés kivâlô elôadôink be-
mutatâsa. Mindkét elôadô mind amerikai, mind magyar szak-
kôrôkben jôl ismert kônyvtâros nemcsak kiterjcdt személyi
kapcsolatai, hanem széleskôrû és vâltozatos irodalmi munkâs-
sâga révén is. Dr. Szilassy Sândor az amerikai magyar vonatko-
zâsû kônyvgyûjtemények és levéltâri gyujtemények mai hely-
zetérôl, Széplaki Jôzsef pedig a magyar bibliogrâfia munkâs-
sâg eredményeirôl és a magyar bibliogrâfusok elôtt âllô tovâbbi
feladatokrôl szâmol be.

Kedves és tisztelt kartârsaink elôadâsait nagy érdeklôdés-
sel vârjuk, mivel târgyvâlasztâsuk nemcsak idôszeru, de szak-
mai érdeklôdésûnknek is kôzpontjâban âll. Az észak-amerikai
magyar gyujtemények listâzâsânak és a rendelkezéslinkre âllô
magyar vonatkozâsû anyag ôsszegezésének fontossâgât nem le-
het eléggéhangsûlyozni. Akiilônféle nemzetiségû irodalmi gyûj-
teményeket târgyalô kiadvânyok eléggé idejét mûltâk, és a
Kongresszusi Kônyvtâr keretén beliil folyô mostani tanulmâny
befejezésének idôpontja tudomâsunk szerint még nincs rôgzit-
ve. A magyar irodalom, nyelv, tôrténelem és civilizâciô ered-
ményeivel foglalkozô tudomânyos kutatôk szâmâra elsôfokû
fontossâgû az elérhetô anyag ismerete, fôldrajzi elhelyezése, és
mind quantitativ mind qualitativ értékelése. A kulônbôzô
egyetemi és vârosi kônyvtârakban megtalâlhatô magyar gyujte
mények fontos szerepe a kutatô munka elôsegitésén tûlmenôen
a magyar szârmazâsûak kulturâlis igényeinek a kielégitését, a
magyar érzés és gondolât tovâbb vitelét, és a magyar hagyo-
mânyok megôrzését és megismerését is magâban foglalja.

Ugyancsak nagyon fontos, hogy a figyelmet felhivjuk a ku
tatô munkât elôsegitô bibliogrâfiai munka eddigi eredményei-
re, és hogy meghatârozzuk azokat a târgykôrôket és szakmai



teriileteket, ahol tovâbbi bibliogrâfiai tevékenységre van sziik-
ség. A feladatok sokrétûek és messzemenôek. A magyar szâr-
mazâsû, magyarul értô, magyar vonatkozâsû târgykôrôkben
képzett kônyvtârosok egyûttmûkodése és osszefogâsa ezen a
teriileten tudnâ talân legfontosabb és a legkiemelkedôbb ered-
ményeit elérni.

Lôrànt Làszldné tanâcskozâsi elnok — bevezetôje utân fel-
kéri dr. Szilassy Sândort (Turnersville, N. J.) elôadâsânak
megtartâsâra.

Szilassy Sândor dr.:

Amerikai magyar kônyvtâri és levéltàri gyûjtemények

Tôbb, mint tizendt éve mâr, hogy megérkeztem csalâdom-
mal egjrlitt az Egyesûlt Âllamokba. Indianapolisba keriiltiink,
ahol a mâsodik vagy harmadik napon egyik ùj barâtunk elvitt
a kôzkônjrvtârba. Vagy négyszâz magyar nyelvû kônyvbôl vâlo-
gathattam. Mâsfél év mûlva diâk lettem az Indiâna Egyetem
felsô fokozatân és menten felfedeztem, hogy Mâtyâs kirâly
Corvina gjaij teményének egyik gyônyoru kôtete a kônyvtâr
bûszkesége. Késôbb, kutatâsaim sorân elvetôdtem Amerika sok
egymâstôl tâvolesô vârosâba és megtanultam, hogy magyar
nyelvû vagy legalâbb magyar vonatkozâsû konyv csaknem
mindenûtt talâlhatô, kozkônyvtârakban éppùgy, mint egyetemi
kônjrvtârakban és magângyûjteményekben.

Eredeti adat is bôven âll az érdekiôdôk rendelkezésére.

Kossuth levelei, magyar minisztertanâcsi és parlamenti jegyzô-
kônyvek, Budapestre és Washingtonba akkreditâlt kôvetek je-
lentései, az elsô és mâsodik vilâghâborû diplomâciai iratai,
amerikai magyar szervezetek vezetôire és magyarorszâgi sze-
mélyiségekre vonatkozô dokumentumok, angol nyelvû hirlapi
kôzlemények és a részben elpusztult magyarorszâgi konyvtâ-
rakban ma mâr fel sem lelhetô régi folyôirat-kotetek valôsâ-
gos târhâzai a fel nem dolgozott forrâs anyagnak.

Ma a magunkfajta magyar amerikai a legnagyobb magyar
nyelvû kônyvtâri gyûjteményeket hârom vârosban talâlja meg:



Washingtonban, New Yorkban és New Bmnswickban. Termé-
szetesen a washingtoni Kongresszusi Konyvtâr a katalogizâlt
magyar kiadvânyok elsô szâmû târhâza. Bakô Elemér és Sd-
lyom-Fekete Vilmos 1969-ben megjelent erdélyi bibliogrâfiâja
egymagâban 2056 cimet olel fel. Ugyancsak Bakô Elemér fel-
mérése szerint a Kongresszusi Konyvtâr magyar gyûjteménye
55.000 monogrâfiât, 2000 sorozatot mintegy 20.000 kôtettel, 40
ritka konyvet, 300 kéziratot, 3150 zenemû-kiadvânyt, 7400 tér-
képészeti és fôldrajzi mûvet és 100 ûjsâgot tartalmaz tôbbek
kozôtt. A magyar nyelvû kôtetek szâma 75.780, nem szâmitva
3—4000 matematikai, természettudomânyi és egyéb tudomâ-
nyos kiadvânyt. Igy tehât nyugodtan mondhatjuk, hogy leg-
alâbb 80.000 magyar nyelvû kotetrôl van szô.

Helytôrténeti, csalâdtorténeti és életrajzi kutatôk szâmâra
szinte felbecsûlhetetlen a Kongresszusi Konyvtâr gyûjtemé-
nyének nagysâga és jelentôsége. George Washingtontôl Calvin
Coolidge-ig egész sereg elnôk, âllamférfi, katonai és politikai
vezetô ôsszes levele és kézirata, csaknem harminc milliô darab

van elhelyezve ebben a konyvtâr-Ievéltâr ôriâsban, amelynek
teljes âllomânya kozel van a hatvan milliôhoz. A kutatônak
persze valôsâgos kâsahegyen kell âtrâgnia magât, mi'g értékes
adatra bukkan, de legtôbb esetben az eredmény megéri a fâ-
radsâgot. A mâsfél milliôs jogi és torvényhozâsi gyûjtemény ka-
talégusâban és mâs speciâlis teruleten is sok magyar kiad-
vâny talâlhatô.

Egyébként az elsô magyar vonatkozâsû kônyvek Jefferson
kônyvtârâbôl kerûltek ât a Kongresszusi Kônjrvtârba. Kôzôt-
tûk volt a Râkôczi-szabadsâgharc bat kotetes, francia nyelvû
tôrténete. 1906-ban és 1909-ben a magyar parlament alapvetô
tôrténeti, alkotmânyjogi és irodalmi mûvek szâzait adomâ-
nyozta a kônyvtâmak a magyar gyûjtemény megalapozâsa cél-
jâbôl. Mâsfél évtizeddel ezelôtt a 13.000 kotetes New York-i
magyar reference konyvtâr megvâsârlâsa adta a legnagyobb
lôkést a Kongresszusi Konyvtâr magyar részlegének nôveke-
désébez, ami most évente mintegy 1800 kôtettel gyarapszik.

A Nemzeti Levéltâr kûlônôsen gazdag anyagot kinâl a
magyar—amerikai kapcsolatok kutatôi szâmâra és meglepô
felfedezésekkel gazdagi'tja azokat, akiket érdekel a diplomâcia



tôrténet. A gyûjtemény egyik érdekes része az 1909—1945 kô-
zôtti évek tôrténetének feldolgozâsâhoz nagyon fontos adatokat
tartalmazô iratcsomô, amelyet az amerikai hadsereg a Szâlasi-
rezsim képviselôitôl szerzett meg 1945-beii Dél-Németorszâg-
ban. Ezek megfelelô sorrendben vannak elhelyezve kormâny és
part papirok, katonai adatok, stb. szerint. Csak érdekesség
okâbôl idézek Mussolini és Kâllay Miklôs magyar miniszter-
elnôk 1943 âprilis elsejei beszélgetésébôl, ami bizonyîtja, hogy
a nagyhangù propaganda szôlamok és a vezetô politikusok
egyéni véleménye kbzôtt néha mekkora a szakadék. A Duce
szerint a horvâtok a hâborû kozepén teljesen hûtlenek lettek
Olaszorszâghoz és a németekhez csatlakoztak, holott az olasz
"Lebensraum"-hoz tartoztak. Olasz-magyar kozos hatârt akart
tôbbek kôzbtt és Horvâtorszâg semlegesitését javasolta.

A teherâni és a yaltai konferencia jegyzôkonyvei, a német
kûliigyminisztérium iratai és a titkos rendôrségi feljegyzések
ûj megvilâgitâsba helyezik a modem magyar tôrténelem sok
problémâjât, l'gy Trianont is. Budapesti minisztériumokba be-
épitett kémek jelentései éppûgy megtalâlhatok, mint a kbzéleti
szereplôket jellemzô memorandumok.

New York természetesen a magyar kiadvânyok terén is
vezetô helyet foglal el. A kôzkônyvtârban 20.000-nél tôbb ma
gyar kônyv van. 1971/72-ben 1024 kônyv érkezett Magyaror-
szâgrôl, ami szâzôttel tôbb, mint az 1969/70-ben beszerzett
magyarorszâgi kôtetek szâma. — Mimkâcsy hfres Milton-fest-
ménye a kônyvtâr kôzponti épûletében van kiâllitva.

A folyôirat-osztâly tavaly 165 magyar kiadvânyra fizetett
elô, az idén 159-re. Az elsô vilâghâborû tôrténetével kapcsolat-
ban kitûnô forrâsanyagot biztositanak "Az Est" cimû napilap
1914-tôl 1924-ig terjedô szâmai. A német nyelvû "Arbeiter-
presse" 1891/94-es kôtetei viszont a szakszervezeti mozgalom
korai idôszakârôl tudôsitanak. Budân és kômyékén akkoriban
még sok német ajkû munkâs élt. "A Hon" 1867-ben kiadott
példânyai a kiegyezés korszakâval kapcsolatban nyûjtanak ér
dekes informâciôt. A kutato szâmâra némi problémât jelent a
folyôirat-osztâly épùletének a megtalâlâsa a West 43. utcâban
raktârak kôzé beékelve, ahol a jârdât is eltorlaszolô ôriâsi
teherautôk kôzôtt cikâzva lehet csak kôzlekedni.



A Columbia Egyetem szintén tôbb, mint 20.000 magyar
kôtettel rendelkezik, ùgyhogy a négy legnagyobb magyar-ame-
rikai konyvtâr egyike.

A Mâsodik Avenue mellett a 81. utcâban a Magyar-Ameri-
kai Klub, valamivel odébb a Magyar Hâz kônyvtâra talâlhatô.
New York âllam Tdrténeti Târsasâga Kossuth Lajos és Pulszky
Ferenc tobb levelét ôrzi. Az egyikben, amit Kossuth Amerikâ-
bôl valô visszatérése utân, 1852. szeptember 9-én irt S.P. Howe
amerikai ismerôsének, arrôl panaszkodott, hogy nagy remé-
nyekkel jôtt az Egyesiilt Âllamokba és kiâbrândultan hagyta
el az orszâgot. Azt jôsolta, hogy az Északamerikai Kbztârsasâg
a politikai korrupciô miatt otven éven belûl osszeomlik és le-
keriil a térképrôl, mint ônâllô âllamalakulat.

New Brunswick a Molnâr Âgoston vezette Magyar Tanul-
mânyi Alap konyvtârânak a székhelye. A reformâtus templom
tôszomszédsâgâban, az alagsorban van elhelyezve mintegy 6000
katalogizâlt kotet és a becslések szerint talân hûszezer olyan
kônyv, ami nincs bibliogrâfiai ellenôrzés alatt. A gyûjtemény
gerince az Elmhurst Collège magyar anyaga a Feleki-féle
ajândék-kotetekkel egyiitt. Olyan ritkasâgok talâlhatôk benne,
mint példâul Temesvàri Pelbârt egyhâzi beszédei, a Magyar
Remekirôk teljes sorozata és a Scriptorum Rerum Hun-
garicum 1746-os kiadâsa.

Clevelandban is jelentôs a magyar konyvek szâma. A kôz-
konyvtâri gyûjteményben tobb, mint 10.000 magyar nyelvû ko
tet talâlhatô. 3—4000 magyar vonatkozâsû angol, német, fran-
cia és mas idegen nyelvû kônyv is van a polcokon. Sok pro-
minens clevelandi magyar-amerikai arcképét ôrzik ebben a ha-
talmas kônyvtârban, ahol a vâros magyarsâga âltal adomânyo-
zott Petôfi-szobor is âll. A jôvô évi Petôfi-ûnnepségek bizonyâ-
ra sok magyar lâtogatôt vonzanak majd oda.

Kos'suth lâtogatâsâval kapcsolatban ûjsâgcikkek és mâs
dokumentumok talâlhatôk a gyûjteményben. Meg kell azt is
emlitenem, hogy a magyar nyelvû anyag jôrésze nem a fô-
kônyvtârban, hanem két fiôk kônyvtârban van elhelyezve és
hogy mintegy tiz szâzalék mâs nyelvekrôl magyarra forditott
mû. Ez persze igy van mâshol is, mert a kônyv-vâlogatâssal
megbizott kônyvtârosok âltalâban nem ismerik a magyar iro-



dalmat és biztosabbnak vélik, ha a nyugati nyelvek valamelyi-
kén megjelent ismert mû magyar verziôjât szerzik be.

Stanfordban, Califomiâban, a Hoover Institution birtokâ-
ban van a Kun-rezsim sehol mâsutt meg nem talâlhatô doku-
mentum-anyaga, amely eredeti kormâny-tâviratokbôl, kézira-
tos és gépirâsos feljegyzésekbôl, a Népbiztosok Tanâcsa jegy-
zôkônyveibol és hasonlô unikumokbôl âll. Az is érdekes, ho-
gyan jutott Herbert Hoover, Amerika késôbbi elnôke mind-
ehhez. Amint ismeretes, Hoover élelmezésûgyi biztosként mû-
kodôtt Eurôpâban az elsô vilâghâboni végén és amikor érte-
siilt rôla, hogy a Friedrich-puccsot kovetôen a Tanâcskoztâr-
sasâg okmânyait el akartâk égetni, Budapestre kûldte egyik
asszisztensét, Dr. Ralph H. Lutzot, aki késôbb a Hoover Inté-
zet igazgatôja lett. Lutz meggyôzte az ûj kormâny vezetôit
arrôl, hogy a torténetirâs érdekében âllna, ha egy amerikai
levéltârban helyeznék el a tanâcskormâny aktâit. A Hoover
Institution megszerezte a Nemzetgyûlés jegyzôkônyveit és a
Bethlen-korszak sok dokumentumât is. Magyar vonatkozâsû
német kormâny- és Gestapo-iratokkal egyiitt ez minden bizony-
nyal Magyarorszâgon kivûl az egyik legjelentôsebb forrâs-
anyag a két vilâghâborû kôzotti korszak torténetével kapcso-
latban.

Csak ôsszehasonlitâs céljâbol emlitek meg az Egyesûlt ÂI-
lamok egymâstôl tâvol esô vârosâban ôrzott néhâny magyar
kônyvtâri gyûjteményt. Érdekes, hogy Seattle-ben, Washington
âllamban az âllami egyetem kônyvtârâban is akad magyar
kônyv. A University of Washington 2000 magyar kotetet szer-
zett be eddig. Kétszâzat adnak hozzâjuk évente és ôtven ma
gyar folyôiratra is elôfizetnek.

Kétszâzotven magyar kôtet van a University of Denver
kônjfvtârâban, Coloradôban. A chicagôi kôzkonjrvtârban 2315
magyar nyelvû kotet kbzûl vâlogathatnak az olvasôk. Szâztiz
magyar kotetet katalégizâlnak évente. A Case Western Reserve
egyetem Clevelandban 289 magyar târgyû konywel rendelke-
zik, ebbôl 62 magyar nyelvû és 103 tôrténeti târgyû. Ûgy lât-
szik, hogy a kis magyar nemzet kiemelkedô eseményekben
gazdag tôrténete irânt kulonosen érdeklôdnek Amerikâban,
mert mâs egyetemi konyvtârakban is hasonlô az arâny. South



Bend kôzkonyvtârâban 150 kôriil van a magyar nyelvû kôny-
vek szâma. Még a Mississippi State University arânylag kis
kônyvtârâban is van 40 magyar kbnyv és 300 magyar vonatko-
zâsù kotetet szerzett be a Bail State University kônyvtâra
Indiânâban.

Évekkel ezelôtt a louisianai âllami egyetem kônyvtârâban.
Bâton Rougeban bukkantam râ a "New Orléans Picayune" ci-
mû napilap 1852âprilis elsejei példânyâra, amely cikket kôzôlt
Kossuth lâtogatâsârôl. E szerint a papsâg âltal feltûzeit katoli-
kus vallâsû tômeg osztrâk-barât elemei olyan heves tiintetést
rendeztek Kossuth ellen, hogy a kôrulôtte âllô magyar tisztek-
nek kivont karddal kellett megvédeniûk a bântalmazâstôl. Az
"Acts of the Général Assembly of Alabama" 1851/52-es kôteté-
ben az egyik hatârozat Kossuth lâtogatâsâval kapcsolatban
ovja az amerikai kormânyt az eurôpai ûgyekbe valô beavatko-
zâstôl. A tôrvényhozék szerint nem âllt az orszâg érdekében
egyes tâvoli népek zavaros beliigyeibe valô beavatkozâs.

A Darthmouth Collège kônyvtârâban helyezte el Pelényi
Jânos, Magyarorszâg washingtoni kôvete és grôf Teleki Pâl
bizalmasa az ùgynevezett kiugrâsi iratokat. Teleki miniszter-
elnôk bâtyja, Andor 5.000.000 |-t helyezott letétbe Pelényivel
egyiitt 1940 mâjusâban New Yorkban arra az esetre, ha a né-
metek megszâlltâk volna Magyarorszâgot és ellenkormâny ala-
kitâsâra keriilt volna sor.

A Yale egyetem kônyvtârânak Dr. Osborn, Montgomery
volt budapesti kôvet veje ajândékozta apôsa levelezését és dip-
lomâciai jelentéseinek egy részét, amelyek a harmincas évek
Budapestjének és a vezetô kôrôk életmôdjânak is érdekes
leirâsait tartalmazzâk. Montgomery iratainak nagyobb része
magân kézben van. Ebben a gyûjteményben talâlhatôk tôbbek
kôzôtt a Horthy kormânyzôrôl, Serédi hercegprimâsrôl, Eck-
hardt Tiborrôl, Teleki miniszterelnôkrôl és Habsburg Ottôrôl
Washingtonba kiildôtt talâlô jellemzések.

Hasonlitsuk most ôssze egyes amerikai vârosok magyar
lakossâgânak szâmât a kôzkônyvtâri magyar kônyvek szâmâ-
val, hogy megitélhessiik, vajon a kônyvtâri szolgâlat teljesiti-e
az elsô generâciôs magyar bevândorlôkkal szembeni kôteles-
ségét.



Ha a clevelandi kôzkonyvtâr hârom és fél milliôs kônyv-
âllomânyât osszemérjûk a ti'zezer magyar kônywel, bizony
meg kell mondanunk, hogy az arâny igen kedvezôtlen a ma-
gyar-amerikai olvasôk szempontjâbôl. Clevelandnek az 1970-es
népszâmlâlâs adatai szerint 40.809 magyar lakosa volt, igy
tehât ebben a vârosban egy magyar nyelvû konyvnek a negyed
része jut egy magyarra, ugyanakkor amikor a 850.000-es lélek-
szâmhoz viszonyitva minden clevelandi nem magyar lakosra
legalâbb négy kôtetet lehet szâmi'tani. A helyzet valamivel ked-
vezôbbnek tûnik, ha a 12.514 Magyarorszâgon szûletett cleve-
landit vesszûk csak figyelembe, de még fgy is rossz a magyar
kônyvek arânya az angol és mâs nem-magyar nyelvû kiadvâ-
nyok szâmâhoz viszonyitva.

Chicagôban az 1970-es népszâmlâlâs 30.585 magyart muta-
tott kl. A vâros lakossâga hârom és fél milliô; a kozkbnyvtâri
kônyvek szâma ugyanannyi, tehât egy kônyv jut minden
chicagôira. Ezzel szemben a kônyvtâr magyar gyûjteménye
ôsszesen 2315 kônyvbôl âll, ami azt jelenti, hogy tizenhârom
chicagôi magyar-amerikainak kell egy magyar kônyvôn osz-
toznia.

A Los Angeles-i kôzkonyvtâr 2.900.000 kôtetébôl ôsszesen
720 a magyar târgyû és 357 a magyar nyelvû kônyv, holott
33.739 magyar-amerikai lakik ott. Ezek szerint egy magyar
nyelvû kônyvôn csaknem szâz Los Angeles-i magyamak kell
marakodnia, ha az ô adôjukbôl is fenntartott kôzkônyvtâr
gyûjteményét akamâk kizârôlagosan hasznâlni, amikor egy
magyar regény vagy mâs magyar kônyv olvasâsâra szottyan
kedvûk.

A torontoi kôzkônyvtâr igazgatôja az elsôk kôzôtt ismerte
be a hibât egy szakcikkben râmutatva arra, hogy âmbâr a vâ
ros lakossâgânak tôbb, mint a fele nem angolszâsz szârmazâsû,
a kônyvtâri gyûjtemény nagy tôbbségében angol nyelvû kôny-
vekbôl âll. Szerinte a bennszûlôttek 25%-a hasznâlja a kônyv
târ anyagât, ami egészen természetes, ha meggondoljuk, hogy
az elsô generâciôs bevândorlôk egyik lâbukkal az ôhaza kultu-
râlis talajân âllnak, a mâsikkal meg ùj hazâjukén. Igy hât
nemcsak joguk van arra, hogy anyanyelvukôn olvashassanak
kônyvtâri kônjrveket, de a befogadô orszâg jôl felfogott érde-



kében lenne, hogy ki ne essenek az elsô kultûrkôrbôl, mielôtt
a mâsiknak tagjaivâ vâlhatnak a nyelvtudâs megszerzése utân.

A magyar szervezeteknek arra kell tôrekedniuk, hogy a
magyarlakta amerikai vârosokban mindeniitt nôvekedjék és
erôsodjék a kozkonyvtârak magyar gyûjteménye. Sok helyen,
ha hârom polgâr irâsban terjeszt elô javaslatot egy kônyv
megvâsârlâsâra, a kozkonyvtâr kôteles azt beszerezni. Ilyen
helyeken a magyar gyûjtemény felépftésének az elmulasztâsa
nemcsak a konyvtâr, hanem az ott lakô magyarsâg felelôsségé-
nek a kérdését is felveti.

Nemrég a University of Pennsylvania konyvtârâban emlî-
tette meg egy szakértô, hogy a két és fél milliô kôtetbôl allô
gyûjteménynek tobb, mint a fele idegen nyelvû kônyvekbôl
âll, de magyar alig van kôzottiik. Kérdésiinkre megmagyarâzta,
hogy lengyel, litvân és mas alapftvânyok nagy ôsszegekkel jâ-
rultak hozzâ a konyvtâr-fejlesztési programhoz és tôbb nemze-
tiségi csoport tanszéket szervezett az egyetemen, igy természe-
tes, hogy a konyvtâr ezeknek a nemzetiségeknek a nyelvén ki-
adott konyvekkel gyarapitja âllomânyât.

Jelentôs magyar érdek fûzôdik ahhoz, hogy necsak a ma-
gyarul tudô olvasôk juthassanak magyar konyvekhez, hanem
a nem magyar egyetemi tanârok, diâkok és szakemberek is
megismerkedhessenek a mi kulturânk értékeivel. Egy olyan
orszâgban, ahol ûgyszôlvân valamennyi hires karmester ma
gyar szârmazâsû, ahol a vezetô atomtudôsok egyik bankettjén
magyarra forditottâk a szôt, olyan sok voit a Magyarorszâgrél
ide keriilt résztvevô, ez a feladat reâlisnak lâtszik. A magyar
irodalom, zene, mûvészet és tudomâny az emberiség élvonalâ-
ba juttatta szûlôhazânkat és népùnket.

A legûjabb kor torténetének sok eseménye ugyancsak rânk
irânyitotta a reflektorfényt. Talân sohasem volt jobb alkalom
râ, mint most, amikor kivâlôan képzett magyar kônyvtârosok
szâzai szolgâljâk Amerikât, hogy a magyar kultûra és civili-
zâciô eredményeit elérhetôvé tegyiik fogadott hazânk minden
lakosa szâmâra.

☆ ☆ ☆

Lôrânth Làsztôné tanâcskozâsi elnok kôszônetet mond
Szitassy Sdndor dr. értékes elôadâsâért és felkéri Széplaki J6-
zsefet (Athens, Ohio) elôadâsânak megtartâsâra.



Széplaki Jôzsef:

Bibliogràfidk a magyarsâg szolgâlatâban

Mielôtt bibliogrâfiâkrôl és azok felhasznâlâsârôl beszél-
nénk, egy par szôval meg kell emHteniink a magyar szârmazâ-
sù kbnyvtârosok helyzetét az amerikai târsadalomban és fon-
tos szerepiiket a magyarsâg szempontjâbôl. Ezenkîviil par szôt
mondanunk kell az eddigi prôbâlkozâsokrél is a magyar konyv-
târosok megszervezésével kapcsolatban.

Ahogy az egyik cikkemben l'rtam, véleményem szerint a
konyvtàrakban él a jovo. Ez elsô hangzâsra kicsit furcsân
hangzik, de ha a probléma mélyére nézûnk, râ kell dôbben-
niink, hogy ez a kijelentés nagyon kozeljâr az igazsâghoz.
Mint kis nemzet, mi âllandô fûggvényei vagyunk a nagyhatal-
mak cselekedeteinek. Tehât nekiink meg kell tanulnunk a szél-
fûjâshoz valô igazodâst, ha mint bnâllô nép fenn akarunk ma-
radni a kovetkezô szâzadban. Hogy egy nagy nép vezetôrétege
mit gondol rôlunk és hovâ sorol be benniinket, dôntô lesz a
kovetkezô évtizedekben. A kiilfôldi fiatalsâg vezetôrétegét az
egyetemeken képzik abbôl az anyagbôl, ami a konyvtàrakban
talâlhatô. Sajnos, magyar vonatkozâsban évszâzados mulasz-
tâst kell pôtolnunk, mert amit rôlunk irtak szâzadokon keresz-
tiil, az kétségbeejtô. Itt két ellentétes dolgot kell megemliteni.
Az egyik, hogj' nincs elég magj'ar vonatkozâsû anyag, a mâsik,
hogy hatalmas rejtett anyag van az amerikai konyvtàrakban.
Ez természetesen magyarâzatra szorul. Ez alatt azt értem, hogy
ha megnézzuk az amerikai egyetemi vagy kôzkônyvtârak târgy-
szôkatalôgusât a Hungarian vagy a Hungary cimszô alatt, na
gyon kevés anyagot talâlunk, de ugyanakkor — ha kutatô
munkât végzùnk — ugyanannak a kônyvtârnak az âllomânyâ-
ban, gazdag anyagot fedeziink fel a polcokon. Az Ohio egyetem
kônyvtârânak a cîmszôkatalôgusâban két kârtyât talâltam
Kossuth neve alatt, de rôvid idôn beliil 57 oldalas anyagot tud-
tam ôsszegyûjteni. A kiilfôldi fiatalsâg azt tanulja rôlunk, amit
a professzor tanit és a professzor azt tanitja, amit ô tanult és
amit a konyvtàrakban talâl. Ezen az alapon jôvônk nem tûl
kecsegtetô, de ha irôink, kônjrvtârosaink, tanâraink, kiadôink
és minden mâs értelmiségi ezt felismeri, talân még csodât is



lehet tenni. Megitélésem szerint a magyar kônyvtârosnak két
fontos feladata van. Az egyik a magyar vonatkozâsû munkâk
propagâlâsa és felvétele a konyvtârânak gyûjteményébe, a
mâsik a rejtett anyag felkutatâsa és nyilvânossâgra hozatala
bibliogrâfiâkon keresztiil. Bibliogrâfiâkat nemcsak kônyvtâros,
de bârmilyen értelmiségi foglalkozâst folytatô magyar tud szer-
keszteni a sajât teruletén. Ezutân a rôvid bevezetô utân mâr
vilâgos, hogy milyen poziciôban van a magyar kbnyvtâros, és
az is, hogy mit tud tenni a magyarsâg érdekében. Errôl ezidâig
nem sok szô esett, sem a magyar sajtôban, sem a gyûléseken.
Sok magyar konyvtâros felismerte a bibliogrâfiâk jelentôségét
és egyénileg fogott hozzâ a munkâhoz. Itt fel szeretnék sorolni
néhânyat példânak:

Halâsz De Béky, I. L.:
A biblography of the Hungarian Révolution 1956.
Toronto, Toronto Univ. Press, 1963. 179 1.

Sztâray, Zoltân:
Bibliography on Hungary.
New York. The Kossuth Foimdation, 1960. 101 1.

Bakô, Elemer és Horvath, Mihâly:
Six hundred years of Hungarian University Education.
Collège Park. Univ. of Maryland. 1967. 34 1.
(Konyvkiâllftâssal egybekotve.)

Horvâth, Mihâly:
An Annotated Bibliography of Stephen I, King of Hun
gary, His Reign and His Era
Collège Park. Univ. of Maryland. 1969. 28 1. (Vândor
kiâllitâssal egybekotve, kb. 27-30 egyetemen bemutatva.)

És még tovâbb sorolhatnânk ôket. Biztos vagyok benne,
olyanok is vannak, akikrôl nem tudunk. Mindezt felismerve
1967-ben felvetôdott az az otlet, hogy létre kellene hozni az
Amerikai Magyar Kônyvtârosok Szdvetségét. 1967. november
3-tôl 5-ig meg is tartottâk az elsô konferenciât, ahol kb. 60—80
konyvtâros jelent meg. A prôbâlkozâsnak a kôvetkezô ered-
ményei voltak:

1.) A szervezô bizottsâg ôsszeâllitotta 1968 januârjâban az
Amerikâban és Kanadâban élô konyvtârosok névjegyzékét,
amelyben kb. 300 név szerepel. Késôbben ezt kibôvitették kb.



70 néwel. Megitélésem szerint jelenleg 450—500 magyar kônyv-
târos van az Egyesiilt Âllamok és Kanada teriiletén.

2.) A szervezô bizottsâg két kôrlevelet adott ki, az egyiket
1968 âprilisâban, a mâsikat 1969 jûliusâban. Sajnos, ùgy lât-
szik, a konyvtâros szervezet kudarcba fulladt. Valôszinû a
tagok kôzômbôssége miatt.

Most ûjabb ki'sérlettel probâikozunk a Magyar Talâlkozô
keretein belûl. A kiilonbség az, hogy nem egy konyvtâros szer-
vezetet akarunk létrehozni, hanem egy mâr meglévô és ered-
ményesen mûkodô szervezeten beliil helyet adni a konyvtâro-
soknak évenkénti osszejdveteire és szakmai megbeszélésre.
Remélhetôleg a prôbâlkozâs sikerrel jâr és ezentûl évenkint
talâlkozunk és a kozbeesô idôben leveleziink egymâssal az ak-
tuâlis magyar vonatkozâsù konyvtârosi problémâkrôl.

Egy évvel ezelôtt az az elgondolâsom tâmadt, hogy meg-
prôbâlok magyar vonatkozâsù helyi bibliogrâfiâkat szerkesz-
teni a kôvetkezô célok elérésére:

1.) Felhivni az amerikai egyetemi kôrok figyelmét a
kônyvtârakban elfekvô hatalmas magyar vonatkozâsù anyagra
és ezzel megkonnyîteni a kutato mimkât azok részére, akik
magyar témân hajlandôk dolgozni.

2.) Felhivni a magyar szârmazâsù kdnyvtârosok figyelmét
fontos szerepukre — magyar szempontbôl — az amerikai târ-
sadalomban.

3.) Bebizonyitani, hogy dsszhangba lehet hozni szakmailag
az egyén és a kozôsség ùgyét. Egy kis munkâval az egyéni ér-
deket — szakmai elismerést — és ugyanakkor a magyarsâg
ùgyét is lehet szolgâini — magyar vonatkozâsù kônyvek ajân-
lâsâval a bibliogrâfiâkon keresztùl.

4.) Siker esetén tobb magyar konyvtâros magâévâ teszi a
tervet és bekapcsolôdik ebbe a munkâba a sajât kônyvtârân
keresztùl, vagy azon kivùl és igy hozzâjârul egy kôzôsen szer-
kesztett nagyobb terjedelmû (300—400 oldalas) vagy kisebb
terjedelmû, de sorozati bibliogrâfia félévenkénti vagy éven
kénti kiadâsâhoz.

Az elképzelést tett, majd részben siker koronâzta. A teljes
siker akkor vâlik valôra, ha mâs konyvtârosok is magukévâ
teszik a tervet és létre tudunk hozni egy csoportot, amelynek



tagjai hajlandôk idôt âldozni mind maguk, mind a kozôsség
érdekében és kiadunk egy kôzosen szerkesztett bibliogrâfiât.

Eddig hârom bibliogrâfiât szerkesztettem. Az 56-os bibliog
râfiât 12 oldal, a Kossuth-bibliogrâfiât 57 oldal és a Bartok
bibliogrâfiât — kozbsen a zene-kônyvtârosunkkal — 22 oldal
terjedelemben. Kutatâsra a sajât idômet hasznâltam fel. Anya-
got, gépelést, sokszorositâst a konyvtâr fedezte, sot a kônyv-
kiâllftâsokhoz sziikséges plakâtok készftésére mûvészt és fény-
képészt is kaptam. Mind a hârom bibliogrâfiârôl és kônyv-
kiâllitâsrol megemlékezett a helyi ùjsâg és kbnyvtârunk kbr-
levele, amit az egész tanâri kar olvas. Az egyik reference kbnyv-
târosunk riportot irt Kossuthrôl és Bartôkrôl a bibliogrâfiâk-
kal és a kbnyvkiâllitâsokkal kapcsolatban angol nyelven, ami
megjelent a Detroiti Magyar Ûjsâgban, a helyi kbnyvtâri kbr-
levélben és az Amerikai Magyar Szemlében. Ezenkivlil a kovet-
kezô magyar ûjsâgok hoztak hirkôzlést a bibliogrâfiâkrôl:
Magyar Élet, Nemzetôr, Itt-Ott, Képes Magyar Vilâghiradô.
Amerikai viszonylatban az R & Q, az Amerikai Kônyvtâros Szb-
vetség reference folyôirata és az American Historical Review
kôzblt cimleirâst a Kossuth- és Bartôk-bibliogrâfiâkrôl. A bib-
liogrâfiâk ôsszesen 1550 példânyszâmban jelentek meg. Sok-
szor halljuk azt, hogy kit érdekel magyar vonatkozâsû kiad-
vâny, az amerikaiak érdektelenek, stb. En pontosan az ellenke-
zôjét tapasztaltam. Kivéve a Bartôk-bibliogrâfiât, ami az utol-
sô volt, az elôzô kettôbôl ma mâr csak mutatvâny szâmok
vannak. Koriilbeliil 350 kbnyvtâron kiviili kérelmet kaptam
kônyvtâraktôl, egyetemi osztâlyoktôl, kutatôktol és érdeklôdô
személyektôl, sok esetben az Egyesiilt Âllamok teriiletén ki-
viilrôl is.

A bibliogrâfiâk âltal elérhetô eredmények:

1.) Minden egyes bibliogrâfia, amit kiilfbldi konyvtâr vagy
személy kér, propaganda anyag a magyarsâg részére.

2.) Az amerikai folyôiratokban elhelyezett cimleirâs az el-
fogadâs és kozlés utân felhivja a figyelmet a magyarokra és
azok kiemelkedô teljesitményeire és tudomâsukra hozza, hogy
léteziink és dolgozimk. Érdekes megjegyezni, hogy az American
Historical Review-ben az Eastem Europe rendszô alatt hét
cimleirâsbôl a Kossuth-bibliogrâfia volt az egyetlen magyar



vonatkozâsù munka. Ez a folyôirat az egész vilâgra szôl, és a
tôrténészek innen vâlogatjâk ki a tananyagukhoz szûkséges
anyagot. Minél tobb cimleîrâst tudunk a szaklapokban elhe-
lyezni, annal jobb.

3.) Miutân mlnden érdekelt tanszék tanârainak el lehet

kiildeni a bibliogrâfiât, a tanâri kar tudomâst szerez a kônyv-
târban talâlhatô magyar vonatkozâsù anyagrôl és miutân a
helyi bibliogrâfiâk mind el vannak lâtva jelzetszâmmal, ez
rendkiviili môdon megkonnyiti mind a tanâmak, mind a diâk-
nak az anyag megtalâlâsât.

4.) A harmadik pontban emiitett olyan hatâst gyakorol-
hat, hogy egyes diâkok — miutân az anyag ôssze van gyûjtve —
tézisiik témâjâvâ vâlaszthatjâk a bibliogrâfia târgyât. Ez tôr-
tént a Kossuth-bibliogrâfiâval az Ohio egyetemen.

5.) Olyan tanszékek is felfigyelhetnek a bibliogrâfiâra,
akikre nem is gondolunk. Ilyen volt példâul a Black Study
Institute a Kossuth-bibliogrâfia esetében.

6.) Sok diâk a bibliogrâfiân keresztiil hall elôszôr magyar
kulturâlis vagy politikai eredményrôl, sok esetben a magya-
rokrôl.

7.) Ugyanakkor felszinre jôhet, hogy sok amerikai tobbet
tud rôlunk, mint sejtenénk. Példâul: egyik amerikai irodalom-
professzorunk nagyon udvariasan kôzôlte velem, hogy két
munkât elfelejtettem a bibliogrâfiâbôl; W. D. Howells ohiôi
irô "Years of my Youth" cimû kônyvét, amely a 66—68 olda-
lon târgyalja Kossuth columbusi szereplését, mint gyermekem-
léket. Ezenkiviil Juliân Hawthorne-t, aki a 430. oldalon ir
Kossuth bostoni szereplésérôl "Nathaniel Hawthorne and His
Wife" cimû munkâjâban.

Bibliogrâfia készitése olyan eszkôz a keziinkben, amelyet
ha okosan hasznâlunk, vele pâr év leforgâsa alatt hatâst tu
dunk gyakorolni az amerikai târsadalomra. Nem kis dologrôl
van szô és hosszantartô, szîvôs mimkât kôvetel, de ûgyes szer-
vezéssel el lehet a munkât ûgy osztani, hogy senkit sem terhe-
liink tûl. Én hârom lehetôséget lâtok:

1.) Egy kônyvtârosokbôl, egyetemi tanârokbôl Icizân ôssze-
âllitott csoportot kellene létrehoznunk. Megbeszélni, hogy ki
milyen témân hajlandô dolgozni (10—20 oldalas bibliogrâfiâk.



természetesen lehet nagyobb terjedelmû is) mondjuk az elkô-
vetkezo féléven vagy egy éven beliil. A bibliogrâfiâkat helyileg
propagâlni, megfelelô szaklapoknak és magyar ûjsâgoknak be-
kûldeni. Ezenkiviil talâlni egy kozponti helyet, ahol gyûjtenénk
ezeket a bibliogrâfiâkat és kozôsen szerkesztenénk egy 300—
500 oldalas kônyvformâtumù bibliogrâfiât, vagy sorozati ki-
advânyt kisebb terjedelemben. Szerintem kiadôt nem nehéz
talâlni.

2.) Konyvtârosok és tanârok rendszeresen kiildenének
kozlésre a most megindulô Review of Hungarian Studies-nak
5—10 oldal terjedelemben bibliogrâfiai anyagot. Pâr éven be
liil egy kôtetre valô cimleirâst lehetne osszegyûjteni, amit vagy
a Magyar Lektorâtus adna ki, vagy az elôzôleg emlitett môdon
prôbâlnânk megjelentetni. Természetesen ehhez a Magyar Lek
torâtus hozzâjârulâsa sziikséges.

3.) Azok a konyvtârosok és egyetemi tanârok, akik râjôn-
nek arra, hogy sajât egyéni karrierjiikôn keresztûl tudjâk és
akarjâk a magyarsâg ûgyét szolgâlni, de nem akamak kbzôs-
ségben dolgozni, egyénileg hozzâfognak és a maguk teruletén
âpoljâk az adott kôriilményekhez képest a gondolatot mind-
addig, amig cselekvés nem vâlik belôle.

Az érdekelt konyvtârosok és tanârok kbzôtt levelezés ki-
épitése feltétlenûl sziikséges lenne. Levelezési és gyûjtô kôz-
pontnak ajânlom a Magyar Talâlkozô kôzpontjât (dr. Nâdas
Jânos) vagy a Magyar Lektoratust (dr. Harcsâr Ferenc). Vi-
szonylag kis munkâval a bibliogrâfiâkon keresztûl hatâst gya-
korolhatunk az amerikai véleményt formâlô fônunokra és
olyan eredményt érhetunk el, amiért hâlâs lesz az utôkor.

☆ ☆ ☆

Lôrânt Lâszlôné tanâcskozâsi elnok koszônetet mond

Széplaki Jôzsef értékes elôadâsâért és felkéri dr. Bakô Elemért
(Washington, D. C.) megigért tâjékoztatâsânak elôadâsâra.
Ennek megtôrténte utân tobb rovid — szakkérdésekkel fog-
lalkozô — felszôlalâs hangzik el, végûl dr. Bakô Elemér, dr.
Nâdas Rôzsa és Pallôs Lôrânt a magyar és magyar szârmazâsû
konyvtârosok osszefogâsât és minél szorosabb egyûttmûkôdé-
sét sûrgeti.



A XII. MAGYAR TALÂLKOZÛ TÂRSADALMI ESEMÉNYEI

Diszvacsora

November 25-én, szombaton este fél hét ôrakor kezdodôtt
a Magyar Târsasâg hagyomânyos diszvacsorâja az Ârpâd-érem-
mel kitiintetettek tiszteletére. A bevezetô imât Nt. Brachna

Gâbor ev. fôesperes mondta. A amerikai és magyar Himnuszt
— Nyiîas Ferenc zongorakiséretével — Bodnâr A. Lajosné
énekmûvésznô adta elô. A szertartâsmesteri tisztet dr. Laurisin

Lajos (New York, N. Y.) lâtta el, aki a vacsora elôtt magyar
szeretettel kdszontotte a kozel félezer fônyi iinneplô kôzônsé-
get. A vacsora elfogyasztâsa utân ugyancsak ô kérte fel fôtisz-
teletû dr. Béky Zoltdn tb. reformâtus piispokot (Washington,
D. C.) az ûnnepi beszéd elmondâsâra.

tinnepi kôszdntô

Fôt. Béky Zoltdn dr.:

ÔSSZE KELL FOGNUNK

Megprôbdlok rôvid lenni, ami nem lesz konnyu, mert egy-
felôl sok mondani valôm lenne ennek az orszdg minden részé-
bôl osszesereglett kôzonségnek, amely az emigrâciô szellemi
arisztokrâciâjât képviseli, mâsfelôl pedig ennek a mai iinnep-
ségnek van egy kùlonôs jelentôsége. Méltôztassanak hât meg-
engedni, hogy beszédemet ezzel kezdjem.

Ennek a napnak kiilônos jelentôsége az, hogy ezen a na-
pon iinnepli a Magyar Tdrsasdg fenndlldsdnak 20. évfordidôjdt.

20 éwel ezelôtt alakitotta meg dr. Nâdas Jânos, az ameri
kai magyarsâg egyik legkivâlôbb és legfâradhatatlanabb har-



cosa a Magyar Târsasâgot azzal a céllal, hogy az ôsei fôldjérôl
kivert, a vilâg minden tâjân szétszôrt magyarsâg legjobbjait,
tudôsait, irôit, mûvészeit, az emigrâciô szellemi arisztokrâciâ-

jât évente itt osszegyûjtse és a mi szent tigyiinknek, az 1000
éves magyar hazân elkôvetett igazsâgtalansâg vilâggâ propagâ-
lâsânak, s rabsâgban élô, a halâl mesgyéjén jârô népiink fel-
szabaditâsânak, s a magyar feltâmadâs munkâlâsânak a szol-
gâlatâba âllîtsa.

A Magyar Talâlkozô s az Ârpâd Akadémia munkâjâra ma
mâr felfigyel az egész vilâg magyarsâga. Azok a krônikâk az ér-
tékes konyvek, amelyek a magyarsâg sors- és létkérdéseivel fog-
lalkozô tudomânyos, dokumentumokkal alâtâmasztott szak-
elôadâsok egész sorozatât tartalmazzâk és viszik a vilâg min
den tâja felé, az emigrâciôs magyarsâgnak legértékesebb fel-
becsûlhetetlen kincsei maradnak a magyar tôrténelem és az
utânunk kôvetkezô generâciôk szâmâra.

Megragadom bât az alkalmat, hogy necsak a magam nevé-
ben, necsak azoknak az orszâgos szervezeteknek és annak az
egyhâznak nevében, amelyeket képviselek és necsak ennek az
illusztris târsasâgnak, hanem a vilâg minden tâjân szétszôrt
emigrâciôs magyarsâgnak a nevében is kifejezzem hâlânkat,
és koszônetiinket és elismerésiinket dr. Nâdas Jânosnak és

munkatârsainak, az ô felbecsûlhetetlen és fâradsâgot nem is-
merô szolgâlataikért, amelyekkel ezeket a talâlkozôkat meg-
szervezték és évrôl-évre megrendezik. Ôrommel ragadom meg
az alkalmat, hogy ebbôl az alkalombôl âtnyûjtsam dr. Nâdas
Jânosnak az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesulet legmaga-
sabb kitiintetését, az Egyesulet aranyérmét.

A mâsik jelentôsége ennek a konferenciânak az a torté-
nelmi jelentôségû hatârozat, amelyet az "Eurôpai Biztonsâgi
Konferencia" ûgyében hozott. Amikor felemeli tiltakozô sza-
vât a Szovjetuniô ûjabb sâtâni terve ellen, amikor régi hazânk-
ra és a kôzépeurôpai népekre râerôszakolt rabszolgasâgot vég-
legesiteni akarja, s ezt a sâtâni tervét, az eurôpai igazsâgtalan
hatârok végteges lerôgzitését, a tôrténelem legnagyobb rab-
szolgasâgât jelentô "Status que" âllandôsitâsât miveliink és a
szabad vilâgban, demokratikus âllamformâban élô nyugati or-
szâgokkal akarja szentesiteni.



A szabad vilàg magyarsâga soha sem fogadhatja el végle-
gesnek a magyar nép rabszolga sorsât. Mi nem tekinthetjiik
véglegesnek a mai âtkos hatdrokat, az ezsr éves magyar haza
igazsâgtalan feldarabolâsât.

Mi nem adhatjuk fel jogos kôvetelésunket, hogy régi ha-
zânk fôldjén igazsâgos, ûj rendezés legyen.

Az Ô-haza népe nem szôlhat szabadon. Nekûnk, szabad
vilâgban élô magyaroknak kell felemelni tiltakozà szavunkat s
utolsô leheletiinkig harcolni elnyomott népùnk igazsâgâért.

Jôllehet a vildgpolitika ma a magyar ûgynek nem kedvezô.
Ne âltassuk magunkat. A magyar iigy ma is éppen olyan tra-
gikus, mint 50 évvel ezelôtt volt. Akkor sem volt barâtunk az
Ur Istenen kivul senki. Ma sincs.

Ne âltassuk magunkat, hogy ma mâr benn vannak kivâlô
vezetôink a legmagasabb kormâny-szervezetekben (mint ma-
gam is két einôki tanâcsadô szervezetben). Nem sokat tehe-

tûnk. A magyar kérdés ma nem iigy. Vietnam és a kôzel-kelet;
az iigy. A magyar kérdés a vildg események fuggvénye, on-
magâban nem oldhatô meg. Vilâg krizisnek kell jdnnie. Ôssze-
csapâsnak a két kommunista kolosszus; Ki'na és a Szovjet kô-
zott, amiben én hiszek, mert Kina csak Oroszorszâg felé ter-
jeszkedhetik, hogy irtôzatos népfeleslegét elhelyezze és régi
teriileteit visszaszerezze.

Ekkor lép elôtérbe a magyar kérdés. Ekkor lesz az Egye-
siilt Âllamoknak is érdeke a magyar ûgy.

Addig mît tehetiink? Azt, amit a Magyar Târsasâg, az
Amerikai Magyar Szovetség és mâs szervezetek, a Szabadsâg-
harcos Szovetség, Felszabaditô, Felvidéki, Délvidéki Bizott-
sâgok, stb.

Elôkésziteni a talajt. Osszegyûjteni a dokumentumokat,
elhelyezni a legfontosabb helyeken, az elnoknél, a Kongresz-
szusnâl, az Egyeslilt Nemzetek Szervezeténél.

Ehhez azonban ôssze kell fognunk. Nem egymâs elleni
harcban pocsékolni erônket.

Ha mâr a vilâg sorsât intézôkkel egyelôre nem sokat ér-
hetiink el — ha ezzel a gonosz vilâggal nem béklilhetiink
meg — legalâbb egymâssal fogjunk kezet, mert tudom, hogy
a lelkiink mélyén egyet akarunk: a Magyar Feltâmadâst.



Ezért imâdkozunk, ebben szentul hisziink. Ezt pedig egységes
ôsszefogâssal az Ûr Isten utân csakis a szabad vilâgban élô
magyarsâg valôsithatja meg.

Az elszakitott terûleteken 4 milliô, a szétszôrtsâgban, a
szabad vilâgban 2 milliô. Ez tôbb, mint a fele az otthon élô
magyarsâgnak.

Hat milliô magyar jaj-kiâltâsâra fel kell figyelnie a vilâg-
nak. Egy milliô feketéért Afrikâban és Vietnâmért billiôkat és
fiaink 10 ezreit âldozzuk fel — akkor el kell jônnie az idônek,
amikor egy 1000 esztendôs kultûrnép felszabaditàsâért is,
amely 1000 éven ât vérével védte a Nyugatot, meg kell hoznia
a maga âldozatât.

De ehhez, amint mondtam, egységesen kell fellépnûnk,
rendszeresen kell felkésziilnûnk. Lehetnek kôzôttiink ellenté-

tek, de Deâk Ferenc azt mondta, hogy "még az ôrdôggel is le
kell ulniink", hogyha nagy terveket akarunk megvalôsitani.
Wass Albert azt mondja, a "sirâs, sirânkozâs nem elég, a sirâs-
hoz hang kell, eget râzô hang, cselekedet, amely tettekre kész-
teti a hatalmon ulôket".

Ên hiszem, ha ôsszefogunk és egységesen lépûnk fel, az
tJr Isten el fogja hozni a hosszû nagypéntek utân a Magyar
Feltâmadâst, amikor kitakarodnak az orosz hordâk a magyar
fôldrôl és a magyar nép ismét szabad és fiiggetlen lesz-

Szentul hiszem, hogy lesz még egyszer ûnnep a vilâgon.
Lesz még egyszer ônâllô, fiiggetlen, szabad Magyarorszâg.

És itt nekûnk, a szabad vilâgban élô magyaroknak — a 8.
tôrzsnek — hivatâst adott az Isten, hogy szôszôlôi legjôink a
hazânkon elkôvetett igazsâgtalansâgnak. Rabsâgunkat, pana-
szunkat, ûgyiinket a vilâg kôzvéleménye és îtélôszéke elé târ-
juk. És itt nem lehet kôzôttiink sem politikai, sem vilâgnézeti
vagy vallâs-felekezeti vâlaszfal! Ebben a szent hadjâratban
mindenkire sziikségiink van, akinek ereiben van még egy
csôppnyi magyar vér.

Ez a Magyar Târsasâgnak, az Amerikai Magyar Szôvetség-
nek és a tôbbi emigrâciôs szervezetnek legszentebb hivatâsa.

Ûgy âld meg, vagy ûgy ver meg benniinket az Isten, ahogy
ezt a szent hivatâst — melyet reânk bizott — betôltjiik.

Meg tudjuk-e fogni még egyszer egymâs testvéri kezét?



Ôssze tudunk-e fogni, hogy 6 milliô magyar jajkiâltâsâba bele-
remegjen a fôld és a hatalmon ûlôk râdôbbenjenek mâr végre,
hogy nem lesz béke a vilâgon addig, ami'g egy mindenébôl ki-
fosztott, szétdarabolt, rabsâgban élô, ezer éves kultûmépnek
igazsâgot nem szolgâltatnak.

Én hiszek az igazsâg gyozelmében!

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazâban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsâgban,
Hiszek Magyarorszâg feltâmadâsâban".

☆ ☆ ☆

Laurisin Lajos dr. szertartâsmester kôszbnetet mond Ft.
Béky Zoltân dr. tb. reformâtus piispok lelkes iinnepi kôszon-
tôjéért, Nâdas Jdnos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje pedig
azért a kitiintetésért, amely az Amerikai Magyar Reformâtus
Egyesiilet nevében az arany érem âtadâsâval Ft. Béky Zoltân dr.
elnok részérôl érte. Ôrômét fokozza az a tudat, hogy a kitiin-
tetés a mûkodésének huszadik évfordulôjâhoz érkezett Magyar
Târsasâg érdemes munkâjânak elismerését is jelenti. A kozôn-
ség felâllva percekig tartô meleg tapssal ùnnepli a kitiintetettet.

Az Arpâd-érmek âtadâsa

Laurisin Lajos dr. szertartâsmester felkérésére Somogyi
Ferenc dr., mint a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-
pâlyâzatok birâlô bizottsâgânak elnoke kbzli, hogy a X. Ârpâd-
pâlyâzaton odaîtélt 5 arany, 6 eziist és 3 bronz Ârpâd-érem
nyertese kôziil hârom van jelen. Kûlbn-kiilbn bemutatja
Szilassy Sândor dr-t (Tumersville, N. J.), az arany, Agoston
Endre dr-t (Oakland, Calif.), az eziist és Horvàth Zoltân dr-t
(Indianapolis, Ind.), a bronz Arpâd-érem tudojdonosât. Annak
hangsûlyozâsâval, hogy mindhârman az Ârpâd Akadémia tag-
jai sorâba is meghîvâst kaptak, felkéri Nâdas Jânos dr-t, az
Allandô Titkârsâg veeztôjét, hogy nevezetteket ékesîtse fel a
piros-fehér-zôld szalagon fiiggô Arpâd-érmekkel. Ennek meg-
tôrténte s a kitiintetettek meleg linneplése utân az idei pâlyâ-
zatok eredményének kihirdetésére keriil sor.



Az Ârpâd-pâlyâzat eredménye

A XII. Ârpâd-pâlyâzatra benyûjtott szâznâl tôbb pâlyamû
kôziil a kimagaslô értékû szellemi alkotâsok szerzôinek a leg-
kivâlôbb szakemberek sorâbôl felkért bfrâlôk véleménye alap-
jân a bfrâlô bizottsâg 6 arany, 4 ezust, 2 bronz Arpâd-érmet és
8 di'szoklevelet itélt oda.

Arany Ârpâd-éremmel tiintette ki; 1) a "The United Na
tions and the Hungarian Révolution" cimû kéziratos tanul-
mânyt, amelynek szerzôje ifj. Balogh Ferenc (South Pasadena,
Calif.) levéltâri kutatô; 2) a "Le destin dramatique de la
Hongrie" cimû kbnyvet, amelynek szerzôje Yves de Daruvar
(Pârizs, Franciaorszâg) diplomata, szakirô; 3) azt a szônyeg-
verô-iparmûvészeti alkotâst, amely Gara Imréné és Gara Imre
(Calgary, Alberta, Kanada) iparmûvészek mûve; 4) a "Magâ-
nyos ût" cimû kéziratos verskôtetet, amely vitéz Németh Ernô
(Ottawa, Ont., Kanada) koltô, bankfôtisztviselô alkotâsa; 5) a
"Vâltozatok magyar dallamok felett" cimmel zongorâra szer-
zett zenemûvet, amelynek szerzôje vitéz Pongrâcz Istvân (New
York, N. Y.) zongoramûvész és zeneszerzô; 6) a "Kanizsai
Pâlfi Jânos élete és munkâssâga" cimû kortôrténeti tanul-
mânyt, amelynek szerzôje Nt. Makàr Jânos (Franklin, N. J.)
réf. lelkész, angolra forditôja pedig Kovâcs Ferenc dr. (New
Brunswick, N. J.) professzor.

Eziist Ârpâd-éremmel jutalmazta; 1) a "The Evolution of
the Hungarian Coat of Arms" cimû kéziratos tanulmânyt,
amelynek szerzôje vitéz Baranchi Tamdska Endre (Pittsburgh,
Pa.); 2) a "Szânt az Isten" cimû kéziratos verskôtetet, amely
nek szerzôje Faragô Sândor (valahol Eurôpâban); 3) "Az ezer-
éves Magyarorszâg" cimû fadombormûvet, amelynek alkotôja
Ferencz Béla (Venice, Calif.); 4) hârom kônyvészeti szaktanul-
mânyt, amelyeknek szerzôje Széplaki Jôzsef (Athens, Ohio).

Bronz Ârpâd-éremmel értékelte: 1) az "Idôjârâs-tudomâ-
nyi tanulmânyok" cimû kéziratos mûvet, amelynek szerzôje
Bogndr Kdlmdn dr. (Slippery Rock, Pa.), 2) a"Tulipânos lâda"
jeligéjû kéziratos versgyûjteményt, amelynek szerzôje Lantos-
né Szabô Elza (Toronto, Ont., Kanada).

Diszokîevelet nyert: Fdbidn Jôzsef (Pittsburgh, Pa.), Fe-



renczy B. Zoltân (Elmhurst, N. Y.), Gyôrgyey Klâra (Orange,
Conn.), Hamvas Jôzsef (Willowdale, Ont., Kanada), Nt. Kântor
Pâl (Buffalo, N. Y.), Kézai K. Béla (Bronx, N. Y.), Kirchmayer
Istvân (Buffalo, N. Y.), és Pornyi Gizella (Vudenaarde, Bel-
gium, Eurôpa).

Az Ârpâd Akadémia tagjai kôzûl sikerrel vett részt a pâ-
lyâzaton: Ambrôzy Pâl (Melbourne, Vie., Ausztrâlia), Botond
Pâl dr. (Aubum, NSW.), Horvâth Zoltân dr. (Indianapolis,
Ind.), Môr Jôzsef (Philadelphia, Pa.), Negyedi Szabô Margit
(New York, N. Y.) és Tornay Kâroly (Kûssnach, a. R., Svâjc,

Eurôpa).

Az év magyarja és magyar csalâdja

Az Ârpâd-pâlyâzatok eredményének kihirdetése utân So-
mogyi Ferenc dr. az Âllandô Titkârsâg nevében kôzli még, hogy
az év magyarja cimmel a XII. Magyar Talâlkozô Pâsztor
Lâszlô vegyészt, az Ârpâd Akadémia rendes tagjât tûntette kl,
aki a Republikânus Part nemzetiségi csoportjânak orszâgos
elnôkeként, valamint a part orszâgos igazgatôsâgânak tagja-
ként a magyarsâg érdekében kifejtett szolgâlataival évek ôta
nemcsak a kormânyzat figyelmét hivja fel — kiilônôsképpen
az elnôkvâlasztâs évében — a magyarsâg sorskérdéseire, ha-
nem Amerikâban élô honfitârsaink kôziil is tôbbet juttatott
jelentôs politikai, vagy kormânyzati és kôzigazgatâsi szerephez,
ezenkivûl szâmos tanulmânyâval és tudomânyos felfedezésével
oregbitette fajtânk jôhirnevét. Nixon M. Richard, az Amerikai
Egyesûlt Âllamok elnôke, a Magyar Talâlkozô Allandô Titkâr-
sâgânak vezetôjéhez intézett tâviratâban kiilôn kifejezésre jut-
tatta ôrômét, hogy a XII. Magyar Talâlkozô Pâsztor Lâszlôt,
azt a barâtjât tiintette ki "az év magyarja" cimmel, az Ârpâd
Rend pedig a nagy arany diszérmmel, "aki kétségtelenûl a leg-
jobban képviseli Amerikâban a magyar hagyomânyokat".

Az év magyar csalâdja cimmel a XII. Magyar Talâlkozô a
clevelandi Jâlics-csalâdot tiintette ki. Az Ârpâd Szôvetség — ez-
zel egyiittjârô — nagy arany diszjelvényét a csalâd feje, ozv.
dr. Jâlics Kâlmânné, szûletett dr. Fricke Izabella kapta, aki az
1950-ben a kommunistâk âldozatâvâ vâlt férje halâla utân



1956-ban vândorolt ki Amerikâba, 10 gyermeket neveit fel az
emigrâciôban és 16 év ôta a clevelandi "Our Lady of Angels"
katolikus kozépiskolâban végez vaiôsâgos magyar kiildetést.
Fiai kbzlil kettô jezsuita szerzetes âldozopap — Ferenc Dél-
Amerikâban, Jôzsef pedig Németorszâgban tôlti be hivatâsât —,
Gyôrgy vegyészdoktor, Istvân elektromérnok, Pâl komputer-
mémbk. Mind ôk, mind leânyai; Izabella, dr. Dombrâdy Gyu-
lâné Vilma, Hegedlis Ervinné Zsôfia, Maria és Bellagh Bamâné
Aliz a magyar târsadalom megbecsûlt tagjai. 11 unokâja is
mind beszél magyarul.

Nâdas Jânos dr., mint az Âllando Titkârsâg vezetôje, a k»-
zônség meleg ûnneplése kôzben nyùjtotta ât a kitûntetettek-
nek az Ârpâd Szovetség és Rend nagy arany diszérmeit,
amelyekért Pâsztor Lâszlà mondott — rôvid beszédben — kô-
szonetet.

☆ ☆ ☆

Laurisin Lajos dr. szertartâsmester a kitiintetések âtadâsa
utân a régi jô idôk szebbnél szebb emiékeibôl idéz hol kônnyet
fakasztô, hol meg derûs kacajt keltô részleteket. Szellemes,
mesteri elôadômûvészetével és kâprâztatô, kedves, finom hu-
morâval elbûvôli hallgatôsâgât és kitûnôen késziti elô a han-
gulatot a Magyar Bâlra.

Magyar Bâl

A clevelandi Magyar Târsasâg a Magyar Talâlkozô részt-
vevôinek tiszteletére immâr hetedszer rendezte meg hagyomâ-
nyos Magyar Bâljât, amelyet Hortobdgyi Gàbor dr. bâlelnok
nyitott meg. A felzendiilô kitûnô zene kîséretével elôszôr a
clevelandi Magyar Szinhâz népes tânccsoportja vonult fel Sol-
tay Istvân tânctanâr vezetésével és pompas, szmes magyar nép-
viseletben a "Kâllai kettôs" lâtvânyos bemutatâsâval aratott
megérdemelt nagy sikert. Aztân a 21 nyitô par vonult be, aki-
ket a kôzonség — amikor Hortobdgyi Gdbor dr. név szerint
bemutatta ôket — kûlôn-kulon melegen megtapsolt. A nyitô
tâncot — fôként az ifjû hôlgyek kôzul — sokan elegâns disz-
magyarban — a kôvetkezô pârok jârtâk:

Almay Katalin—Zâhonyi Botond, Bakonyi Anna—Batizy



Csanâd, Bâcsy Albertina—Halâcsy Gyula, Bory Anikô—^vitéz
Kun Szabô Istvân, Domjân Klâra—Bracbna Gâbor, Ferenczy
Mârta—Hortobâgyi Gâbor dr., Ferenczy Zsuzsanna—Szabô
Zoltân, Geréby Zsnzsanna—^Tomaschek Lâszlô, Jaczô Agi—
Takâcs Zoltân, Ludwig Irénke—Szilassy Péter, Mészâros Mag-
da—Somogyi Lél, Németh Hajnalka—Kézdi Sândor, Németh
Piroska—Nâdai Lajos, Papp Erika—Huzau Gyôrgy, Péter Biri—
Péter Sândor, Somogyi Ildikô—Fetzer Lâszlô, Szabô Éva—
Varga Sândor, Szentmiklôssy Marika—Molnâr Rezsô, Szôke
Vali—Râtoni-Nagy Tamâs, Takâcs Mârti—Fiile Andrâs, Toma-
schek Ildikô—Kondray Gerô dr.

A nyitô tânc utân a hetedik Magyar Bâl az elképzelhetô
legkellemesebb hangulatban a korareggeli ôrâkig tartott. Min-
denki jôl érezte magât és felejthetetlenûl szép emlékekkel tâ-
vozott.

A XII. MAGYAR TALÂLKOZÔ HARMADIK NAPJA

Beszâmolô

A XII. Magyar Talâlkozô folytatôlagos tanâcskozâsait
Nâdas Jânos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, november 26-
ân, vasârnap reggel 9 ôrakor nyitotta meg. Udvôzôlte a meg-
jelenteket, majd felkérte Nt. Ludwig A. Aurél dr. reformâtus
esperest, hogy tartsa meg a szokâsos vasârnapi âhitatot.

A félôrâs, felemelô istentisztelet utân Nâdas Jânos dr.
tanâcskozâsi elnôk az Âllandô Titkârsâg tevékenységérôl tâjé-
koztatta a Magyar Talâlkozô résztvevôit. Bemutatta az irâsban
bekùldôtt hozzâszôlâsokat, javaslatokat és inditvânyokat. Elô-
terjesztette a kôvetkezô évre szôlô terveket, majd a XII. Ma
gyar Talâlkozôra kûldôtt ûdvôzlô leveleket és tâviratokat is-
mertette.

Nixon M. Richard, az Amerikai Egyesult Allamok elnôke a
kôvetkezô tâviratot intézte hozzâ:



"My waimest greetings go eut to the members of the Hun-
garian Association as you celebrate two décades of distinguish-
ed service to this country.

The wealth of talent and ability that abounds in your
ranks is a source of pride not just for Americans of Hun-
garian descent, but for all your fellow citizens. I whole-
heartedly applaud the incentive and direction which your
organization has proved in so many professional areas. Your
programs have been a vital part of the creative genius of our
country and your individual and collective achievments have
inuneasurably strenghtened our society and ensured its future
progress.

I am especially pleased to see that you have chosen as the
récipient of your annual gold award a friend who certainly
represents the best of the Hungarian tradition in America.
I join with you in tribute to Lâszlô Pâsztor and all your
honored guests.

Richard Nixon."

Magyarul:

Legszfvélyesebb udvozleteimet kiildôm a Magyar Târsasâg
tagjainak, akik most ûnneplik ennek az orszâgnak az érdeké-
ben teljesitett két évtizedes kivâlô szolgâlatukat.

A tehetségnek és felkészultségnek az a gazdagsâga, amely-
lyel rendelkeznek, nemcsak a magyar szârmazâsû amerikaiak-
nak, hanem minden âllampolgâmak is jogos biiszkesége. Teljes
szîvembôl helyeslem célkitûzéseiket és azok kivitelezését,
amelyet oly sok hivatâs-teriileten végeznek. Programjuk ha-
zânk alkotô géniuszânak szerves része és egyéni és kôzbsségi
teljesitményeik felmérhetetleniil megerôsitették târsadalmun-
kat és biztositottâk annak jôvendôbeli fejlôdését.

Kûlônôsképpen ôriilôk, amikor azt lâtom, hogy az ezévi
arany éremmel valô kitiintetésre egylk barâtomat vâlasztottâk
ki, aki kétségteleniil a legjobban képviseli a magyar hagyomâ-
nyokat Amerikâban. Csatlakozom ahhoz az elismeréshez,
amelyet Pâsztor Lâszlô és minden kitiintetésben részesitett
vendégiik irânt kifejezésre juttattak.

Nixon Richard.



Habsburg Ottô dr. volt magyar trônôrôkôs hozzânk inté-
zett levele magyarui a kôvetkezôképpen hangzik:

"Uraim,

mindossze néhâny ôrâig tartôzkodtam Pôckingben, ahol
megkaptam a Clevelandban rovidesen megtartandô, rendkivul
érdekes magyar unnepségekre szôlô szives meghivâsukat. Mi-
vel hamarosan ûjbôl tâvoznom kell, ezt a levelet angolul mon-
dom tollba, hogy azt legépelhessék s alâîrâs céljâbôl utânam
kiildhessék. Szeretném kifejezésre juttatni, hogy programjuk
nagyon érdekel és ôszinte szîvbôl kivânom, hogy az a legtel-
jesebb sikerrel végzôdjék. Az a munka, amelyet ezekben a vâl-
sâgos idôkben végeznek, valôban elismerésre méitô. Azokat a
hagyomânyokat ôi-zik és azokat az eszméket szolgâljâk, amelyek
nem tûnhetnek el a fôidrôl.

Gondolatban a jelenlévôk kôzbtt leszek és minden tekin-
tetben a legteljesebb sikert kivânom.

Fogadjâk, Uraim, legôszintébb tiszteletem nyilvânitâsât.

Habsburg Ottô
☆ ☆ ☆

Mindszenty Jôzsef biboros, Esztergom érseke és Magyar-
orszâg hercegprfmâsa iidvozletét, jôkivânsâgait és fôpapi âldâ-
sât kiildte magyar szeretettel a XII. Magyar Talâlkozo részt-
vevôinek.

☆ ☆ ☆

Perk J. Ralph, Cleveland polgârmestere, aki mind a Re-
publikânus Part orszâgos vezetôségének, mind a part nemzeti
csoportjânak egyik jelentôs hangadô egyénisége, kétszer is ki-
tiintette megjelenésével a XII. Magyar Talâikozôt. Elôszôr az
Arpâd Akadémia kozgyûlésén jelent meg vâratlanul. Rovid be-
szédében budapesti nyâri élményeit és megfigyeléseit mondta
el. Az 1956-os szabadsâgharccal kapcsolatban tobb tanulsâgos,
eddig magyar korokben is alig ismert részletre, tényre és kô-
riilményre utalt. Mâsodszor a XII. Magyar Talâlkozo diszva-
csorâjân jelent meg és kôzvetlenûl a megnyitâs utân igen me-
leg hangû iidvozlô beszédet mondott.

☆ ☆ ☆



Carney M. James épîtkezési nagyvâllalkozô, volt demok-
ratapârti polgârmester-jelolt, felesége és magyar barâtai târsa-
sâgâban ugyancsak részt vett a diszvacsorân s azt kôvetôen
nagy érdeklôdéssel tanulmânyozta végig a kônyv- és képzômû-
vészeti kiâllitâst.

☆ ☆ ☆

Odvôzletet kiildott még: vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc
szkv. vezérezredes, fôcserkész, Dàlnoki Veress Lajos szkv. ve-
zérezredes, a Szabadsâgharcos Vilâgszovetség elnbke, Brâdy
Zsombor, a Magyar Kultûr Kozpont (Montréal, Kanada), Ërdy
Miklôs dr. pedig a Society for Oriental Studies (New York,
N. Y.) nevében, tovâbbâ Juharos Istvân (Sedona, Ariz.), festô-
mûvész, Kuhrner Béla dr. (St. Louis, Mo.), az Arpâd Akadémia
târselnoke, Nt. Makâr Jânos (Franklin, N. J.), réf. lelkész,

vitéz Németh Ernô (Ottawa, Kanada), Nyirddy-Szabô Imre
(Santa Monica, Calif.), Oszlânyi Robert, Rozsnyai Zoltân (San
Diego, Calif.), Szorkovszky Elemér (Ausztrâliâbôl) és sokan
mâsok.

☆ ☆ ☆

Az lidvbzlések ismertetése utân Nâdas Jânos dr. tanâcsko-

zâsi elnôk bejelenti, hogy Somogyi Ferenc dr. "Kuldetés" cim-
mel augusztus derekân megjelent magyar tôrténelmi kézikôny-
vét, mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, a rendesen alkalma-
zott eljârâstôl eltérôen hârom kivâlé tbrténettudosbôl allô
kùlôn felkért bizottsâg szakszeru kiértékelésére bizta, mivel a
szerzô 11 év ôta az Arpâd-pâlyâzatok birâlô bizottsâgânak el-
nôke, mûvét tehât a pâlyâzatra be nem nyûjthatta s a jôvôben
sem nyûjthatta volna be, mert ôsszeférhetetlenségi helyzetbe
hozta volna. A kùlon-bizottsâg a mûvet a magyar szellem ki-
magaslô értékû alkotâsânak talâlta és arany Arpâd-éremmel
valô kitûntetésre javasolta. A kùlônleges helyzetre valô tekin-
tettel a javaslatot a XII. Magyar Talâlkozô teljes ûlése elé
terjeszti.

Az elôterjesztett javaslatot a jelenlévôk egyhanguan elfo-
gadjâk. (Az arany Arpâd-érmet Nâdas Jânos dr. 1972. decem-
ber 2-ân adta ât iinnepélyesen Somogyi Ferenc dr-nak azon a
diszvacsorân, amelyet volt hallgatôi rendeztek tiszteletére és
mûvének bemutatâsâra.)



Az év magyar egyesuletei

Nàdas Jânos dr. tanâcskozâsi elnok a tovâbbiakban vitéz

Vittay Béla szkv. ezredest kéri f 1, hogy — mintegy a soron
kovetkezô és a magyar mûvelôdés kiilfoldi sorskérdéseivel
foglalkozô târgykôr bevezetéseként — ismertesse a kanadai
Széchenyi Târsasâg eredményes mûkôdését.

vitéz Vittay Béla:

A Széchenyi Târsasâg munkdssâga

vitéz Vittay Béla elôszdr a kilenc év 6ta mûkôdô Széchenyi
Târsasâg kettôs céljâra mutât râ. Az egyik az a tôrekvés, hogy
a magyar helyzet és a magyar kérdés magyar tudôsok idegen
nyelven irt dokumentâciôs szakmunkâibôl târuljon az érdeklô-
dôk elé. A mâsik az a feladat, hogy az ifjabb magyar nemzedé-
kek érdeklôdését felkeltse és megtartsa a magyar kérdések
irânt. Az elsô cél megvalôsltâsa a megfelelô szakkônyvek ki-
adâsât vâllalô Amerikai Magyar Szépmlves Czéh és a Danubian
Press kôzremûkodésével részben megvalôsult. A kônyvek meg-
vételét és a kanadai kdnyvtârakba tôrténô eljuttatâsât a
Széchenyi Târsasâg vâllalta. Ennek megfelelôen Montrealban
és Calgaryban egy-egy reference-kônyvtârat létesitettek, 1972-
ben, pedig 60 kanadai egyetem és fôiskola konyvtârânak 25-25
forrâsmunkâbôl âllô gyûjteményt adomânyoztak. Ez egymaga
7000 $-ba keriilt.

A mâsodik cél elérése komolyabb akadâlyokba ûtkozott,
mert a tervezett egyetemi tanszék felâllitâsâhoz szûkséges
$150.000 helyett 8 és 1/2 év alatt csupân $48.000 gyûlt ôssze. A
Széchenyi Târsasâg azonban tulajdonképpeni céljânak szolgâ-
lata érdekében $7500-at egyetemi és fôiskolai ôsztôndfjakra,
$5065-ot pedig hat éven ât 250 hallgatô magyar nyelvi tanulmâ-
nyainak lehetôvé tételére forditott. Elérte tovâbbâ azt is. hogy
az albertai Calgaryban 6 éve folyik mâr kozépiskolai fokon a
magyar (mint mâsodik) nyelv rendszeres tanitâsa.

1972 mâjusâban a Széchenyi Târsasâg munkâssâga dôntô
fordulathoz jutott. Torontôban konferenciât tartott, amelynek



célja âtfogô magyar terv elinditâsa és megvalôsitâsa volt. A
kormâny az egész Kanadâban elszôrtan élô 50 vezetôségi tag
utazâsi kôltségeit — $3708-as osszegben — fedezte. A koordi-
nâlô konferenciân vitéz Diiska Ldszlô ismertette az eddigi
eredményeket és a jôvô terveit, lehetôségeit. A Széchenyi Târ-
sasâg szûkséglete 1972-ben $33.000 volt, 1973-ban azonban mâr
$100.000 lesz, hogy végre megvalôsulhasson a torontôi magyar
alapitvânyi tanszék a hozzâ csatlakozô magyar intézettel és
kônyvtârral egyiitt.

A Széchenyi Târsasâg munkâjât folytatni kell és kl kell
terjeszteni az Egyesûlt Âllamok 800—900 egyetemének és fôis-
kolâjânak konyvtâraira is. A Széchenyi Târsasâg nagy elgondo-
lâsa azonban csak adomânyok révén valôsithatô meg. Ezért
jelenleg az egyik legfontosabb emigrâciés magyar kôtelesség,
hogy adomânyainkkal idôveszteség nélkûl a Széchenyi Târsa
sâg segitségére siessûnk s ezzel nagyjelentôségû kettôs céljât
minél elôbb és minél jobban megvalôsulâshoz juttassuk.

Nâdas Jânos dr. tanâcskozâsi einbk kôszbnetet mond vitéz

Vittay Bêla értékes ismertetéséért, majd azt javasolja, hogy a
XII. Magyar Talâlkozô — elismerése és erkôlcsi tâmogatâsa
jelélil — tiintesse ki a kanadai Széchenyi Târsasâgot "az év
magyar egyesulete" cimmel.

Somogyi Ferenc dr., az Ârpâd Akadémia fôtitkâra brbm-
mel ûdvozii a gondolatot és a megvalôsitâsâra vonatkozô ja-
vaslatot a legmelegebben tâmogatja, de felveti a kérdést, ha
mâr ezzel a szép diszitô jelzôvel a kanadai Széchenyi Târsasâ
got felruhâzzuk, miért nem tehetjiik meg ugyanezt a legkivâ-
lôbb eredményeket felmutatô amerikai egyeslilettel is. A maga
részérôl erre az "Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet"-et
javasolja, amely 75 év ôta végzett munkâjâval az egyetemes ma-
gyarsâg szolgâlata terén is kimagaslô érdemeket szerzett és
maradandô értékû eredményeket ért el. Ezek az eredmények
orszâgszerte kbzismertek. Iskolâk és magasabbfokû magyar-
sâgismereteket kozlô tanfolyamok, otthonok, ârvahâz és agg-
menhâz fenntartâsâval, osztondijak folyôsîtâsâval, kôn5rv- és
lapkiadâssal végzett szakadatlan magyarsâgmentô munkâjât az
idén tbbb mint 100 menekiil magyar csalâd amerikai letelepii-
lésének elôkészitésével és tâmogatâsâval is megtetézte. A fel-



szolalô tehât azt inditvânyozza, ruhâzza fel a XII. Magyar
Talâlkozô — elismerése és kôszônete jeléûl — a Széchenyi
Târsasâgot "az év magyar egyesulete Kanadâban", az Amerikai
Magyar Reformâtus Egyesûletet pedig "az év magyar egyesu
lete az Amerikai Egyesûlt Âllamokban" diszitô jelzôvel, a jô-
vôben pedig terjesszûk ki Nàdas Jdnos dr. gondolatânak meg-
valôsîtâsât a szabad vllâg bârmelyik mas âllamâban mûkodô
magyar egyesûletekre is.

Miutân a XII. Magyar Talâlkozô mindhârom indîtvânyt
egyhangù lelkesedéssel magâévâ teszi és elfogadja, Ft. Béky
Zoltdn dr. tb. réf. piispôk, az Amerikai Magyar Reformâtus
Egyesûlet elnôke, jôlesô érzéssel és tôbb adat kôzlésével mond
kôszônetet a vezetése alatt mûkodô egyesûlet irânt kifejezésre
juttatott elismerésért és a kitûntetésért.

Nddas Jdnos dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszôni a felszô-
lalâsokat, majd bejelenti, hogy Somogyi Ferenc dr. "A cleve-
landi Magyar Târsasâg hûsz éves mûkôdése" cimû elôadâsa kô-
vetkeznék, mivel azonban félô, hogy idôbôl kifogyunk, azt ja-
vasolja, ezt mâs alkalommal hallgassuk meg, de annak szôve-
gét kôzôljûk a XII. Magyar Talâlkozô krônikâjâban. Javaslatât
a jelenlévôk az elôadôval egyûtt egyhangûan elfogadjâk.

Somogyi Ferenc dr.:

A clevelandi Magyar Tdrsasdg hûsz éves mûkôdésérôl

Tizenôt évvel ezelôtt — 1957. december 14-én, Eckhardt

Tibor dr. nagyszabâsû ûnnepi beszéde elôtt — csekélységem-
nek jutott az a kitûntetô feladat, hogy a Magyar Târsasâg meg-
alakulâsânak — akkor ôtôdik — évfordulôjârôl megemlékez-
zek. Isten kûlônôs kegyelmének tekintem, hogy ma megint
hasonlô megtiszteltetés ért, mert ûjbôl râmutathatok, mi ad a
Magyar Târsasâg tevékenységének kûlônôs jelentôséget.

Hûsz évvel ezelôtt — 1952. november 9-én — a legtragiku-
sabb magyar nemzedék tagjai fogtak itt ôssze. Azok a magya-
rok, akik az elsô vilâghâborû idején szûlettek, vagy nevelked-
tek, akiknek ifjûkori reményeit a trianoni orszâgcsonkitâs
tôrte ôssze, akiknek férfikoruk hajnalân az akkori ûj orszâg-



épités terén még nem jutott elhivatottsâguknak megfelelô és
tehetségukhoz illô munka, férfikoruk delén pedig a mâsodik
vilâghâborû kovetkeztében mindeniik elveszett.

Ezek a magyarok azonban rendiiletlenûl hittek a magyar-
sâg igazâban, tôrténelmi elhivatottsâgâban és isteni kûldetésé-
ben. Mâr otthon is lârmatûzeket gyùjtottak a trianoni bék-
lyôban szenvedô orszâg szent halmain és a vérzô elszakitott
részek hegyein. Ûj — keresztény és nemzeti — magyar târsada-
lom népi gyôkerekbôl tâplâlkozô, megerôsddô és felvirâgzô
rendjérôl âlmodtak. Az orszâgépîtô szent kirâly halâlânak 900.
évfordulôja (1938) utân a szociâlis Magyarorszâg megvalôsi-
tâsâhoz Idttak. Békés ùton ôsi magyar teriiletek visszaszerzé-
séért harcoltak. Aztân Isten akaratâbôl magyar milliôkat ôlel-
hettek magukhoz. Végiil amig tudtâk, mint apâik ezer éven ât
annylszor, elszântan védték hazâjuk foldjét és vele egyiitt az
onmagârél — megint, mint ezer éven ât annylszor — megfeled-
kezett, vakon vesztébe rohanô keresztény Nyugatot.

Az bsszeomlâs reménytelenségének borzalmas éjszakâjâ-
ban ezek a magyarok nyûjtottak — németorszâgi és ausztriai
tâborok bûjdosô magyarjai szâmâra — vilâgitô fâklyâkat, me-
leget ârasztô ôrtûzeket, amelyeknek fényénél — AItôtting,
Landshut, Innsbruck, Salzburg, Feffernitz, Kellerberg ûtjain —
az ârva magyarok egymâsra talâlhattak. Itt is, ott is magyar
kôzôsségek alakultak, amelyek félévtizedes reménytelenség
idején ôntudatosan keresték a kivezetô utat.

Ezeknek a kozôsségeknek a csillagos ég idegenben is
ugyanazt az ôrôk és egyetlen magyar célt mutatta, mint elôbb
a Dunântûl dombjain, Erdély bûszke bércein, a Felvidék ma-
gas hegyein, vagy a Nagy Alfôld sik rônâin. Meghallgattâk
egymâs zokogô panaszât és keserû vigaszât. Kezet fogtak. Azt
mondtâk, gyeriink tovâbb egyiitt! És vâllaltâk azt a magyar-
sâgszolgâlatot, amelyet éppen lehetett és ûgy, ahogy lehetett.

Pârizstôl Grâcig sok ilyen magyar kozôsség alakult ki és
mûkôdott Eurôpâban. Ezek kôzé tartozott Karintiâban a "Kiil-
fôldi Magyarok Ônsegélyezô és Kôzmûvelôdési Egyesiilete
(csekélységem vezetésével) ésatiroli fôvârosban — Innsbruck-
ban — mâr akkor is (ezen a néven) a Magyar Târsasâg dr. Nâ-
das Jânos elnôkletével. Amikor 1950-ben az Amerikai Egyesiilt



Âllamok is megkezdték az elhurcolt személyek tômegesebb be-
bocsâtâsât, csodâlatos véletlen, vagy talân inkâbb a jô Isten
akarata folytân, az elôbb emlîtett két magyar kôzbsség tagjai
kozûl sokan keriiltek ide, Clevelandbe, aboi ùjra talâlkoztak,
megint kezet fogtak, s azt mondtâk egymâsnak, gyeriink to-
vâbb itt is egyiitt.

Igy alakitottuk meg hûsz évvel ezelôtt, 1952. november 9-
én, valahol a Lorain Avenue egyik magyar vendéglôjében — 38-
an — azt a Magyar Târsasâgot, amely mâr Innsbruckban ered-
ményesen mûkôdott s amelyhez hamarosan sokan mâsok is
csatlakoztak, hogy folytathassâk azt az onzetlen munkât,
amelyet fajtâjukért otthon s a szomorû szâmkivetettség félév-
tizedén keresztiil is szakadatlanul végeztek.

A huszadik évfordulô ûnnepén jôlesô érzéssel adhatunk
hâlât Istennek, hogy a kezdettôl fogva mindmâig vâltozatlan
elhivatottsâggal ôrhelyén allô vezetôség — a szâmban egyre
gyarapodô, teljesitményeiben mindinkâbb kivâlô tagokkal
egyiitt — olyan eredményekre tekinthet vissza, amilyenekre
sok régibb multû, nagyobb anyagi erôvel rendelkezô magyar
kôzôsség is jogos biiszkeséggel hivatkozhatnék és amelyekre
a legnagyobb méltôsâgok viselôi — az Amerikai Egyesûlt Âl
lamok elnôkével egyiitt — nem ok nélkiil figyeltek fel. A rész-
letekre nem tudok, de nem is akarok kitérni, néhâny példât
azonban meg kell emlitenem.

Eleinte — talân ôt-hat-hét éven ât — a Magyar Târsasâg
minden vasârnap délutân ôsszejôtt. Értékesebbnél értékesebb
elôadâsok, ének- és zeneszâmok, vitâk, felolvasâsok, megbeszé-
lések hangzottak el. Tervek szûlettek, amelyek idôvel akâr
egyéni, akâr kôzôsségi vâllalkozâs eredményeiként meg is valô-
sultak. Késôbb, amikor lassan szétszôrôdtak, havonta irodalmi

és mûvészi mûsoros estéken, szabadegyetemi elôadâsokon ta-
lâlkoztunk. Az elôbbiek megrendezése koriil — Nâdas Jânos dr.
elnôk tâmogatôi sorâban — irodalmi osztâlyunk elnôkei:
T. Dombrâdy Dora, Kossànyi Jôzsef, Illés Lajos fâradoztak. Az
utôbbiakon olyan személyiségek szerepeltek, mint Andrica
Teodor, Bobula Ida, Eckhardt Tibor, Erdélyi Istvân, Ferdi-
nandy Mihâly, Petrdsh Laies, Szâsz Bêla és Was5 Albert.

Az egész vilâgon szétszôrôdott magyar ifjûsâg ôntudatâ-



nak és a magyarsâg irânt valo érdeklôdésének âllandô ébren-
tartâsa céljâbôl évente ti'z-ti'z pâlyâzatot hirdettûnk és jutal-
lomdfjakat osztottunk ki.

1961. november 5-én — Magyarsâgismereti Akadémia el-
nevezéssel — kétéves magyarsâgismereti tanfolyamot inditot-
tunk, amelyet az alig csôkkenô, âllandô érdekiôdés a befejezô
zârôvizsgâig is eljuttatott. Érdemes megemliteni, hogy az elô-
adâsokat sziilôk és gyermekeik egyiitt lâtogattâk. A gyakran
kirândulâsokkal is egybekôtôtt eszmecserék felejthetetlen él-
ményekkel gazdagitottâk a résztvevôket.

1962-tôl 1967-ig a Magyar Târsasâg nemcsak erkôlcsileg,
hanem — rendszeresen folyôsitott ôsztôndijak létesitésével —
anyagilag is tâmogatta a Western Reserve University akkor
még teljesen egyedûlâllô, ûttôrô jellegû kezdeményezését, ma
gyar nyelvû magyar m.ûvelôdési tanfolyamât.

De mâr ezt megelôzôen, 1961-ben a Magyar Târsasâg életre
hivta a szabad vilâg egyetemes magyarsâgânak mâig is egyet-
len szabad fôrumât, a Magyar Talâlkozôt, amely immâr tizen-
kettedszer gyûlt ôssze az idôszerû magyar sorskérdések meg-
târgyalâsa céljâbôl.

Kôztudomâsû, hogy minden egyes Magyar Talâlkozô egész
anyaga évrôl évre kûlôn kôtetben is megjelenik. Kevesen tud-
jâk azonban, hogy ez legelsôsorban dr. Nâdas Rôzsa ûrhôlgy
eléviilhetetlen érdeme, aki a vilâgszerte ismert "krônikâk"
kiadâsânak minden anyagi kockâzatât és erkôlcsi gondjât ôn-
zetlenûl vâllalta és viseli. Ha tudjuk, hogy a szô elrepùl, de
az irâs megmarad, akkor azzal is tisztâban kell lenniink.hogy
a Magyar Târsasâg legmaradandôbb értékû alkotâsai ezek a
"krônikâk" immâr 9, rôvidesen 10 kôtetben.

A Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâga, amely tulajdon-
képpen a Magyar Târsasâgnak az elnôk vezetésével kikuldôtt
kiilônleges bizottsâga, 1962 ôta minden évben tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti pâlyâzatokat hirdetett, amelyeknek ered-
ményeként a beérkezett kôzel mâsfél ezer pâlyamû kozlil a ma
gyar szellem 230 kimagaslô értékû alkotâsât 55 arany, 39 eziist,
és 30 bronz Ârpâd-éremmel, tovâbbâ 106diszoklevéllel tûntette
ki. Jogos bûszkeséggel mondhatjuk el, hogy a kitûntetett mû-



vek szerzôi az egész vilâgon szétszôrt magyarsâg szellemi ki-
vâlôsâgainak legjobbjait képviselik.

Sokat mondhatnânk még a Magyar Talâlkozôkkal kapcso-
latos diszvacsorâk, magyar bâlok, irodalmi és mûvészestek,
kbnyv- és képkiâllîtâsok erkdlcsi sikerérôl, magyar târsadalmi
jelentôségérôl és fôieg utânzâsra osztônzô hatâsârôl is. Mind-
errôl azonban felesleges kiilon beszéinûnk, mert ezeket hely-
ben a magyar râdiôk — elsôsorban Kossânyi Miklôs és fele-
sége hiradâsai és helyszmi kôzvetitései — bôven ismertetik,
vilâgszerte pedig a magyar sajtô tâjékoztatô kbzleményei
âllandôan az érdeklôdés homlokterében tartjâk, amivel termé-
szetesen a Magyar Tarsasâg jôhi'mevét is oregbi'tik. Hâlâs kô-
szônet érte!

1966. mârcius 15-én, illetôleg âprilis 24-én a Magyar Tarsa
sâg két ùjabb szervezetet hivott életre. Az egyik a magyar
hûség és hivatâs rendjeit magâban foglalô Arpâd Szovetség,
amelynek ma mâr kbzel 300 tagja van, a mâsik pedig az egyre
tekintélyesebbé vâlô Arpâd Akadémia, amelynek tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti 3 fôosztâlya, 8 osztâlya és 3 szakosztâlya
a vilâg minden tâjârôl 215 magyar tudést, frôt és mûvészt
szâmiâl rendes, levelezô és rendkfviili tagjai sorâban. Disztag-
ja Mindszenty Jôzsef biboros érsek-primâs, tiszteletbeli elnoke
Szâsz Béla dr. tôrténetirô, négy tiszteletbeli tagja pedig Ft.
Béky Zoltàn dr. tb. réf. piispôk, az Amerikai Magyar Reformâ-
tus Egyesiilet orszâgos elnoke, Yves de Daruvar francia diplo-
mata, Gâlôcsy Zsigmond volt magyar mûegyetemi tanâr és
Szabô Jànos pâpai prelâtus, piispôki helynôk, az Amerikai Ma
gyar Katolikus Liga orszâgos elnoke.

Az Arpâd Akadémia tevékenységét igen elônyôsen egésziti
és terjeszti ki a Magyar Târsasâg messze foldôn jôlismert
szabadegyeteme, amelynek értékes elôadâsait mindig sokan
lâtogatjâk.

Rovid szâmadâsom, azt hiszem, eléggé mutatja, hogy a
clevelandi Magyar Târsasâg az elmûlt hùsz éven ât azért kiiz-
dott, hogy a magyar hit lângja ki ne lobbanjon, a magyar mû-
velôdés ôrtiizeinek éltetô mclege ki ne hûljon, a magyar szô,
a magyar dal, a magyar zene hangja soha el ne némuljon, a
magyar igazsâg fénye pedig mindig tâvolabbra vilâgitson.



A kôvetkezô évekre viszont azt kivânom, adjon Isten erôt,
egészséget, hitet és kegyelmet, valamint hosszù-hosszù életet
a Magyar Târsasâg minden barâtjânak, tagjânak, tisztviselôjé-
nek, legelsôsorban pedig megszemélyesitôjének, alapitôjânak
és lankadatlan lelkesiiltségû, kivâlô elnôkének, dr. Nàdas Jdnos
kedves barâtunknak, hogy a Magyar Târsasâg az orok és egye-
temes magyar célt minél tovâbb, minél eredményesebben szol-
gâlhassa s onzetlen szolgâlatât az ùjabb nemzedékeknek is
âtadhassa!

☆ ☆ ☆

Somogyi Ferenc dr. elôbbi beszâmolôja a Magyar Târsa
sâg huszadik évfordulôjânak megiilésére rendezett dîszebéden,
1973. januâr 28-ân hangzott el. Utâna az elôadô bejelentette.
hogy a Magyar Talâlkozôk Ârpâd-pâlyâzatainak birâlô bizott-
sâga az Arpâd Akadémia igazgatô tanâcsâval és az Ârpâd Szo-
vetség kormânyzô tanâcsâval egyetértésben dr. Nàdas Jânos
hûszéves egyesiileti vezetô és szervezô tevékenj'ségét, valamint
a Magyar Talâlkozô krônikâiban megjelent irâsait és tanul-
mânyait a magyar szellem kimagaslô értékû alkotâsainak talâl-
ta és ezért ôt az arany Ârpâd-éremmel tiintette kl. A magyar
nemzeti szinû szalagra fiiggesztett arany Ârpâd-érmet a hârom
szervezet nevében és megbîzâsâbôl Bertalan Kâlmân nyûjtotta
ât.



A MAGYAR MÛVELÔDÉS KULFÔLDI SORSKÉRDÉSEI

November 26-ân, vasârnap délelôtt 10 ôrakor a tanâcsko-
zâsi elnok tisztségét dr. Bakô Elemér (Silver Spring, Md.)
kongresszusi kônyvtâros veszi ât. Udvôzli a megjelenteket s
elsônek Nt. dr. Ludwig A. Aiirél (East Chicago, 111.) reformâ-
tus esperest kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.

Nt. Ludwig A. Aurél dr.:

A Magyarorszâg teriiletén kivul élô magyarsâg
fennmaradàsa és fejlôdése

Elméleti fejtegetés helyett inkâbb tdrténeti tâvlatbol pél-
dâkkal s személyes élmények alapjân szeretném megvilàgitani
a Magyarorszâg teriiletén kîvul élô magyarsâg fejlôdésének
és fermmaradâsânak lehetôségét.

Amikor "Magyarorszâg teriiletén kiviilrôl" beszélek, akkor
a mai trianoni, helyesebben az 1947. évi békeszerzôdésben kô-
riilhatârolt Magyarorszâgra gondolok. Magyarsâgon pedig azt
a népelemet, azt a nemzettestet értem, amely hûséggel visel-
tetik anyanemzetével szemben itt és a vilâg mind az ôt fôld-

A csehszlovâkiai magyar kisebbség szomorû helyzete
1919-ben

1918. december 31-én késô este az ôsi koronâzô fôvâros,

Pozsony vârosânak Stefânia ûtjân egy hosszû katonai idegen
csapattest vonult be. Ismeretlen ôszvéreken hoztâk a gépfegy-
vereket, orosz katonai sipkâk takartâk fejiiket és a 10 éves
kisfiû leste, hogy ez mit jelent. Értelmetleniil âlltak vele sziilei
és a magyarsâg. A Nagy Lajos-téren végig vonult a sereg és az
emberek lesték az eseményeket.



1919. februâr 12-én most mâr mint csehszlovâk, orosz-
orszâgi csehszlovâk légiôk néven ismert katonai egység a szo-
ciâldemokrata népgyûlés sokezer résztvevôjére minden kiilo-
nôs ok nélkûl sortuzet eresztett. 12 halott és rengeteg sebesùlt
fekiidt a vâsârcsamok terén. Ma sem tudjuk, hogy mi volt
az oka a lôvbldozésnek. Ez volt a bemutatkozâsa az ùj rend-
nek, amely bnmagât csehszlovâkoknak nevezte, és amelyrôl bi-
zony a magyarsâg nem rendelkezett ismerettel.

Néhâny nap mûlva az ûjsâgok a katonai megszâllô hatô-
sâg parancsât kbzolték, hogy minden tartalékos vagy leszerelt
osztrâk—magyar, vagy magyar honvédtiszt koteles a vâros-
hâzân jelentkezni. A jelentkezés utân internâltâk, majd ât-
szâllitottâk ôket Theresienstadt, vagy Ilava hirhedt bôrtônébe
és sok hônapig tuszul tartottâk a magyar nyugdijas és tarta
lékos tiszteket hadnagyi rangtôl fôlfelé, velûk egyiitt Pozsony
szabad kirâlyi vâros idôs, utolsô magyar polgârmesterét,
Brolly Tivadart, a vârosi fôorvost, Dr. Mergl Odônt és sok ve-
zetô polgârt. Csak késôbb értettiik meg, hogy ez a biztonsâgi
intézkedés mâr eleve elrendeltetett avégett, hogy semmiféle
ellenmozgalomnak ne legyen esetleges gyokere és szervezô
ereje.

Az ùj rendszer eirendelte a magyar iskolâk legtôbbjének
a bezârâsât és bevezette az iskolâk nagy részében a szlovâk
és a cseh nyelvet, egyrészében lehetôvé tette a német tannyelv-
nek a bevonâsât és megengedte, hogy egy magyar tannyelvû
intézet tovâbb folytathassa munkâjât. Ez a magyar gimnâzium
az evangélikus liceum volt Pozsonyban. Ebben nevelkedett
azutân a magyar értelmiségnek ùj része; magam is 1919 szep-
temberében itt kezdhettem meg magyar nyelven akkor mâr
csehszlovâk uralom alatt kozépiskolai tanulmânyaimat. A rô-
mai katolikus âllami fôgimnâzium 1919 ôszén nem indîthatott
magyar osztâlyt, s igy az 1926-ban érettségizettek a mâr akkor
âllamositott intézet utolsô magyar nôvendékei voltak.

A pozsonyi magyar gimnâziumnak volt egy pârhuzamos
intézménye, a német tannyelvû gimnâzium. Ugyanebben az épû-
letben fél napig németûl, fél napig pedig magyarul tanitottâk
a gyermekeket. A legtôbb iskola akkor még katonai kôrhâz
szerepét tôltôtte be.



A magyar cserkészet munkâja

Az âjultsâgâbôl lassan magâhoz térô magyar értelmiség
kereste a môdjât annak, hogy az ifjùsâgât az 1918—19-es ôssze-
omlâs okozta erkolcsi mocsâr fenyegetései elôl megvédje. Ezt
a magyar cserkészetben szerette volna elérni. Igen âm, de
Magyar Cserkészszôvetséget Szlovenszkôn nem engedélyeztek.
Tehât éltiink, ahogyan lehetett. ïgy pl. Pozsonyban a Kis Kâr-
pâtok Turistaegyesiilet, egy sok évtizedes mûltra visszatekintô
klubnak az ifjûsâgi osztâlyaként szervezôdôtt meg a magyar
cserkészcsapat, amelyet Igy is hivtak, Kis-Kârpâtok Cserkész-
csapat.

A magyar cserkészet nemcsak Pozsonyban, hanem Komâ-
romban, Losoncon, Rimaszombaton, Rozsnyôn, Kassân, Bereg-
szâszon és Ungvârott, majd Érsekûjvâron is megszervezôdôtt,
rendszerint a gimnâziumok keretén beliil. A fennâllô rendele-
tek értelmében semmiféle magyar nyelvû irodalmat nem lehe
tett behozni Magyarorszâgrôl, mivel irredentizmust tartal-
maztak. Az akkor virulôban lévô magyarorszâgi cserkésziro-
dalmat mi nem olvashattuk. De itt jelentkezett azutân a ma
gyar élelmességnek, leikiismeretességnek egyik megnyilatko-
zâsa. Kisbarnaki Farkas Gyula, néhai Gragger Robert berlini
magyar lektor utôdja, a berlini Voggenreiter Kiadon keresztûl
Pozsonyban kinyomatta magyar nyelven majdnem vâltozatla-
nul a magyarorszâgi cserkészkônyvek egy-egy példânyât. îgy
egy-két évi késéssel, de kezunkbe keriiltek a cenzura âltal
nem kifogâsolhatott magyar cserkészfiizetek; énekek, cserkész-
prôba konyvek és Igy tovâbb.

A magyar cserkészet orszâgosan nem tudott szervezkedni,
mert ha nem volt szervezô testùlet, mint maga az iskola, vagy
valami egyesûlet, nem lehetett szervesen kiépiteni a cserké-
szetet. A magyarorszâgi cserkészet becsûletéré vâlik Molnâr
Frigyes kiilugyi cserkésztisztnek a tevékenysége, aki soknyelvû
felkészûltsége révén elérte a londoni nemzetkôzi cserkésziro-
dânâl azt, hogy Svojsik Albert a cserkészszôvetség vezetôje
és grôf Kuhn Hédervâry, akkori fôcserkész Svâjcban Kander-
stegben 1923-ban egyezséget kôtôttek a londoni iroda jôvâ-
hagyâsâval, amely szerint a magyar nyelvû cserkészetet a cseh-
szlovâk cserkészszôvetség keretén beliil megengedték olymô-



don, hogy a csehszlovâk egyenruhânak a kis balzsebén egy
M betû mutatta, hogy a csehszlovâk cserkészet magyar osz-
tâlyâhoz tartoznak a fiûk. A tagdijakat tagonként kellett be-
fizetni a prâgai kôzpontban. Ellenben a magyar cserkészek-
nek csak egy szavazata volt a kbzgyûlésen, amelyet a minden-
kori titkâr gyakorolt.

A magyar cserkészet képviselôje Mrenna Jôzsef érsekûj-
vâri tanâr és cserkészparancsnok volt Prâga felé.

Az érettségi utân magyar nyelven nem folytathattuk ta-
nulmânyainkat Csehszlovâkiâban, mert magyar egyetem vagy
fôiskola nem volt. Igy, ha valaki Magyarorszâgra akart menni,
ûtlevél hiânyâban nem tudott, mert ezt nem kapott katonai
okoknâl fogva katonakbteles szolgâlata miatt. Tehât, ha âtme-
nekiilt, katonaszbkevény lett. Magyarorszâgon nbvelte a mene-
kûltek szâzezreit, Szlovâkiâban pedig csokkentette az ott élô
magyar értelmiség szâmât.

A magyar kisebbség
egyetemi és foiskolai tanulàsânak lehetôségei

Az érettségizett fiatalsâgnak vâlasztani kellett a prâgai,
vagy briinni német egyetemek, vagy ugyane vârosokban lévô
mûegyetemek kbzôtt, ha pedig a szlovâk, vagy cseh nyelvet
elsajâtitotta, akkor a prâgai, vagy briinni, vagy pozsonyi cseh
egyetemeken folytathatta tanulmânyait. Mindez sok évig az
âlmok vilâgâba tartozott, mert a szûlôk és mindenki csak
âtmeneti helyzetnek tartotta a beâllott vâltozâst és igen kevés
fiatalember hatârozta el magât arra, hogy Csehszlovâkiâban
folytassa tanulmânyait. Mégis azok kbziil, akik a realitâsok
hatâsa alatt Csehszlovâkiâban maradtak, azokbôl alakult meg

a cserkészet nevelésének hatâsa alatt a prâgai magyar fô-
iskolâs cserkészek Szent Gyôrgy Kôre 1924-ben, amelynek
célja az volt, hogy a magyar értelmiséget cserkész szellemben
nevelje tovâbb egyetemi fokon. Ennek a kbrnek vezetôi 1924-
ben regôs pâlyâzatot irtak ki a magyar kozépiskolâsok szâ-
mâra Csehszlovâkiâban, amellyel arra buzditottâk a magyar
vârosok fiatalsâgât, hogy a magyar vidékeket személyesen lâ-
togassâk meg. Otos csoportokban regôs jârâsnak hivtuk eze-
ket a csoportokat. tgy indultam el magam is 1924-ben Csallô-
kôz és Csilizkôz felé.



Regôs csapatok orszâgjârâsa

Gyûjtôttiik a sok adatot, fejfâkat rajzoltunk le, temetôket
kutattunk, templomokat vizsgâltunk. Esténként tâbortûz koré
gyûjtôttiik a falu népét, eljôtt a csehszlovâk csendôr is és
figyelte, hogy mit csinâlunk. Lâtta, hogy jâtszunk, énekelûnk.
Nemcsak a Csallôkoz és a Garam-vidék, hanem a Zobor-tâji,
s ezzel osszefûggô Nyitra magyar nyelvteriiletét is lâtogattuk.
A Sajô mentén és messze keleten is jârtunk. Hadd mondjak
el egy éneket, amely igy szélt:

Azért, hogy én màs fôldon tanulok,
mégis, mégis magyar legény vagyok,
Szent Gyôrgy lovag kemény katonâja,
tuzet hozok a magyar éjszakâba.

Azt hittûk, hogy mi hoztunk tûzet a magyar éjszakâba.
Ez volt a szândékunk, tapasztalatunk és jôszândékunk ôriâsi
eredményt ért el, de inkâbb mi gazdagodtunk és nem a falu.
Falun lestûk el az énekeket. Sok helyen Bartok Béla és Kodâly
Zoltân jârt elôttûnk 15—20 éwel. ïgy mélyûlt a mi sziviinkben
Szabô Dezsô magyarsâgszeretete, Méricz Zsigmond csodâlatos
irodalmi hatâsa és igy nôvekedtûnk mi Ady lelkesitésével és
szivtuk magunkba azt, hogy a magyar vdrosi elem kôzosséget
kell vâllaljon az elnyomott és a szabad magyar rétegekkel,
a falu népével. Hiszen 800 km-es savon lakott ez a kdzel egy
milliôs magyarsâg, amelyet akarata ellenére szakitottak le
Dévénytôl Husztig. Szélesebb-keskenyebb terûleten hûzédtak
a magyar ôsi telepiilések a Csehszlovâk âllam keretében.

Allampolgârsàg és nemzsthûség

A falvakban megismerkedtûnk a magyar problémâkkal.
Felkészûltûnk lassan elméletileg és gyakorlatilag egy ûj tipusu
nemzeti élet kiépitésére. Megtanultuk, hogy megszûnt a ma
gyar âllampolgârsâg és a magyar nemzet. Mâs lett az âllam-
polgârsâg és mâs lett a nemzethuség. Meg kellett tanulnunk,
hogy nem igaz az "Extra Hungariam non est vita." Meg kel
lett tanulnunk, hogy ha haza nincs is, a nemzet mégis él és
akar és élnie kell.

Ez a tanulmâny elméleti felkészûltséget is igényelt. Meg-



tanultuk azt, hogy megsziint a magyar ajkû, a szlovâk-ajkû, a
horvât-ajkû magyar fogalma. Nem a magyar âllampolgârok
osszessége a magyarsâg. Mâs a politikai nemzet és mâs a nem-
zettest, az élô nemzettest. Megtanultuk azt, hogy egy ùj âllam-
testben, Csehszlovâkiâban magyar nemzetiségiinkre és ma-
gyarsâgunkra jogunk van, igényiink van. Megtanultuk, bogy
a csebszlovâk âllam aikotmânyânak egynébâny paragrafusâba
be van iktatva az 1919. szeptemberi pârizsi, ûgynevezett ki-
sebbség-védelmi szerzôdés is. Megtanultuk azt a csebszlovâk
irott alkotmânybôl, bogy az elnemzetlenités tilos. Megtanultuk
azt is, bogy bar ez az alkotmânyban le lett fektetve, soba
semmiféle erre vonatkozô tôrvény Csebszlovâkia tôrvényeinek
gyûjteményébe nem keriilt be.

Valakit megfosztani magyarsâgâtôl, gazdasâgi, szociâlis,
kultûrâlis vagy mâs môdon, mai nyelven igy bivnânk: genici-
dium, azaz nemzetgyilkolâs. Ez az, ami ellen az îrek, vagy
a vilâg zsidôsâga tiltakozik, bogy a Szovjetuniôbol, pl. ma
nemzetiségi gyilkossâgot kovet el a kormânyzat akkor, ami-
kor nem engedi meg azt, bogy a bârom és félmilliô zsidô la-
kossâg fejlesztbesse vallâsi, vagy nemzetiségi kultûrâjât akâr
jiddis, akâr béber nyelven. Ezeket nekiink akkor kellett meg-
tanulnunk és âllâst foglalnunk. És mi volt ez az âllâsfoglalâs?
Az, bogy tudomâsul kellet venni egy, Budapesttôl fiiggetlen
nemzettest létezését, a csebszlovâkiai magyarsâg létezését. Meg
kellett talâlnunk azokat a nemzetfenntartô eszkozôket, ame-
lyek nélkûl nincs nemzeti fennmaradâs és fejlôdés.

A Budapesten birdetett irredentizmus nem bozott szâ-
munkra gyiimôlcsot. Idôsebb testvéreink, magyarorszâgi ma
gyar testvéreink âlmodtâk és remélték a megvâltâst, azaz az
elszakitott magyarsâggal valô egyesiilését, a régi 1914-es batâ-
rok visszaâllitâsât. Mindezeket az âlmokat és reményeket mi
tiszteletben tartottuk, de ez sajnos nem adott vâlaszt a min-
dennapi kérdésekre.

Meg kellett tanulnunk azt, bogy magyar kisebbségi élet
csak akkor lebetséges, ba egészséges kultûrâlis, szociâlis és
gazdasâgi alapokon épûl fel a kôzélet, magyar érdekeknek
helyi, megyei, âllami vonalon valô megvédésére. Megtanultuk,
bogy mi az az alap, amelyen egy egészséges nemzettest fel-



épiilhet. Elsô helyen âll a kultûra, ennek kiïlônôs kifejezése
a magyar iskolâztatâs, a magyar kôzmûvelôdés, azaz a min-
dennapi demokratikus életformâra val6 nevelés és arra valô
tâplâlâs, a konyvtâraknak a jelentôsége a kôzmûvelôdés szem-
pontjâbôl. Ezek zârjâk egybe a mûvelôdésnek szûkségeit. Gya-
korlatilag mit csinâltunk?

Kiizdeîem jogainkért

Elsôsorban azok, akik cseh egyetemre vagy csehszlovâkiai
mâs német nyelvû egyetemre jârtunk, megtanultuk és meg-
ismertiik mâs nemzetiségek életének fejlôdését. Kutattuk a
cseh nyelvû âllami és mâs kiadvânyok jelentôségét és kiérté-
keltûk ezeket a magyarsâgra vonatkozôan. Megtanultuk azt,
hogy a csehszlovâk âllammal és a kormânyzattal szemben
csak cseh forrâsokra és csehszlovâkiai hivatalos nyilatkoza-
tokra épithetjûk igazsâgunkat és igényeinket. Komoly forrâs-
kutatâsunk ûgy a statisztikai adatok vonalân, valamint a ren-
delkezésre âllô mâs csehszlovâk adatokon nyugodott. Meg kel-
lett tanulnunk azt, hogy a demokrâciânak egyik alapfeltétele
a vita. A mâsik alapfeltétele pedig az arânyos igazsâgossâg
keresése és kôvetelése. Hivatkoznunk kellett Commeniusra, a
hîres sârospataki tudôsra. Jan Komensky-nek hivtâk Comme-
nius Amos Jânost, ezt az eredetileg magyar szârmazâsû, majd
csehszlovâknak, csehnek ismert tudôst. 0 mondta azt, hogy
minden embernek megvan a joga sajât kultûrâjâra. "Suum
cuique".

Szâzalékszerûen kimutattuk, hogy mennyiben és hogyan
rôviditették meg a magyar iskolâztatâs terén a magyarsâgot
a csehszlovâk âllam szervei. Mennyi magyar lakosra mennyi
elemi iskola, mennjd polgâri iskola esne a cseh iskolâk arâ-
nyâban, — a polgâri iskolâban volt a legnagyobb hiânyunk,
miként Amerikâban — elôkészitettûk ezt az anyagot, s tôrvény-
hozôinknak rendelkezésére bocsâtottuk.

Magyar pârtok Csehszlovâkiâban

Âlljunk meg egy pillanatra itt, a magyar pârtokra vonat
kozôan tegyûnk egy pâr megjegyzést. Jobb fogalom jellemezte
a pârtok elnevezését is. Orszâgos Keresztényszocialista part.



ez volt a magyarsâg, a pozsonyi németség és egy kis szlovâk
anyanyelvû csoportnak a pârtja. Vezetôik gyakorlatilag a régi
rezsim emberei voltak, akik megmaradtak helyi poziciôikban.
A mâsik part a Magyar Kisgazda Part, amelyet késôbb vâltoz-
tattak ât Magyar Nemzeti Pârttâ. A Keresztény Szocialista
Part ôslakosokat igyekezett magâba foglalni, ami gyakorlati
lag azt jelentette, hogy a szlovâk, a magyar, és német lakos-
sâgot mondtâk ôslakosnak. A csehek, miutân jovevények és
hôditôk voltak, nem szâmitottak ôslakosnak. Ez az ôslakos

part tehât médot nyùjtott arra, hogy nem magyar szârma-
zâsû és nem magyar elemek is lényegében magyar vagy ma-
gyarbarât vezetés alatt egyûttmûkôdhettek a magyar vezetôk-
kel. A szepesi németségnek is volt egy ilyen ôslakos jellegû
pârtja, a Zipser Deutsche Partei, a szepesi német pârt. Ez is
még magyarbarât jellegû volt a régi kapcsolatok tiszteletben-
tartâsâval. A Magyar Nemzeti Pârt késôbb âtalakult ebbôl a
gazdasâgi jellegû érdekvédelmi pârtbôl âltalânos magyar jel
legû pârttâ. A harmincas évek kôzepén a két pârt egyesult
Orszâgos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Pârt né-
ven. A magyarsâgnak egy részét, kûlônôsen a nincsteleneket
a Kommunista Pârt vonzotta.

Miutân a magyar kôzép- és nagybirtokosok fôldjeire, akik-
nek csak 300 holdat hagytak meg a csalâdtagok fejei szerint
— ahâny csalâdtag, annyiszor ennyi fôld —, cseh és morva
vagy szlovâk telepeseket hoztak, a magyar fôldmunkâsok a
csehszlovâk fôldreform âltal semmi fôldhôz nem jutottak. Igy
a torzsôkos eredetû magyar zsellérek nagyrésze nincstelenné
vâlt és a kôzeli vârosokba vonult és azoknak peremén, sokszor
fôldkunyhôkban, igen gyakran nagyon kezdetleges âllapotok
kôzôtt élt.

Ezekbôl azutân, akiknek semmi reményuk nem volt, szer-
vezte be a Kommunista Pârt tagjait, mert mâr semmiben sem
lâttak jôvôt, csak a kommunizmus fôldi paradicsomânak meg-
hirdetésében. A magyar ipari munkâssâg, tanult munkâssâg,
nyomdâszok és gyâri munkâsok szakszervezetei a Szociâl-
demokrata Pârt keretében mûkôdtek. Amfg a németeknek
Csehszlovâkiâban meg volt a maga Deutsche Sozialdemokra-
tische Partei-je, addig a magyarsâgnak nem volt ilyen pârtja.



A Szodâldemokrata Part élére Schultz Ignâc, az 1919
es évek utân Budapestrôl Pozsonyba visszakeriilt galântai
szârmazâsû nyomdâsz és tipografus âllt és ô volt a part nem-
zetgyûlési képviselôje. Irôi neve Sândor Ernô volt és a cseh-
szlovâk kormâny âltal kiadott napilapban, a pozsonyi Reggel-
ben naponként îrt cikkeket, tehât ûjsâgîrôi minôségben is a
csehszlovâk âllamot dicsôitette minden vonatkozâsban. Ô és
egynéhâny mis hasonlô egyén vezették a Szociâldemokrata
Pârtot. A Kommunista Pârtnak magyar vezetôje a komâromi
Steiner Gâbor, ugyancsak nyomdâsz volt és szintén abbôl a
generâciôbôl keriilt ki, akik 1919 utân nem maradhattak Ma-
gyarorszâgon, hanem eljbttek Csehszlovâkiâba.

Mezôgazdasâgi vonalon Hodzsa Milân agrâr pârtja, azaz
a Csehszlovâk Agrârpârt, amit ûgy hivtak, hogy a Csehszlovâk
Kôztârsasâgi Foldmives Pârt, magyar szervezeteket igyekezett
létre hozni azzal, hogy foldet îgért a magyar nincsteleneknek.
Igen kevés jutott fôldhôz. Ideolôgiâjuk az volt, hogy ôk nyelv-
ben magyarok, lélekben csehszlovâkok. Tehât magyarui beszélô
csehszlovâk elem gondolatait igyekezett a vezetôség elhinteni,
âmbâr erre, gyakorlati eredményre soha nem keriilt sor, mert
az ellentmondâs ônmagâban mindig jelen volt. A magyarsâg
nem volt egy pârtban, hanem mint emlitettem, a territoriâli-
san megfogalmazott Orszâgos Keresztényszocialista Pârtban,
a Kisgazda Pârtban, amely késôbb Magyar Nemzeti Pârttâ
vâlt. Volt egy rovid ideig, a harmincas évek elején egy Magyar
Munkâs Pârt is, Losonc kozponttal, amely késôbb egyesult
a Magyar Nemzeti Pârttal. A Szociâldemokrata Pârt, amely
hivatalosan, mint a Csehszlovâk Szociâldemokrata Pârt ma
gyar tagozata mûkôdôtt, mindig fiiggôtt a csehszlovâk veze
tôség akaratâtôl. Ugyanez volt a helyzet a mezôgazdâkkal is,
az un. Hodzsa-féle agrâr pârtba szervezett magyarokkal, amely
ugyancsak, mint a Csehszlovâk Kôztârsasâgi Foldmives Pârt
magyar tagozata mûkôdôtt. Mindebbôl azt lâtjuk, hogy a ma
gyarsâg kiiszkôdôtt ônmagâban, s kereste kifejezési lehe-
tôségeit.

A probléma lényegében az volt, hogy 1919 ôta a magyar
âllampolgârsâg nem volt azonos a magyar nemzetiséggel. Mâs
volt az âllampolgârsâgunk, mâs volt a nemzetiségûnk. A hon.



a haza fogalma egy fiatal lélekben problémât alkotott termé-
szetesen. Emlékezzûnk arra, hogy az elsô cserkész fogadalmat
magyarul 1921-ben ûgy tettiik le, hogy fogadjuk, hûek lesziink
Istenhez, hazânkhoz és embertârsainkhoz. Igen âm, de amikor
a mâsodik fogadalomtéteire keriilt a sor — minden évben volt
fogadalomtétel az ûjoncok szâmâra —, akkor a csehszlovâk
pozsonyi rendôrség behivatta a cserkészparancsnokokat és ezt
mondta: "Be kell venni a fogadalomba, hogy hûek lesziink
nemcsak Istenhez, hazânkhoz, hanem hazânk utân oda kell

imi, hazânkhoz, a csehszlovâk koztârsasâghoz." Ezt megkôve-
telték és ezt teljesiteni is kellett.

Igy a honfitârs oly sokat hangoztatott fogalma nem fedi
egészen a nemzethez valô ragaszkodâst, mert mint a mûltban
is, a magyar nemzetfogalom inkâbb absztrakt, elvont tételek-
kel dolgozott, mint az ezeréves birodalom. A Patria Hungariae,
a Patrona Hungariae vezetése, védelme alatt âllô nemzet, a
Szent Istvân korona, a magyar ezeréves magyar birodalom és
sok mâs fogalom elvont volt. A haza, a Duna-medence, a Kâr-
pât-medence, a Kârpâtok ôvezte ùj haza is mind elvont fogal-
mak voltak, de a nép, a nemzet, ez kevésbé jelentette a halâ-
lig valô készséget. Meghalunk a hazâért, de a probléma az
volt, nem meghalni a hazâért, a mi korunkban, hanem élni
a nemzetért. Testvéreim, szép és dicséretes dolog a hazâért
meghalni. Élni azonban mindennap kell, s a nemzetért élni
és cselekedni talân néha nehezebb, mint egy pillanat alatt
meghalni a hazâért. Ez a mindennapi harc a megmaradâsért és
a fejlôdésért âllâsfoglalâst kôvetelt. Elsôsorban tudatositani
kellett a magyar iskolânak nemzetmentô jellegét.

A magyar iskolâk nemzetmentô jellege

A magyar tannyelvû iskolâért valô kûzdelmlinkhôz, hogy a
magyar gyermekek magyar tanitâsban, magyar nyelvû mûvelt-
ségben részesûljenek, alapvetô alkotmdnyszerû jogunk volt.
A mûveletlenség és az elnemzetlenîtés az alkotmânnyal szem-
ben âllt és alkotmânyszegést jelentett.

De valakinek meg kellett inditani a mozgalmat. A pârtok
tôbbnyire értelmetlenûl âlltak ezzel a problémâval szemben,
mert hiszen ez nem igen illett az ô pârtbeli magatartâsuk és



ismereteik keretébe. Az egyetemi ifjûsâgban kezdtiik felkel-
teni azt az érdeklôdést, hogy a peremeken élô elnemzetlenedô
magyar gyermekek szâmâra magyar iskolâkat kôveteljûnk.
Szlovâk és magyar nyelvû kéthasâbos beadvânyokban fordul-
tunk az illetékes hatosâgokhoz. És itt is jôl kellett ismerni
a torvényeket és rendeleteket, hogy a megfelelô lépéseket meg-
felelô formâban tegyûk meg.

Azokon a helyeken, aboi a vâros vagy a kôzség tartotta el
és tartotta fenn az iskolât, ott a kozséghez kellett fordulni
avégett, hogy a kôzség képviselôtestiilete megszavazza azt az
évi 1200 korona alapfizetést, amely hatârozatnak a felterjesz-
tésével az âllam megadta a tanitônak a kiegészîtô fizetését,
amely sokszorosa volt a tôrvény âltal megkôvetelt 1200 korona
alapfizetésnek. ïgy pl. a Pozsony hatârâban lévô Fôrév kôzség-
ben, amelynek az 1930-as években a 30 képviselô testiileti
tagja kôzul 15 volt kommunista pârtbeli, meg kellett kôzeli-
teni a Pozsonyban hivataloskodott Kommunista Part titkârât,
akit Griinwaldnak hivtak. A pârtjân keresztiil ezt a legnagyobb
pârtcsoportot — a polgârmester is kommunista volt Fôré-
ven — kellett râbirnunk, hogy a lenini elvek alapjân, a nemzeti
igazsâgossâg alapjân szavazzâk meg ezt, a magyar osztâlyokat
létesitô alapkôvetelményt. Ebben az esetben két, esetleg hâ-
rom magyar tanitôi âllâsrôl volt szô. A Griinwald titkâr na-
gyon idegeskedett, mert azt mondta, hogy ez pénzt jelent és az
emberek nem szivesen szavaznak meg pénzt kôzcélra, magyar
célra. Erre én azt mondtam, hogy amivel a magyar osztâlyok
szâma gyarapszik a kôzségben, ûgy a mâsnyelvû osztâlyok
szâma arânyosan fog csôkkenni: tehât tôbblet-kiadâs nem lesz.

A helyi képviselôtestùlet hatârozatât fel kellett terjeszteni
az âllami tanfelûgyelôséghez, amely azutân kivizsgâlta a kérel-
mezô sziilôk alâirâsât, a fél kôvetelését. Mondanom sem kell,
hogy elôre géppel, két hasâbosan, szlovâkul és magyarul meg-
irtuk ezeket az iskola-kôvetelményeket, hivatkozva Comme-
nius Jânosnak a "suum cuique", mindenkinek az alkotmânyra
(a csehszlovâk alkotmânyra természetesen) és a tôrvényho-
zâsra valô jogâra, nemzetiségi kisebbségvédelmi szerzôdésekre
és igy azutân addig jârtuk a hatôsâgokat, ameddig ez végre
nem eredményezte azt, hogy a legkôzelebbi beiratkozâsi idô-
kor a magyar osztâlyokat is meghirdették.



A nép tudomâsâra hoztuk ûjsâgok, rôplapok, szûlôlâtogatâ-
sok révén, hogy itt az ideje, hogy a beiratkozâsnâl a magyar
iskolâkba irassâk be gyermekeiket. Ez vonatkozott példâul a
kozségi iskolâkra. Voltak azutân nehézségeink, ezeket ât kel-
lett hidalni, amikor egy mâsik tipusu iskolâra keriilt a sor,

mondjuk, a felekezeti iskolâkra.
Somorja és Pozsony kôzt van egy kozség, Dénesdnek hiv-

jâk. Dénesd lakossâgânak egyharmada magyar anyanyelvû voit.
A faluban csak katolikus hârom osztâlyos német iskola volt,
mert a lakossâg tobbsége német volt. A magyar sziilôi târsu-
latok szovetsége nevében irâsban koveteltuk a kânonjog szel-
lemében, hogy a gyermekek nemzetiségi szâmarânyâra valô
tekintettel a dénesdi hârom osztâlyû német tannyelvû iskolâ-
nak egyik osztâlyâba a magyar nyelvet vezessék be. Erre az
illetô egyhâzi tanfeliigyelô, katolikus lelkész, igen ingeriilten
mondta, hogy ezek kôzôtt a katolikus magyarok kozt igen soie
a cigâny. Ekkor a Codex Juris Canonici alapjân tiltakoztunk
a cigânyok és nem cigânyok kôzti diszkriminâciôs kûlônbség-
tétel ellen, hivatkozva arra, hogy az anyanyelvet kell tekintetbe
venni. A kérvényt beadtuk, tovâbbîtottuk az esperesség tan-
felugyelôjén keresztiil az apostoli adminisztratûrâhoz, majd
el kellett utaznunk Nagyszombatba, hogy ott tapossuk ki az
apostoli adminisztraturânâl a magyar tanitâs bevezetését. Ott
mâr szlovâk vezetés volt. Kértùk személyesen is, hogy teljes
mértékben figyelembe vétessenek a rômai katolikus tanitâsok
és az egyhâzi jogrendszer alapja és elvei. Akkor a kôvetkezô
probléma meriilt fel: nincs tanerônk, magyar tanerônk. Erre
mâr elôre fel voltunk készûlve. A dénesdi katolikus nôvérek

kôzdtt volt egy magyar anyanyelvû apâca, aki a csehorszâgi
Egerben végezte el a német nyelvû tanitôképzôt és igy kvali-
fikâlva volt. Nyelvi vizsgât tett le kérelmûnkre, ûgy hogy jogo-
sulttâ vâlt magyar osztâlyban tanitani. Tehât ezt az akadâlyt
is elhâritottuk és igy, mintegy mâsféléves erôfeszitésûnk utân
meg is induit a dénesdi magyar osztâly.

Ahol nem voltak sem kozségi, sem felekezeti iskolâk, ott
a csehszlovâk âllami iskolâk jôttek szâmitâsba. Magyar tan
nyelvû âllami iskolât csak ott lehetett kémi, ahol sem az
egyhâz, sem pedig a kozség nem volt iskolafenntartô anyagi



kôriilmények vagy mâs okoknâl fogva. Ilyen esetben az âllam
is kénytelen volt magyar osztâlyokat felâllftani. Igy pl. Dorn-
kappelnhen, Pozsony egyik kiilvârosâban hârom osztâlyû ma
gyar tagozatot sikeriilt létrehoznunk szulôrôl-sziilôre jârva,
nagy tômegmozgalommal. Ilyen esetben a kérvény nem Po-
zsonyban nyert elintézést a tanfelùgyelôségen, sem pedig az
orszâgos iskolahivatalban, hanem azt Prâgâba kûldték az isko-
laiigyi minisztériumhoz és Prâga adta meg a jôvâhagyâst.
Prâgâba természetesen nem utaztunk el, hanem ilyenkor egy
magyar nemzetiségû képviselôt kértiink meg, aki elment a
minisztériumba és ott befolyâsânâl fogva kitalpalta azt, hogy
a kérvényt, ha az jogos volt és minden kdvetelménynek meg-
felelt, mihamarabb elintézzék és elrendeljék a magyar osztâly
megnyitâsât. Ezek sporadikus esetek voltak, de példât adtak
a magyar élniakarâsra.

A magyar iskola az alapja a nemzeti fennmaradâsnak,
mert nyelvében él a nemzet. S hogy ez mennyire igy van, erre
Csehszlovâkiâban tôbb példânk volt. Hadd emhtsek egy-két
példât ezek koziil. A Husz Jànos fdeje ôta folyô nemzetiségi
harcban, tehât a XV. szâzad kezdetétôl fogva minden gyermek
lelkére vadâszott a cseh és német kôzôsség.

A szudétanémetek és a csehek nemzeti ontudata volt az

a két tényezô, amely a Felvidék nemzetiségi fejlôdését 1919-tôl
kezdve meghatârozta. A esehek 1919 folyamân a kôzépiskolâk-
ba a szlovâk tannyelvet vezették be hivatalosan. Valôban
azonban csehûl tanitottak, amig a cseh tanârok meg nem ta-
nultâk a szlovâk nyelvet. A csehszlovâk kormânyzat Pozsony-
ban, Késmârkon és Lôcsén német tannyelvû gimnâziumokat
létesitett, amelyeknek tanâraiként német iskolâkban képesi-
tett szudétanémet és zsidô tanârokat alkalmazott. Ezek tani-

tottâk az ottani diâkokat.

A lôcsei gimnâziumot még a harmincas évek elején bezâr-
tâk, ûgyhogy csak a késmârki és a pozsonyi gimnâzium ma-
radt meg német tannyelvû kozépiskolaként. De mâs nemzeti-
ségek is ôntudatra tettek szert. Mondanom sem kell, hogy
a Teschen vidéki lengyelek szintén erôs nemzeti ôntudattal
kovetelték iskolâztatâsi jogaikat és el is érték nagyjâban a
100.000 fônyi lengyel nemzetiségû csehszlovâk âllampolgârok



szâmâra. Kârpâtaljân a zsidô lakossâgnak jelentékeny része
zsidô nemzeti ôntudatra ébredt. Csehszlovâkiâban az akklima-

tizâlôdâs nem nagyon hasznâlt. A zsidô ôntudatos értelmiség
és fiatalsâg megérezte Hertz Tivadar âlmânak, a zsidô haza
és a zsidô nemzet ûjjâépitésének hallatlan jelentôségét. Még
a huszas évek elején megalakult Munkâcson a héber tan-
nyelvû gimnâzium, amelyet fokozatosan nyolc osztâlyra épi-
tettek ki.

A magyar nyelvû iskolâztatâst nemcsak az elemi és fô-
képpen polgâri fokon igyekeztiink elômozditani, hanem a gim-
nâziumoknâl is. A beiratkozâsok ideje elôtt 6—8 oldalas rôp-
iratot nyomattunk sokezer példânyban "Magyar Sziilô" cim-
mel és a szulôtârsulatok és magyar fôiskolâsok segitségével
terjesztettûk. Ezekben iskolai statisztikâkat kôzôltiink. Ismer-
tettiik a tôrvényes és valôsâgos lehetôségeket a beiratâsok
alkalmâval és fôképpen erkôlcsileg buzditottuk a magyar
anyanyelvû szûlôket, hogy gyermekeiket magyar nyelvû isko-
lâkba irassâk be, erkôlcsi, kultûrâlis, nemzethûségi és mâs
inditô okkal alâtâmasztva.

A Sziilôi Târsulat intézménye

A Szûlôi Târsulat intézményérôl egy par szôt kell monda-
nunk. 1930 mâjusâban a csehszlovâk kultuszminiszter elren-
delte szûlôi târsulatok megalakitâsât osztâlyonként és iskolân-
ként. Az iskolai év harmadik hetében kellett osztâlyonként
egybehîvnia a tanitônak a szûlôket. A gyermekek hazavitték
a meghivôt és a szûlôknek bizonyos idôpont alatt meg kellett
alakitani a tanitô, esetleg az igazgatô részvételével ezt a târsu-
latot, amelynek célja az volt, hogy kultûrâlisan, szociâlisan,
egészségûgyileg, pedagôgiailag kôzelebb vonzza a tanulôk szû-
leit az iskolâhoz, kôlcsônôsen megismertesse az iskola és a
szûlôk problémâit és egymâst segitse a gyermekek nevelésé-
ben. Felismerve ennek nagyszerû kôzôsségalakitô erejét, a ma
gyar szûlôket — mâs môd hijjân — gyermekeiken keresztûl
értûk el. Magyarsâgtudatot ontôttûnk beléjûk. A tanitôsâg
megbecsûlte ôket és az értelmiség is résztvett ebben a munkâ-
ban. A helyi szûlôi tanâcsokon felûl môdjâban volt a szûlôk
nek megalakitani az iskolânkénti szûlôi tanâcsok szôvetségét.



Ezen feliil Fizély Imre, Pozsonyban még most is élô 83 éves
mérnok barâtommal megalakitottuk a pozsonyi sziilôi tanâ-
csok szôvetségét.

Ennek a szôvetségnek a révén, amely csak formâlisan lé-
tezett papiroson, mint iskolahatôsâgilag elrendelt testùlettel,
tulajdonképpen bizonyos mértékig kultûr-autonom jelleggel
mûkodtiink Pozsonyban és a nyugat-szlovenszkôi részen is.
Sokszor még Kelet-Szlovenszkôra is kiterjedt a mûkôdésiink.

Fbldmives iskoldk

Ezt a testuletet hasznâltuk fel akkor, amikor hozzânk for-

dult a komâromi magyar fbldmives iskola egyik kitûnô tanâ-
ra, aki a csehszlovâk fbldreformnak magyar vonatkozâsairôl
igen jô kbnyvet irt és arra kért benniinket, hogy tegyûnk va-
lamit, a lehetô leggyorsabban, hogy a két magyar fbldmives
iskolât, a komâromit és a rimaszombatit megtbltsiik tanulôk-
kal. Mert bizony a lehetôség adva volt, de a magyar fbldmive-
lôk és gazdâk nem igen kiildték fiaikat ezekbe az iskolâkba,
pedig ezek az iskolâk internâtussal is rendelkeztek, ùgy Rima-
szombaton, mint Komâromban. Ezért lelkészek, egyesiile-
tek kbzmûvelôdési testiiletek ûtjân propagandât inditot-
tunk a magyar gazdâk kbrében ennek az igen olcsô tanulâsi
lehetôségnek a kihasznâlâsâra, hogy mûveltebb gazdafiùk ve-
gyék majd ât sziilôik birtokait és igy tbbbet termeljenek és
jobban, megismervén a mezôgazdasâgnak korszerû haladâsât
és minden mâsnemû titkât. Kulbnbsen Rimaszombat vidékén

volt erre sziikség, mert jelentkezôk hijjân mâr az iskola be-
zârâsa fenyegetett.

Szivôs munkânk âltal évrôl-évre nbvekedett a magyar fbld
mives iskolâk diâkjainak a szâma; azok a tanulbk, akik egy
vagy két évre lâtogattâk ezt az iskolât. Legalâbb 8 elemivel
bârki bekerùlhetett a fbldmivelési szakiskolâba.

Ez is, valamint az ipari tanonciskolâknak a fejlesztése
fontos tényezôje volt életiinknek, mert fel kellett ismernûnk,
hogy az anyagilag fiiggetlen kisemberek, a polgâri iskolât vég-
zett és késôbbi szakmabeli mesterségekkel foglalkozô bnâllô
iparosok és az bnâllô gazdâk képezik a fuggetlen magyar gaz-



dasâgi élet alapjât. Felnôtt érettségizett ifjùsâgunkat is reâlis
életpâlyâkra ôhajtottuk irânyi'tani. Néhai dr. Szilassy Béla,
losonci foldbirtokos, a prâgai szenâtus magyar szenâtora mâr
1928-ban a prâgai magyar fôiskolai cserkészek Szent Gyorgy
Korének meghivâsâra megjelent a Rozsnyô melletti gomba-
szogi talâlkozôn és elôadâst tartott a reâlis magyar életpâlyâk-
rôl. Az âllami hivatalok felé tôrtetô, mùltbeli gondolkodâstôl
reâlis életpâlyâkra, kereskedô és mâs fiiggetlen életpâlyâkra
kellett irânyitanunk fiatalsâgunkat, kôzépiskolât és egyetemet
végzett magyar ifjûsâgimkat, hogy egy ûj magyar értelmiséget
fejlessziink, amely fiiggetlen az âllamhatalomtôl. Az âllami
âllâsokban valô elhelyezkedésre igen csekély, vagy semmi lehe-
tôség sem adôdott, ezeket az âllâsokat még magyar nyelvterii-
leten is csehekkel vagy szlovâkokkal tôltôtték be.

Meg kell jegyeznem, hogy amig a cseh gimnâziumokban
fôképpen cseh tanârok tanitottak, mert nem volt megfelelô
képesitésû szlovâk tanâr, ezekben a csehszlovâk iskolâkban
a cseh tanârok megtiltottâk a magyar nyelv hasznâlatât. A ma
gyar ifjûsâg a magyar nyelvet még egymâs kôzt sem hasznâl-
hatta. Ugyanez volt a helyzet a német iskolâkban is, mint pl.
Pozsonyban és Lôcsén is tilos volt a magyar nyelven valô
érintkezés. Magyar nyelvteriileten a csehek legtôbbje magân
ùton tanulta a magyar nyelvet, mi'g ezt a szlovâk fiatalsâgtôl
rossz néven vették és hazaârulâsnak tartottâk.

A csehek jôl tudtâk, hogy a kisebbségi rendszerben, gaz-
dag magyar vidéken akkor lehet elômenetelûk az âllamnâl is,
ha a magyar nyelvet megtanuljâk. Csodâlatos volt, hogy meny-
nyi cseh rendôr, pénziigyôr és mâs, a néppel kôzvetlen kap-
csolatban lévô âllami tisztviselô, milyen erôsen tanulta a ma
gyar nyelvet ugyanakkor, amikor a magyar nyelv tanulâsâtôl
eltanâcsoltâk a szlovâk ifjûsâgot.

Magyar tanoncotthonok

A vârosokba keriilô és ipart tanulô magyarsâg szâmâra
nem volt elérhetô tanoncotthon, l'gy a harmincas évek elején
Pozsonyban is és mâsutt is, igyekeztiink otthonokat létesiteni,
ahol magyar feliigyelet alatt 8—10 és tôbb tanonc lakhatott és



onnan jârhatott a mesteréhez. Az otthonokban szôrakoztatâst
és magyar kultûrlégkôrt nyertek ezek a vidékrôl, a nyitrai
magyar félszigetrôl, sokszor a Vâgmentérôl, jô szakmâkban
mesterséget tanulô tanoncok. A Magyar Menza Egyesulet segi-
tette ôket éppen ûgy, mint a magyar diâkotthonok létesitésé-
vel a Magyar Târsadalmi Nagybizottsâg, amely Prâgâban,
Briinnben és Pozsonyban diâkotthonokat létesîtett kiilôn fiûk-
nak, kuldn lânyoknak, hogy ûgy ott ezek magyar kornyezetben
otthont talâlhassanak és ugyanakkor folytathassâk anyagi za-
varok nélkûl egyetemi tanulmânyaikat. Mindezek az intézmé-
nyek, az egymâs terhét viselés gondolata alapjân szûlettek, és
igy kôzosségépitô, nemzetépitô szereppel rendelkeztek.

Magyar tannyelvû egyetemûnk, miként mâr emlîtettem,
Csehszlovâkiâban nem volt és îgy a kôzel egymilliôs magyar-
sâg fiatalsâga mâs tannyelvû fôiskolâkat és egyetemeket volt
kényszerû lâtogatni. A magyarorszâgi diplomât pedig nem
nosztifikâlta a csehszlovâk âllam.

A Losonci Reformàlus Theolôgia

Magyar egyetemi vonalon egyetlen egy fôiskolai jellegû
intézete volt a magyarsâgnak éspedig Losoncon, a Reformâtus
Theolôgia. A Theolôgiânak soha a nyilvânos jogot az âllam
meg nem adta, mivel a felvidéki, azaz a szlovenszkôi reformâ
tus egyetemes egyhâz soha alkotmâny szerint nem engedélyez-
tetett és csak de facto volt elismerve. A reformâtus egyhâz-
testnek alkotmânyât a csehszlovâk âllam soha jôvâ nem hagy-
ta. Az 1920-as évek végén megprébâltâk megsemmisiteni a
magyar teolôgusok tanulmânyait és az iskolât hatôsâgilag be-
zârattâk. De csak 48 ôrâig tartott a Losonci Theolôgia bezâra-
tâsa, mert néhai Balogh Elemér pozsonyi pûspôk, a szlovensz
kôi és ruszinszkôi reformâtus egyhâz egyetemes zsinati elnôke
azonnal tâviratot intézett Lord Dickinsonhoz, a Presbiteriânus

Vilâgszôvetség fejéhez, aki Masaryk elnôknél és a csehszlovâk
kormânynâl interveniâlt. îgy ùjbôl megnyilt a Theolôgia, mert
a csehszlovâk kormâny kûlfôldi presztizse nem blrta el ezt
a sûlyos csapâst, amelyet egy âllamtôl fiiggetlen egyhâzi intéz-
mény bezârâsâval magâra zûdîtott.



Kôzmûvelôdési hatôsâgok

Az iskolaûgyi és nemzetmûvelôdési minisztérium nemcsak
az iskolâkért felelt, hanem az iskolàn kivuli népmûvelôdés
hatâskorében is juris dictio-val rendelkezett. A népnevelés a
demokrâcia szempontjâbôl abszolut sziikségesség. Semmiféle
polgâri demokratikus rendszer nem létezhet mûveit és értel-
mes vâlasztôk és polgârsâg nélkiil. Ez indi'totta a csehszlovâk
torvényhozâst még 1919-ben arra, hogy kôzmûvelôdési hatôsâ-
gokat létesîtsen az ûn. jârâsi, kôzmûvelôdési testuletek és
azok alatt pedig helyi kôzmûvelôdési tanâcsok révén. Ez kôte-
lezô volt és a helyi hatôsâgok feleltek létesitésûkért. Ennek
az intézménynek a jelentôsége szâmunkra abban rejlett, hogy
a nemzetiségi hovatartozâst vette alapul ezek létesitésénél.
Csehszlovâkia nemzetiségi, azaz tôbbnyelvû âllamalakulat volt.

Jôllehet a nemzetiségi elv alapjân kôvetelték annakidején
Masaryk és Benes az âllam létrejôttét az Osztrâk—Magyar
Monarchia szétverése alkalmâval, mégis soha sem kerûlt sor
arra, hogy komolyan valôra vâltsâk azokat a kisebbségvédelmi
îgéreteket, amelyeket a nyugati hatalmaknak tetlek akkor,
amikor kicsikartâk tôlûk ennek az ûj âllamtestnek a meg-
alakitâsât.

Szûkséges néhâny szôt ejtenunk arrôl — mivel Csehszlo
vâkia nemzetiségi âllam volt — hogyan âllapitottâk meg vala-
kinek a nemzetiségét.

A népszâmlâlâsok

Az elsô népszâmlâlâst 1921-ben ejtették meg, a mâsodikat
1930-ban, 1940-ben mâr nem volt Csehszlovâkia. Azutân a mâ-

sodik vilâghâborût kôvetô idôkben ûjra népszâmlâlâsra kerûlt
a sor, de ezzel most nem foglalkozunk. Az akkori idôkben
tehât, 1921-ben, a népszâmlâlâsi biztosokat a magyar nyelv-
terûleten, ahol csak magyarok laktak, magyarokkal kellett
betôlteni, de ilyen csak a falvakon volt. Vidékeken, ahol két-
nyelvû volt a lakossâg, kizârôlag a tôbbségi, az ûn. âllamalkotô
nemzetbôl, a csehekbôl és szlovâkokbôl vették a Felvidéken
és Kârpâtaljân a népszâmlâlâsi biztosokat. îgy ebbe bele-
szôlâsa a nemzeti kisebbségeknek nem volt, egyâltalâban nem



vették figyelembe a kôveteléseiket, nem volt erre tôrvényes
alap, tehât azt tette a kormânyzat, amit akart és a népszâm-
lâlâsi biztosokat ôk vâlasztottâk ki âllami tisztviselôk és

megbizhatô cseh és szlovâk nemzetiségû emberekbôl. Eze-
ket tanitottâk kurzusokon és utasitâsokkal lâttâk el, mielôtt

kezukbe adtâk a népszâmlâlâsi lapot, amely népszâmlâlâsi la
pon ôk tôltôtték ki az adatokat és az illetônek csak alâ kellett
azt imia, aki irai és olvasni tudott és igy ôk vették szâmba
a nemzetiségeket és a lakossâgot. Lényegében a fôkérdések
ezek voltak: a név, a szûletés helye és éve, a helyi illetôsége,
az illetônek vallâsa, nemzetisége, természetesen âllampolgâr-
sâga, foglalkozâsa, gyermekei kiilôn-kulôn és ezeket is, mind-
egyiket nemzetiségileg kihallgattâk és megkérdezték, hogy mi-
lyen nemzetiségunek vallja magât. Mondanunk sem kell, hogy
az értelmes és tanult népszâmlâlâsi biztosok, akiket instruk-
ciôkkal lâttak el, igyekeztek a nemzetiségi kisebbségek szâ-
mât lefokozni, csôkkenteni s râbeszélni, kiilônôsen a nem ma
gyar hangzâsû csalâdnevueket, hogy szlovâknak vagy csehszlo-
vâknak valljâk magukat.

A zsidôk nemzetiségi bevallâsa

Kûlônôs intézkedés volt a zsidôkra vonatkozôan. A nép
szâmlâlâsi instrukciô azt mondta, hogy a nemzetiség megâlla-
pitâsânâl az anyanyelv a dôntô, a zsidô embereknél azonban
etekintetben kivételt tettek. Az izraelita vallâsû embernek,

mert a vallâs "izraelita" jelleggel volt meghatârozva, joga volt
nemzetiségét maga meghatârozni és nem az anyanyelv volt
a dôntô. Ezzel a magyar anyanyelvû zsidôknak megadtâk a
lehetôségét annak, hogy ne valljâk magukat magyarnak, ha-
nem mâsnak, esetleg csehszlovâknak, vagy zsidô nemzetiségu
nek, mert a zsidô nemzetiség kiilôn létezô kategôria volt. Az
1930-as népszâmlâlâsnâl az izraelita vallâsûaknak kb. 50%-a
vallotta magât zsidô nemzetiségunek.

A nemzetiségi bevallâsok helyességét ellenôrizni lehetett,
tovâbbâ, ha valaki nemzetiségét bizonyitani akarta, a prâgai
statisztikai hivataltôl, megjelôlvén, hogy hol lakott a népszâm-
lâlâs idején, egy kimutatâs megkiildését kérhette, hogy milyen
nemzetiségunek vallotta magât.



A kérelmezô 15 korona illeték bekiildése utân 2—3 hét
mùlva megkapta a kért kimutatâst. Ennek erkolcsi jelentôsége
volt, s megkivântuk sokszor, amikor valaki be akart osonni
és a magyar pénzeken, a magyar kormâny âltal késôbb a ma-
gyarok szâmâra kiharcolt pénzen akart élni, mint ahogy ilye-
nek sokan voltak a iriagyarok szâmâra létesitett kbziiletekben.
Nagyon sokan a megkérdezettek kbziil soha sem tudâk ezt
a kimutatâst felmutani, nyilvân nem vallottâk magukat ma-
gyarnak és csak magyar neviik miatt és politikai hozzâtar-
tozâsuk végett kaptak a kormânyzattôl mindenféle stâtust és
âllâst, amely ôket anyagilag biztositotta, s aminek fejében a
csehszlovâk âllamnak propaganda eszkozévé vâltak.

A magyar kôzéleti férfiak, politikusok, akik a cseh tôrvé-
nyeket nem ismerték és annak részleteibe nem is hatoltak
bele, az elsô évtizedben mondhatni arra az âllâspontra helyez-
kedtek, hogy a magyarsâg ne prôbâlja beleélni magât az ûj
kôriilményekbe, mert mihelyt gyakorlatilag részt vesziink a
munkâban, akkor automatikusan megszûnik az irredenta gon-
dolkodâs alapjân a visszavâgyodâsnak az érzése és nem aka-
runk tovâbb a magyar hazâhoz tartozni; tehât inkâbb negativ
magatartâst tanûsitsunk mindennel szemben, s ha ezt tanûsît-
juk, akkor nem kîvânkozik majd a lelkiink megmaradni ezen
kôriilmények kozt, és kônnyebben tudunk majd hazatérni,
amikor a megvâltâs jôn. A megvâltâs — sajnos — nem érke-
zett meg.

Felismerve a torvényadta lehetôségeket, kibânyâsztuk a
magyarsâg szâmâra ezeket a lehetôségeket. A fennâllott tôr-
vénynek suum cuique, kinek mi jâr, elve alapjân kôvetelte az
ifjûsâg egyrésze és fôképpen mi, akik ezekkel a kérdésekkel
foglalkoztunk, a magunk jussât. Ilyen volt pl. az ûn. iskolân
kiviili népmûvelésnek a hâlôzata. A tôrvény minden nemzeti-
ségnek megadta a kultûr-autonômiât, de ezt ismerni és kôve-
telni kellett, mert hiszen ônmagâtôl a politikai hatôsâg nem
tâlalta szâmunkra ezeket a kultûr-autonômiai lehetôségeket.
Melyek voltak ezek a kultûr-autonômiai lehetôségek? Elsô-
sorban az ûn. helyi magyar kôzmûvelôdési testiilet megszerve-
zése, amelynek tagjai mindazok a helyi magyar nemzetiségi
képviselôtestûleti tagok és kultûregyesûleti vezetôk voltak.



akik helyben éltek. Ezéket hivta ossze a vârosnak vagy a falu-
nak âllami jegyzôje, aki rendszerint vagy cseh, vagy szlovâk
volt. Ô alapitotta meg a magyar kozmûvelôdési testiiletet, ha
ezt az illetôk kérték. Ha nem torôdtek vele, hagytâk. Hiszen
minek râerôszakolni egy nemzettestre azt, hogy nôvekedjék,
ha azt nem érdekli sajât jovôje.

Jârâsi magyar kozmûvelôdési testuletek

Mi fiatalok, felismerve ennek a szûkségességét, egy 20
évvel idôsebb barâtunkkal, aki ma is él Magyarorszâgon, a
jelenleg 83 éves Ivdnfy Gézâval kiâstuk a tôrvényhozâsbôl az
un népmûvelési tôrvénynek az elôirâsait és érvényesitettuk
sok-sok jârâsban a magyarsâg részére. Mi volt az alapja
ennek? A torvzny azt mondta, hogy minden olyan politikai
jârâsban, amelyben legalâbb 20% magyar nemzetiségû cseh-
szlovâk âllampolgârt mutatott a legutôbbi népszâmlâlâs, ott
a magyarsâg rendeikezhetik jârâsi magyar kozmûvelôdési tes-
tûlettel, amelyet a jârâs vâlasztott magyar nemzetiségi poli
tikai képviselôibôl és az egyesûletek vezetôibôl alakitottâk
meg. A cseh, vagy szlovâk jârâsi fônôknek kellett egybehlvnia
az alakulô gyûlést. Ha ezt nem tette meg, akkor jârâsonként
el-elmentunk a jârâsok magyar kultûrvezetôihez, alâlrattunk
velûk egy kétnyelvû, ahol volt magyar nyelvhasznâlati jog,
ott csak magyar nyelvû kérvényt. Ha a jârâsban 20%-nâl keve-
sebb magyarsâg élt, akkor nem volt meg a magyar nyelvhasz
nâlati jogunk, igy ott szlovâk nyelven adtuk be a kérvényt,
mint pl. az aranyos-marôti jârâsban, a magyar kozmûvelôdési
testûletnek létesitésére. A cseh nemzetiségi jârâsi fônôk majd-

nem gutautést kapott, amikor elébe helyeztûk a tôrvény alap-
jân ezt a kôvetelést. Bele kellett nyugodnia, akâr tetszett neki,
akâr nem. Négy tiszta magyar nyelvû kôzség volt ebben a jâ
râsban és ezeknek a lakossâga, valamint Aranyosmarôt egy-
néhâny idôsebb magyar nemzetiségû polgârânak segitségével
megalakitottuk ezt a testuletet, amelynek kultûrhatôsâgi jel-
lege volt.



Magyar Kôzkdnyvtârak

Mit jelent az, hogy kultùrhatôsâg? Ez azt jelenti, hogy
a jârâsi kôzmûvelôdési testûlet felette âllt a helyi kozmûvelô-
dési testiileteknek, amelyek szintén kultûrhatôsâgok voltak,
tehât nem egyesûleti alapon sziilettek meg, hanem tôrvény
alapjân jôttek létre. Ezeket is természetesen ki kellett provo-
kâlni, mert hiszen a magyarsâg legnagyobb része egyâltalân
nem ismerte ezt a tôrvényt, errôl nem keriilt szô. 1919-ben
az ideiglenes nemzetgyûlés szavazta meg, ennek kiegészi'tôje
volt az 1920as kôzkdnyvtâr tôrvény. Minden kôzség koteles volt
az évi koltségvetésében kônyvtâri dologi kiadâsokra és a lakos-
sâg arânyâban kônywâsârlâsra elôirt osszeget beiktatni. Ha ezt
nem tette meg, az ûn. jârâsi kôzmûvelôdési testûlet végre-
hajtô hatalommal kôtelezhette a vârost, vagy a kôzséget, hogy
olvasô helyiséget âllitson rendelkezésre és ûgy a fûtést, vilâ-
gîtâst, valamint a személyi kôltségeket megfizesse. A 10,000
lakosnâl nagyobb vârosokban fôfoglalkozâsû kôn5rvtârost, ki-
sebb helyeken részidôs kônyvtârost vâlasztottak.

A magyar kôzkônyvtâraknak kônyvellâtâsa kûlôn problé-
mât jelentett. Magyarorszâgrôl nyomdatermékeket csak egy
"megbizhatô" cég importâlhatott. Tôbben olyan irodalmat hoz-
tak, amely Magyarorszâgon nem kelt el és politikailag meg-
felelt a csehszlovâk kormânyzat gondolkodâsânak. Ivànfy
Géza kitûnô barâtom egy befolyâsos cseh nyomdavâllalat se-
gitségével meggyôzte az illetékeseket, hogy lehetetlen ponyva-
kônyvekkel demokrata nevelést âpolni. Ez a cég tette lehe-
tôvé azt, hogy megjelenhetett magyar nyelven egy Kôzmûve-
lôdés-Kônyvtârélet" c. havi folyôirat, amellyel a 30-as évek
kôzepétôl kezdve tâjékoztattuk a 620 kôzségi magyar kôz-
kônyvtârt a Felvidéken és Kârpâtaljân.

A minisztériumnâl kiharcoltuk egy cenzura bizottsâg lé-
tesîtését, amely a kôzségi kôzkônyvtârakban valô kônyvszelek-
tâlâst vâllalta. Ez a bizottsâg magyar nemzetiségû tanârok-
bôl, tanitôkbôl, kultûrmunkâsokbôl âllott. Havonként gyûlé-
sezett. A jôvâhagyott kônyveket azutân ki lehetett ajânlani
a kôzkônyvtâraknak megvâsârlâs céljâbôl. Ezâltal megszun-
tettûk a ponyva- és szennyirodalom, valamint idegen nyelvû
kônyveknek vâsârlâsât a magyar kôzkônyvtârak szâmâra.



Rengeteg idô és munka kellett ahhoz, hogy a magyar
tanitôsâg segitségével a magyar kôzségi kôzkônyvtârakat tény-
leg értékes magyar irodalmi termékekkel lâssuk el. A helyi
kdzkônyvtâraknak vezetése a kdzségi konyvtârtanâcs feladata
volt. Ez magyar nemzetiségû âllampolgârokbôl âllt.

Ezek a kozôsségek mind lényegesek voltak, mert a ma
gyar nemzeti érzés és tudat âpolâsât jelentették. Nem érzelmi,
hanem mindennapi gyakorlati dolgokrôl volt szô, amikor kôz-
pénzekbôl, a magyarsâg adépénzeibôl visszajârô kis tôredé-
ket magyar szempontbôl értékes célokra forditottâk.

Meg kell emlîtenem ez alkalommal az elôzetes cenzurât.
Ez az elôadâsokra is vonatkozott. 1936-ban dr. Sziillô Géza,
az Egyesûlt Magyar Part prâgai szenâtora felkérésére egy elô-
adâst tartottam a Csehszlovâkiai Magyar Népszovetségi Liga
keretében "A csehszlovâkiai magyarsâg élete a demokrâcia és
a népszovetségi gondolât tiikrében" cfmmel. Ennek az elô-
adâsnak minden egyes tételét csehszlovâkiai statisztikai ada-
tokkal tâmasztottam alâ, akâr iskolapolitikai, fôldreformbeli,
kultûrpolitikai, gazdasâgi vagy szociâlis intézményekre vonat-
koztak is azok. Mindeniitt proporcionâlis alapon, a csehszlovâk
âllam nemzetiségi ôsszetételének szâzaléka arânyâban mutat-
tam ki, mennyi illette volna meg és hol rôviditették meg a
csehszlovâkiai magyarsâgot kultûrâlis és egyéb vonatkozâsban.
Ezt az elôadâst elôzetesen szintén be kellett mutatnom egy
példânyban a rendôrségnek. A rendôrség nem tudott kifogâst
talâlni, hiszen idézett hivatalos statisztikai adatokkal erôsi-

tettem meg âllitâsaimat.

Emlitsiik meg azt a szomorû tényt, hogy a magyar Him-
nuszt 1919 januâr 1-tôl nyilvânosan nem énekelhettùk. A nem
zeti iinnepek alkalmâval a magyar nyelvre forditott szlovâk
és a magyar nyelvre forditott cseh himnuszt énekelhettùk
csupân. Az elsô: "Hol van hazâm, hol van hazâm" cimû cseh
himnuszt és a "Zeng az ég a Tâtrân, villâmok cikâznak" kez-
detû szlovâk himnuszt magyar nyelven. Érdemes ezt szemùnk
elôtt tartani, kùlonosen itt a szabad vilâgban, ahol môdunk-
ban van nemcsak énekelni, hanem cselekedni is.

A nemzet fennmaradâsânak egyik lényeges pontja abban
rejlett, hogy kifejlesztettuk a nemzet tagjaiban az egymâs



irânti torôdés lelkiiletét, kûlônôsen a rossz gazdasâgi hely-
zetben âllôkkal, a fôldmunkâssâgnak a vârosok felé tôrtetô
tomegeivel szemben, akiket a fôldreform megfosztott meg-
élhetésuktôl.

Az âllam a jârâsi ifjûsâgi gondozôk révén tôrôdbtt beteg,
ârva, vagy mas gyermekekkel. Ilyen magyar intézményeink
sajnos nem voltak.

A német nemzetiség hamarâbb verekedte ki még a Fel-
vidéken is azt a jogât, hogy kiilon német ifjûsâgi âllami gon-
dozôkat létesftsenek. Ezek a német nemzetiségû ifjakkal,
gyermekekkel tôrôdtek. Ez azért is volt lehetséges, mert a
német un. aktivista pârtok, a Német Keresztényszocialista
Part és a Német Gazdapârt, a Német Szociâldemokrata Part
révén befolyâsra tettek szert a csehszlovâk kormâny koalîciôs
kormânyaiban.

Szociâlis vonatkozâsban nagyon gyengék voltak a mi kisér-
leteink. Egyhâzi ârvahâzak és intézmények voltak talân az
egyedûliek, amelyek tôrôdtek a gyermekek magyar lelkûleté-
nek megtartâsâval.

Gazdasâgi onvédelem — Szovetkezetek

Gazdasâgi vonalon ônâllô egzisztenciâk megteremtése a
gazdasâgi onvédelem jelentékeny része volt minden nemzet
akarâsânak.

Nagyon nehéz volt râbimi a magyar fôldmiveseket, hogy
fogyaszldsi szôvetkezeteket létesitsenek. De hosszû munka
utân ez sikerlilt. És a magyar fogyasztâsi szovetkezetek a
Csallôkôzben, Mâtyusfôldôn, az Ipoly mentén és mâsutt egyre
inkâbb nôvekedtek. A fogyasztâsi szovetkezetek jobb anyagi
helyzetbe hoztâk a kisgazdâkat és a falu lakossâgât. A szovet
kezetek nem fentrôl szervezôdtek meg, mint az anyaorszâgban
a Hangya Szovetkezetek, hanem alulrôl, a gazdâk egybeâllâsa
folytân.

Kimagaslô volt a szôvetkezeti élet terén egy zseniâlis gaz
dasâgi érzékû egyszerû embernek, Nagy Ferencnek tudâsa, aki
kereskedôsegédnek tanult ki. Nagy Ferenc késôbb a magyar



szôvetkezetek Hanza nevû galântai ellâtô kôzpontjânak lett
az igazgatôja. Kitûnô gazdasâgi tudâsa és sikerei miatt — âm-
bâr magyar volt— megvâlasztottâk a Pozsonyban székelô
szlovenszkôi szlovâk tobbségû fogyasztâsi kôzponti szôvetke
zetek bevâsârlâsi igazgatôjâvâ. Ez is bizonyiték arra, mennyi
képességgel van megâldva a magyar.

Egy harmonikus nemzeti târsadalomnak egymâssal valo
tôrôdése létfenntartô sziikségesség. A fogyasztâsi szôvetkezet
ezt tette. Sokszâz szôvetkezet mûkôdôtt. A hitelszôvetkezetek

sokkal lassabban alakultak; termelési szôvetkezetunk alig volt.

Magyar szaktanfolyamok, szakiskolâk

Az ônâllô magyar egzisztenciâk megalapitâsa végett sziik-
ségesnek mutatkozott mindeniitt a szakszerû elôképzettség.
Ezt magyarul elsajâtitani nem volt kônnyû. Falujârâsunk
arra indîtott, hogy a kormânyt valahogy két szakmâban kény-
szeritsuk magyar tannyelvû oktatâsra. Az egyik a magyar
szulésznôk nevelésének kérdése. 1918 ôta nem volt magyar szû-
lésznô képzés. A fainsi és vidéki magyar anyâk egyre inkâbb
érezték a magyarul beszélô szulésznôk hiânyât. Ez arra inditott
benniinket, hogy a szlovenszkôi tartomânyi gyûlés magyar
képviselôihez fordultunk magyar szulésznôi tanfolyam, vala-
mint magyar nyelvû patkolô kovâcs tanfolyam létesitése vé
gett. Ezek talân nem jelentenek vilâgmegmozditô eseménye-
ket, mégis rendkivûl fontos volt a magyarsâg szempontjâbôl,
hogy ez a két szakszerû tanfolyam magyar nyelven tartassék.
És eredményt is értunk el hosszû, hosszû munka utân. Onâllô
magyar egzisztenciâk, magyar patkolô kovâcsok és magyar
szulésznôk ûjbôl szakszerû neveléshez és kenyérkeresethez
juthattak.

Csehszlovâkiâban nagy sûlyt helyeztek az ônâllô kereset-
tel rendelkezô nôi iparâgak fejlesztésére, kivâltképpen a felsô-
ruhakészîtés, a szabâszat, a nôi fehérnemû varrâs, az internâ-

tusok gazdasâgi vezetôinek kiképzésére. Erre a célra iskolâ-
kat alapitottunk, az un. hâztartâsi szakiskolâkat. Ezekbôl
szâmos cseh és német nyelvû volt, magyar nyelvû egyetlen
egy sem. 1939-ig nem sikerûlt ilyen intézményt létesitenûnk,
de az 1939- âprilisi események utân az anyaorszâghoz vissza



nem tért szlovâkiai magyarsâg a Nyitra-vidéki nyelvsziget,
valamint a Kassâtàl keletre fekvô, de még Szlovâkiâhoz tar-
tozô falvak és egyéb elszigetelt magyarsâg szâmâra egyre in-
kâbb felmeriilt a leânyok képzésének sziikségessége. Igy Po-
zsonyban megkezdhettiik a magyar tannyelvû nôi szakiskola
megszervezésének munkâjât. Ismerve a tôrvényt, iskolafenn-
tartôt kellett talâljunk. Pozsony vârosa természetesen nem
vâllalta volna ezt, de volt Pozsonyban egy magyar gyiilekezet,
a pozsonyi reformâtus egyhâz — aki vâllalta. Talâltunk egy
kivâlô magyar nemzetiségû szaktanitôt, aki akkor Késmârkon
tanîtott a szlovâk âllam âltal fenntartott német anyanyelvû
iskolâban. Ezt a hblgyet Scharbert Ilonânak hîvtâk. A pozsonyi
reformâtus egyhâz, mint iskolafenntartô, vâllalta az anyagi és
jogi kôtelezettségeket az âllammal szemben. Az iskola neve
ez volt: "A bratislavai reformâtus egyhâz nyilvânos joggal
rendelkezô magyar tannyelvû hâztartâsi szakiskolâja". A szak
tanitôt kérésére a szlovâk âllam kôlcsônadta szâmunkra. En-

nek fejében a szlovâk âllam tanûgyi hatôsâga minden hônap-
ban elôre megkapta a reformâtus egyhâztôl, az iskola-fenn-
tartôtôl, a kôlcsônkapott szaktanftô fizetését és ezt azutân
neki kiutalta. A tôbbi tanerôt a fenntartô kôzvetleniil alkal-

mazta és fizette, mert ezek nem voltak âllami alkalmazottak.
Intemâtus nélkûl azonban nem lehetett megteremteni ezt az
iskolât, mert hiszen a novendékek 95%-a nem Pozsonybôl,
hanem a szôrvânymagyarsâg teriiletérôl kerûlt ki. Ezért az
iskola mellé intemâtust épitettiink, Hrobon utca 7 szâm alatt,
a magyar târsadalom segitségével. Sajnos, ennek az iskolânak
csak egy évfolyama fejezhette be a hârom éves tanulmânyât.
1944-ben a végzettek iparképesitéssel egyenlô bizonyitvânyt
nyertek. 1945-ben a minden magyar iskolât bezârô csehszlovâk
rendelkezések véget vetettek ennek a gyônyôru intézmény-
nek is.

Magyar ifjûsâgi nevelés az emigrâciô elsô éveiben

Az ausztriai szâmkivetésben ûjra felmerûlt a magyar mun-
kânak a sziikségessége. A rômai katolikus, valamint a protes-
tâns lelkiszolgâlat megszervezése mellett a legerôsebb, leg-
komolyabb szândékot és magatartâst a mozgalmi jellegû ma-



gyar cserkészet teremtette meg, amely a menekiilt tâborokban
levô magyar fiatalsâgot fogta egybe és késôbb a magyar he-
lyeken, a nem tâborokban lakôkat is ébresztgette. Igy a cser
készet volt az, amely a fiatalsâg soraiban kôzbsségi élményt
és nemzetfenntartôi munkât vâllalt a teljes elhagyatottsâgban
és idegen kbrnyezetben.

Az ausztriai és a németorszâgi magyar cserkészek hallat-
lan értékû alapvetô munkât végeztek ezen a téren. A magyar
férfiak cserkészvezetôjéiil Bânàthy Béla ausztriai magyar cser-
készparancsnok személyemet bizta meg, mert ûgy érezte, hogy
a felnôtt cserkészeknek is tbbb a kbtelessége és mâsok a szol-
gâltatâsai a magyarsâggal szemben, mint mâs egyedeké. Igy
a férficserkészet terén elôadâsok megtartâsâval, a cserkész-
vezetôkkel karbltve târsadalmi kérdések, szociolôgiai felmé-
rések és mâs egyéb vilâgnézeti kurzusok révén gyakorlati idô-
szerû problémâknak a megvitatâsâval tartottuk a lelket és
irânyitottuk a kbzbsségi munkât.

A grôf Teleki Pâl magyar cserkész munkakbzôsségbôl a
magyarorszâgi Magyar Cserkészszôvetség hazai megszlintetése
utân kiilfoldon alakult meg a Magyar Cserkészszôvetség ûjra
1948 nyarân. Ennek a cserkészszôvetségnek a munkâja vilâg-
szerte ma is kôzérdeklôdésiink kôzéppontjâban âll.

A magyar iskolâztatàsnak itt sem volt szabad megszûnnie.
Az egyes lakôhelyeken, tâborokban folyt a magyar gyermekek
tanitâsa, sot bânyavidékeken is. Amikor a tanltôi fizetéssel
baj volt, sziilôi târsulatot alakitottunk és eljârtunk a felsô-
ausztriai hatôsâgoknâl és kiverekedtûk az ùn. âllami tanltôi
segély kiutalâsât.

A kivândorlâs megkezdésekor, amely az IRO (Internatio
nal Refugee Organization) keretében tôrtént, s amely az Egye-
siilt Nemzetek védelme alatt âllott mindaddig, amlg a kivân
dorlâs idôpontja el nem érkezett, a védnôksége alatt levô
tâborokban is mûkôdtek magyar iskolâk.

Amerikai magyarsâgszolgâlat

Az IRO segltségével kikeriiltem Amerikâba 1950 februâr-
jâban, mint mezôgazdasâgi segédmunkâs Njmgat-Ohiôba. Meg-
ismertem az amerikai fôldmunkâs életét, ami heti 75—78 ôrâs



munkât jelentett. Ez az 5 hônapi mezôgazdasâgi cselédszerep
megismertetett az amerikai farmemek kiilonbbzô tevékenysé-
gével, a mexikôi vendégmunkâsok sorsâval, megismerkedtem
a szakszerû tanâcsadâsokkal, amelyeket mezôgazdasâgi vona-
lon a szôvetségi kormâny ingyen juttat a farmereknek.

Ôt hônap mûlva megszûnt a szezon s vele a havi szâz dol-
lâros fizetés, meg az ûn. pincézetlen szabad lakâs magam,
feleségem és ôt gyermekem szâmâra. Akkor bekeriiltem egy
mezôgazdasâgi gépgyârba, ahol hârom és félévig dolgoztam.
Mâr csak 40 ôra volt a heti munkaidô és tôbb volt a fizetés.

Amikor itt 1953 tavaszân sztrâjkba léptek, hârom évi viszon-
tagsâgos és nehéz mezôgazdasâgi, majd gyâri munka utân
1953-ban elkeriiltem Daytonba és ott a magyar reformâtus
lelkész segitségével munkât leltem a Frigidaire gyârban. Be-
kapcsolôdtam a magyar reformâtus egyhâz révén a magyar
életbe. Hamar észrevettem, hogy a magyar értelmiségnek
nyoma sincs a gyiilekezetben.

Az 1949—50-ben jôtt magyar D.P.-k (Displaced Persons)
nem csatlakoztak a szegényebb magyar reformâtus egyhâzhoz,
hanem a kôzéposztâly jellegû tagsâggal rendelkezô angol nyel-
vû presbiteriânus, reformâtus, evangélikus gyiilekezetekhez
mentek, vagy sehova sem. Azt is meg kell érteniink, hogy az
éhazâban a târsadalmi ôntudat, a târsadalmi rang érzése erô-
sebb volt, mint a magyar reformâtus egyhâzhoz, vagy annak
egyszerû népéhez valô hûsége. Az alacsonyabb mûveltségû, ré-
gebben bevândorolt magyarok magyarsâgukhoz és egyhâzuk-
hoz is hûek maradtak.

Megismerkedtem a magyar reformâtus lelkész sorsâval,
aki vasâmaponként reggel 9 ôrakor tartotta az elsô vasârnapi
iskolai osztâly vezetését, 10 ôrakor angol nyelvû, 11 ôrakor
magyar nyelvû istentiszteletet tartott. A magyar nyelvû fel-
nôttek szâmâra szôlô vasârnapi iskolâra mâr nem telt ideje.
Ekkor vâllaltam Hôrcsik Gyula érettségizett gyâri munkâssal
a felnôttek magyar nyelvû vasârnapi iskolâjânak meginditâ-
sât. Itt a felnôttek kôzt szâmos 65 éven felûli magyarral talâl-
koztam, akik nem rendelkeztek semmiféle jôvedelemmel sem,
s gyermekeik, vagy unokâik hâzâban éltek, majdnem nyomor-
ban. Ezek a târsadalombiztositâsi tôrvény életbeléptetése elôtt



dolgoztak; némelyek vendéglôkben, iizemekben, otthonokban,
vagy farmokon, aboi nem jelentette be ôket a munkaadô, igy

nem volt semmi jâradékuk. Koruk ellenére nem kaptâk meg
az idôsoknek jârô âllami segélyt, mert nem volt amerikai
âllampolgârsâguk. Némely ezek kôziil soha sem mert elmenni
az angol âllampolgârsâgi vizsgâra, angol nyelvtudâs hiânyâ-
ban, mâs pedig a bevândorlâsi hivatal vizsgâztatôja elôtt nem
âllta meg a vizsgât, vagy az aikotmâny ismeretének hiânya,
vagy nyelvi nehézségei miatt és soha sem lett amerikai polgâr.
Igy az aggkori âllami segélytôl is elesett.

Magam is az amerikai âlampolgârsâg megszerzésére ké-
sziiltem. Hozzâlâttam az amerikai aikotmâny és az 1952 de-
cemberében életbeléptetett amerikai bevândorlâsi és honosi-
tâsi torvény megismeréséhez. Felismertem és megtanultam
azt, hogy van ennek a torvénynek egy paragrafusa, amely
szerint azok az idegenek, akik a torvény megjelenésekor, tehât
1952 decemberében, legalâbb hûsz esztendeje Amerikâban él-
tek és akiknek a kora meghaladta az 50 esztendôt, azok kivé-
tettek az angol nyelv kotelezô ismerete alél.. Hozzâlâttam idôs
barâtaim és testvéreim ingyenes oktatâsâhoz. Magyar nyelven
tanitottam az idôseket, kis csoportokban az amerikai alkot-
mânyra. Megismertettem veliik a kézikônyvet, amely magyar
nyelven is rendelkezésre âllt, elôkészitettem ôket az âllampol
gârsâgi vizsgâra. Megtanitottam a hûségeskûre, amit szôrôl
szôra kôvetelt meg a vizsgâztatô biztos. Amikor hônapok elô-
készitése utân ûgy talâltam, hogy mâr érettek a vizsgâra, fo-
lyamodtunk a vizsga letételére és az idôsek kûlôn-kiilôn le-
tették tolmâcsolâsom mellett a vizsgât magyar nyelven. Ami
kor megkaptâk az âllampolgârsâgi bizonyitvânyt, azonnal el-
mentem velùk Ohio âllam idôsôket gondozô hivatalâba és
beadtuk a kérvényt az âllamsegélyre. Igy azutân ezek az ôre-
gek egy hônap leforgâsa utân megkaptâk az aggkori segélyt,
ami akkor havi 85 dollârt tett ki.

Ez a munka, az âllampolgârsâg megszerzése, tehât anyagi
természetû segitséggé vâlt, gyakorlati nemzetszeretetet âpolt
és fejlesztett. Érezték az ôregek, meg én is, hogy mi egyek
vagyunk mûveltségre valô tekintet nélkûl, mert minket a sors,
a kôzôs szeretet, anyanyelviink és nemzeti hûségiink kôtôtt
egybe.



Lelkész barâtaim bîztatâsâra és unszolâsâra 1953. szep-
tember elején beiratkoztam a daytoni teolôgiâra. Reggel fél
nyolctôl délutân két ôrâig tanultam, délutân négytôl éjfélig
gyârban dolgoztam; 1957 tavaszân elnyertem a teolôgiai dip-
lomât. 1958-ban elfogadtam az Indiana Harbor-i magyar réf.
egyhâz meghivâsât és azôta is ott szolgâlok. Azért fogadtam
el ezt a meghivâst, mert acélmunkâsok târsasâgâban ûgy érez-
tem, hogy jobb gyakorlati munkât végezhetek, mint mâsutt.
Az evangélium vâltozatlan parancsait prôbâlom alkalmazni az
emberi testvériség és szolgâlat jegyében, népem és kôzôs mûl-
tunk megbecsiilésén alapulô nemzeti, egyhâzi, embert és Istent
szeretô munkâval. Mindezt egy rohamosan vâltozô, forradalmi
korszakban.

☆ ☆ ☆

A magyar egyedek sokasâga, a magyarok tomege csak
akkor vâlik magyar kozôsségé, ha a gyakorta kôzôs értelmi és
érzelmi élményeken esnek ât az egyének. A kisebbségi sorsbôl,
a szâmkivetésbôl, az amerikai életûnkbôl vett példâkkal igye-
keztem megvilâgitani tételemet. Valahogy a kultùrâban, a ze-
nében, a dalban, a jâtékban, a szôrakozâsban, munkâban és
fôképpen a szolgâlatban nyert kôzôs élmények azok, amelyek
egybekovâcsoljâk, élô nemzettestté alakitjâk ât azokat, akiket
a kôzôs jelen és a kôzôs magyar jôvô irânti felelôsség jegy-
zett el egy életre.

Itt hivatkozom a X. Magyar Talâlkozôn "Erkôlcsi paran-
csolat" cimmel eUiangzott elôadâsomra. (Lâsd X. Magyar Ta-
lâlkozô Krônikâja, 60—64. oldal).

A honfitârs és a nemzettàrs fogalma

A honfitârs fogalmât tehât a nemzettàrs, a magyar testvér
fogalma kell helyettesitse, illetve pôtolja. Ha tôrténeti perspek-
tivâbôl a mûlt 1918 elôtti hatârait vessziik alapul, honfitârsak-
rôl beszélve az ezeréves Magyarorszâg hatârain tûl, a Buko-
vinâban élô és ott sziiletett csângôk, valamint a moldvai ma
gyarok, akik ott szûlettek az ezeréves Magyarorszâg teriiletén
kiviil, éppen ûgy, mint a Bécsben sziiletett magyarok, vala
mint az Egyesiilt Âllamokban, Argentinâban és Braziliâban



szuletett magyarok, nem lehetnek honfitârsak, mert hiânyzik
belôluk sziikségszerûen a kozbs hazaélmény, de ha a magyar
nyelvet és az ôroklôtt nyelvet és a magyarsâghoz valô tartozâ-
sukat kôzôsség érzése tolti el, akkor hogyne mondhatnânk azt,
hogy ôk magyarok, âmbâr nem honfitârsak, mert hiszen honfi-
târsaknak azok sem szâmithatnânak, akik 1920 utân a mai
România volt magyar teriiletein sziilettek, vagy onnan vândo-
roltak ki, vagy akik kikényszeriiltek és kivândoroltak a
mai Erdélybôl, a mai jugoszlâviai Délvidékrôl, a mai cseh-
szlovâkiai Felvidékrôl, a Szovjetuniôhoz tartozô mai Kârpâ-
tontûIi-Ukrajnânak nevezett, azaz magyarul Kârpâtalja teiii-
letérôl vândoroltak ki, és azok sem, akik a mai Burgenland
néven szereplô osztrâk tartomâny, azaz az 1918 elôtti Nyugat-
Magyarorszâg megyéibôl vândoroltak ki mâs orszâgokba. Vi-
gyâznunk kell a honfitârs fogalmânak tartalmâra azért, mert
a honfitârs elsôsorban teriilethez valô hûséget jelent. Tehât
eleve kizârnânk azokat, akik nem a mai Magyarorszâg teriile-
tén szuletett és nevelkedett magyarok, kizârnânk ôket a ma
gyar kôzôsségbôl, a magyar élettestbôl, a magyar nemzettest-
bôl. Ne magyar nyelvû csehszlovâkokrôl beszéljiink, ne ma
gyar nyelvû românokrôl, ne magyar nyelvû jugoszlâvokrôl,
hanem magyar nemzetiségû csehszlovâk âllampolgârokrôl, ma
gyar nemzetiségû român âllampolgârokrôl, magyar nemzeti
ségû jugoszlâv âllampolgârokrôl. Hiszen 1919 ôta ma mâr ez
nemzetkôzi jogilag is elfogadott fogalom, kôzjogi fogalom,
néha kisebbségnek, néha pedig nemzetiségnek hivjâk az ilyen
nemzettesteket. Aki a peremorszâgokban, azaz az ûn. utôd-
âllamokban valô magyarsâgot a budapesti vagy a magyaror-
szâgi helj^etbôl kategôrizâlja, ôvakodjék attôl, hogy honfi-
târsi fogalmakkal dolgozzék, mert elismervén az 1919-es, 1920-
as és 1947-es ûj âllamhatârokat, a mai magyar kormânyzat
és annak publicistâi, semmiképpen sem tekintheti honfitârsâ-
nak a kûlfôldi magyar anyanyelvû idegen âllampolgârokat,
mert itt konfliktusba jônne az âllamhatârokkal és nemzetkôzi
jellegû nehézségbe ûtkôznék. Tehât a honfitârs helyett a ma
gyar testvér, a magyar nemzetiséget, a magyar nemzettestet
kell hasznâlnunk, mint kôzjogi és mint valôsâgos létezô nem-
zetbiolôgiai fogalmat.



Mds szétszôrtsâgban élô nemzetiségi csoportok
nemzettestvéri dssezefogô munkâja

A nemzetek torténelmében szâmunkra elsôrangû példât
ad az ôntudatos ôrménységnek vilâgszerte valô megmaradâsa,
sajât kultûrâjânak âpolâsa, nemzeti ôsszetartozandôsâgânak
példâs mivolta. Az ôrményeken kîvul gondoljunk a baszkokra,
akik Spanyolorszâgban, Franciaorszâgban, az Egyesûlt Âlla-
mokban és mâs telepiilési vidékeiken soha sem feledkeztek
meg kultûrâlis kôzosségukrôl, nemzeti szârmazâsukrôl és nem
zeti mivoltukrôl. Gondoljunk az îrekre, akik nemcsak az észa-
ki, a Nagybritanniâhoz tartozott teriileten, azaz Ulster kilenc
megyéjében élnek, hanem gondoljunk az l'r kbztârsasâgban,
az Amerikâban élô és mâsutt élô ir nemzettestvérekre. Meny-
nyire ragadszkodnak Ir mivoltukhoz nyelvileg is, ûjjâélesztve
az ir—kelta nyelvet irâsban és szôban!

Gondoljunk a nemzeti ôntudatra ébredô és az ôsi héber
nyelvet tanulô zsidôsâgra, amely a "honfitârs" fogalmâba
semmiképpen sem tudnâ bele venni az egész vilâgon szétszôrva
élô zsidôsâg minden tagjât. A népiség-fogalom az, amelyet hi-
vatalosan ismer el a zsidô rabbik mind a hârom csoportjâra
vonatkozô kôzôs szervezete. mint azt pl. Tannenbaum Mârk-
nak, a hires rabbi igazgatônak kijelentéseibôl tudjuk. Ôk
tôrôdnek a zsidô nép problémâival Oroszorszâgban, a Szovjet-
uniô teriiletein és mâsutt is. "The concern for Jewish people-
hood". A zsidô népiség az, amely ôket erre jogosîtja, sôt
kôtelezi.

Mi a tanulsdg?

A fenti elmondott példâknak tudatâban lâssuk, hogy mi
a helyzet az Egyesult Âllamokban. Ûgy hiszem a magyarsâg
és kôzôsségi felelôsséget érzô gondolkodô része meg kell is-
merje és gyakorolja a nemzet fenntartâsa és fejlesztése môd-
szereit. Tudatositanunk kell azt, hogy a nyolcadik magyar
tôrzs él és élni akar. Evégett tervszerûen kell magyar keret-
ben foglalkoznunk és szakma szerint is talâlkoznunk azoknak,
akik azonos foglalkozâsuak, vagy hivatâsuak.

Ezért becsiilôm sokra a Magyar Talâlkozôk alkalmâval



egybehivott orvosi, mémôki, irôi és kônyvtârnoki kozosségi
munkât, amikor kônyvtâros szovetséget, vagy mâs szakmabeli
egyetemet végzett intellektusok munkakozôsséget akarnak
megalakitani. Ezért szûkséges ez, mert csak egyetemi, magas
szînvonalon lehet kellôképpen a magyar érdeklôdési és tôrté-
neti kérdéseket angol, vagy mâs vilâgnyelveken a kônyvtâro-
kon keresztûl egyetemi fokon gondolkodô és tanulô diâkok,
professzorok, tudôsok, kutatôk rendelkezésére adnunk.

Sziikséges, hogy egybefoglalô, egybehozô és ôsszekôtô le-
gyen a gondolkodâsunk. Nem a szétvâlasztâs, nem a tagosi-
tâs, nem az exklûzîv gondolkozâs, az élit âllâspont, akâr cso-
port, akâr individualista az, hanem az egybevonô és egymâs-
hoz kôzeledô, egymâst elismerô magatartâs az, amely nélkûl
egymâst el nem viselhetjiik és egymâssal élni nem tudunk. Az
antropocentrikus magyar humanista a magyar humânumot
kell hogy szolgâlja elsdsorban. A nemzetkozi gondolkozâsû
magyar vegye észre és vegye tudomâsul, hogy ahhoz, hogy
nemzetkozi értelemben gondoikozzék és érezhessen, — elsd
sorban sajât nemzetét kell elismerje, mert ha nincs nemzete,
nem lehet nemzetkozi jellegû a gondolkodâsa. A Krisztust
kdvetd magyar ember is lâssa, hogy a magyar nép szolgâlatâ-
ban kell elsdsorban bizonyitania Isten-szeretetét. Mert nem
lehet a csalâd, a tdrzs, a nép, a nemzet koncentrikus kdreit
âtugorni, hanem mindegyiket ât kell vâgnunk és bele kell
ndniink gondolkozâsunk egyre szélesbedd feleldsségérzetével.
Az egyén bdlcs ônfenntartô dnzésével alakulhat ki mâsok
irânti szolgâlatâval, elsdsorban a nemzetcsalâdi és a nemzet
hovatartozâsi szolgâlatâval is, ezenfelùl ki kell hogy bdvliljdn
korszerûen nemcsak nemzetek kôzti, hanem globâlis jellegû
széles lâtôkdrré és îgy ezen utôpia felé kell haladni mindegyi-
kûnknek, amelyet ugyan soha el nem érhetunk, de az irâny
legyen ez, amely benniink népiségiinkkel egyûtt a széles réte-
gek felkarolâsâval nemzeti alapon indul és elérkezik a nem
zetek fôldtti szûkséges egyûttélés etikai parancsâhoz.

ïgy teljesîthetjûk emberiségunk épîtésében azt a részt,
amelyet a Sors, az Orôkkévalô szâmunkra kirendelt.



Bakô Elemér dr. tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mond
Nt. Ludwig A. Aurél dr. értékes elôadâsâért, majd az irâsban
bekûldôtt hozzâszôlâsokat mutatja be azzal a megjegyzéssel,
hogy azok a XII. Magyar Talâlkozô krônikâjâban teljes egé-
sziikben megjelennek.

Fischer Viktor:

Az észak-amerikai magyar szârmazàsû gyermekek

magyar nyelvtudâsa, annak âpoldsa és a kétnyelvûség befolyâsa

az iskolai eredményekre

Magyar szârmazàsû gyermek — a tanulmâny szempontjâ-
b61 — a magyar nyelvet beszélô és magyarsâgukat âpolô ma
gyar sziilôk gyermeke, akâr Magyarorszâgon szûletett, akâr
kûlfoldôn. Mivel nagyobb létszâmû gyermekcsoport tanulmâ-
nyozâsâra a magyar cserkészmozgalmon kivûl mâs szervezet
nem igen van, a kôvetkeztetések fôleg a magyar cserkész-
csalâdok gyermekeire vonatkoznak.l) Természetesen azokat fi-
gyelembe vehetjiik az angol nyelvteriileteken felnôvô magyar
csalâdok, cserkész gyermekeire nézve is, mert azokra tôbbé-
kevésbé ugyanezek a megâllapitâsok vonatkoznak.

A kérdés egyszerûsitése érdekében egy-két alapvetô fel-
tételbôl kell kiindulntmk.

Koztudomâsû, hogy a magyar nyelv, mint ragozô (aggluti-
nâlô) nyelv, nem koveti azokat a szabâlyokat, amelyeket az
indoeurôpai nyelvek, mint példâul az angol, vagy francia. A
magyar anyanyelvûnek rendszerint nehézségbe iitkôzik ezeknek
a nyelveknek elsajâtitâsa, mig az indoeurôpai nyelvcsalâdon
belûl egyik nyelvrôl a mâsikra "vâltani" sokkai kônnyebb. A
nyelvtanulâs kûlônben sem egyenletes folyamat, hanem a minô-
ségi ugrâsok sajâtos és folyamatszerû sorozata. A nyelv rend-
szer, tehât bizonyos szabâlyokat kôvetel. Az anyanyelv szerke-
zeti szabâiyait — mâr kicsi korban — hallâs utân vissziik ât az
idegen nyelvre. Pontosabban: az idegen nyelvet a magyar nyelv
(vagy az angol nyelv) lâtôszôgébôl tekintve szemléljiik. Mâr-



pedig a magyar nyelv sokkal erôsebben tâmaszkodik az igei,
igés, kôtôszavakkal felbontott mellékmondatokra (példâul: el-
megyek, hogy talâlkozzam veled, stb.), mint példâul az angol.
A magyar nyelv sajâtsâgait tehât az idegen nyelvekben ered-
ményteleniil keressuk.2)

Ugyanilyen médon az angol nyelvteriileteken szûletett,
illetve felnôvô magyar szârmazâsû gyermek is az idegen, azaz
angol nyelv alapjaibôl indul ki gondolatmenetében. Magyar
beszédet mâr fiatal korban onkénteleniil az angolbôl forditja
magyarra. Tehât angolul gondolkodik. A szakemberek egy ré-
sze azt âlh'tja, hogy a nyelvtani készség a dbntô, illetve végsô
meghatârozô alap, amelytôl a sikeres, vagy sikertelen idegen
nyelvi teljesitmény fûgg. A tapasztalat ezt tôbb, mint valô-
szinûen igaznak bizonyitja.

Az iskolai évek elôtt a gyermek majdnem kizârolag a csa-
lâd befolyâsa alatt âll és ezért még sok esetben magyar mon-
datszerkezetekben gondolkodik (feltételezve, hogy a csalâdban
kizârolag magyarul folyik a beszélgetés és mâs magyar gyer-
mekekkel valô érintkezés is létezik), mig az iskolâba keriilt
gyermek magyar nyelvi készsége és kiejtése fokozatosan mâr a
10—12 éves korban erôsen az angol nyelv befolyâsa alâ keriil.
Sokszor magyar szôkincse is csbkken. Az idegen kbrnyezet
hatâsâra az angol nyelvû iskolâban mâr a nyelvi szabâlyokat
tanulô és ezekben osztonszeruen gondolkodô gyermeknek
kbnnyebb lesz az angol nyelv. Ha rendszeresen és kbvetkezete-
sen foglalkozik a magyar nyelwel (beszél, ir, olvas), a késôi
kamaszkorra magyar nyelvtudâsa ismét megerôsbdik, bizton-
sâggal és szégyenkezés nélkiil kezd magyarul beszélni. Ekkorra
mâr — nyelvi készsége mellett — magyarsâgi ontudata is meg
erôsbdik.

Ebbôl kbvetkeztethetô, hogy a nyelvtudâs elsajâtitâsa egy-
ben magyarsâgnevelési eszkbz is. Tapasztalat alapjân mond-
hatô, hogy a mai kbriilmények kôzbtt ezt a csalâd, a magyar
iskola és a magyar ifjùsâgi szervezet egyûttes hatâsa adhatja
meg a legsikeresebben. Az ifjùsâgi mozgalomban valô részvétel
a kortârsakkal tbrténô érintkezésre ad lehetôséget, amely bâr-
mely nevelésnek nélkùlbzhetetlen eszkôze.3)



A magyar nyelvtudâs felmérése

Ez az iras lényegében két tanulmânyon alapszik. Az egyik
tanulmâny a Magyar Cserkészszôvetség 1970-es észak-amerikai
jubileumi tâborân tartott nyelvi felmérés, a mâsik e sorok
szerzôjének a "Master of Arts" képesîtéshez szukséges disszer-
tâciôja. Az utàbbi a magyar és angol nyelv egymâsra valô ha-
tâsât, a 12—15 éves magyar szârmazâsû gyermekek iskolai
eredményeire valô behatâsât mérte fel.4)

A Cserkészszôvetség felmérése az észak-amerikai fôldrész
(az Amerikai Egyesûlt Âllamok és Kanada) 24 cserkészcsapa-
tâbôl 121 12—16 éves korû fiûra és leânyra vonatkozik 12
magyarlakta vârosbôl.5) A tanulmânyhoz szukséges adatszol-
gâltatâsban eredetileg 285-en vettek részt, de a statisztikai fel-
mérésekben kôzismert rétegezett mintâzâs (stratified sampl-
ing) — tehât a statisztikai érvényesség és megbîzhatôsâg —
érdekében ez a szâm az emlitett 121 fore csôkkent le.6)

A felmérés a magyar nyelvtan gyakorlâsâhoz kiadott
munkafuzet alapjân készult. A nyelvvizsga anyagânak ôssze-
âllîtâsâhoz hét hivatâsos pedagôgus, illetve magyar iskolai ta-
nitô és igazgatô, valamint cserkész vezetô fûzôtt észrevételeket
a kiadâs elôtt. Az emlîtettek a magyar nyelv oktatâsâval âtlag-
ban 20 évet foglalkoztak. A "test" statisztikai elemzés alâ
(még) nem keriilt. A vizsga kizârôlag irâsbeli volt és âtlagban
tôbb mint egy ôrât vett igénybe. Tartalmilag a feltett kérdések
a magyar nyelvtani ismeretekkel, az értelmezéssel, a szôkincs
bôségének felmérésével, a helyesîrâssal, kis mértékben a fogal-
mazâssal és az irodalommal foglalkoztak.

A felmérésben résztvettek 88%-a Magyarorszâgon kiviil
szûletett, és ott — egy-két kivételtôl eltekintve — iskolâba a
tôbbi sem jârt. A felmértek 2/3-a jârt legalâbb egy évet hét-
végi, vagy egyéb magyar iskolâba.

Érdemes a vizsga lebonyolîtâsâval és annak érvényességé-
vel kapcsolatos kôriilményeket is ismertetni.

A kétnyelvûséggel foglalkozô tanulmânyoknâl âltalâban
dôntô szerepet jâtsaik az emberi értelmesség (intelligencia)
kérdése, amely a "test" érvényességéhez szukséges szabâlyo-



zottsâgtôl eltérôen vâltozô. Ebben az esetben ez a vâltozô té-
nyezô nem volt felmérhetô.

A vizsga tâbori koriilmények kozbtt keriilt lebonyolîtâsra.
A résztvevôk tudatosan nem kaptak râ elôkésziileti idôt és mi-
vel nem iskolai keretek kbzôtt bonyolôdott le, ez a kôriilmény az
eredményeket esetleg befolyâsolhatta. Mivel tovâbbâ a felmé-
rést nem verseny formâjâban, hanem felmérésként hirdették
meg, voltak, akik nem vették komolyan. Szâmos gyermek pél-
dâul nem fejezte be vizsgâjât s ezért az analizisbôl eredményei-
ket ki kellett hagyni.

A vizsga — 0-100 pont terjedelemben — 11 részre oszlott.
A vizsgâk elért eredményét nem abszolût skâlân kell mérni. A
eredmény nyers szâm, amely a vizsga nehézségétôl és a javi-
tâsra alkalmazott mértékrendszertôl fiiggôtt. Félreértés elke-
riilése végett érdemes megemliteni, hogy példâul az Egyesiilt
Âllamokban alkalmazott 75%-os eredmény nem sziikségszerûen
azonos a vizsgân elért 75%-kal. Az eredmények csupân az
egyes korosztâlyok kozott mutatkozô kiilônbséget mérik fel.
A skâla tehât relativ. Az egyes korosztâlyok eredményét egy-
mâshoz kell mérni. A "test" végleges érvényességérôl és meg-
bizhatôsâgârôl statisztikai elemzés alapjân lehet majd dônteni.

Az alâbbi tâblâzat az egyes korosztâlyok kozott elért ered
ményeket ismerteti.

/. Tâblâzat

121 észak-amerikai magyar szârmazâsû, 12—16 éves gyermek
magyar nyelvtudâsânak ôsszehasonlitâsa nem és életkor szerint

trâsbeli magyar nyelvvizsga alapjân

Fiûk;

Létszâm
kozép-
âtlag

58.5

49

10 69.5

9 82.

Leânyok:

Létszâm

Osszesen:

Létszâm
kozép-
âtlag



Az analizisbôl kitunt, hogy a 12, 13 és 14 éves korosztâlyok-
nâl statisztikailag lényeges kulonbség (a 0.05 szinten) adôdott
a leânyok és fiûk eredményei kozbtt a leânyok javâra. A 15—16
éves korban a kulonbség lényegtelenné vâlt, zz életkor emel-
kedésével fokozatosan csokkent. A legnagyobb statisztikai va-
riâciô — mind a kozépâtlag eredményében, mind az eredmé-
nyek terjedelmében — a 13 éves leânyok és fiûk kôzôtt adô
dott.

Amennyiben a jôvôben ugyanezzel a vizsgâval hasonlô kô-
rûlmények kôzôtt ugyanezeknek a korosztâlyoknak felmérése
tôrténik meg, akkor betekintést lehet nyerni a magyar nyelv-
tudâs irânyzatâba.

Az emlitett nyelvvizsga egy alaposabb, statisztikailag érvé-
nyes és megbîzhatô "test" megszerkesztésének alapja lehet,
amely majd az angol nyelvteriileten a magyar nyelvtudâst
felmérô eszkôzzé vâlhatik.7)

A hétvégi magyar iskolâztatâs

Érdekes bepillantâst vetni a magyar szârmazâsû gyerme-
kek hétvégi magyar iskolâztatâsâba. Elôre kell bocsâjtani, hogy
egyik magyar iskola a mâsiktôl lényegesen kûlônbôzik. Van
olyan iskola példâul, ahol a tanitâsi idô heti egy ôra, van ahol
négy ôra. Ez mindjârt nyilvân ôriâsi kiilônbséget jelent. Tovâb-
bi befolyâsos tényezôk a magyar nyelvtanulâs, illetôleg a nyelv
elsajâtitâsa terén a kôvetkezôk: a tankônyv hasznâlata (tipus
és gyakorisâg), a tanitâsi môdszer, a tanâri kar képzettsége és
gyakorlata, fizikai kôriilmények.S) Tehât az iskola hatâsossâ-
gât illetôen nehéz konkluziv tényeket kôzôlni. Ki kell emelni
azt a tényt, hogy ez az iskolâztatâs a gyermek életének kiilôn-
bôzô szakâban tôrténik, ami befolyâssal lehet a nyelvi ismere-
tek elsajâtitâsâra. A 6-tôl 9 éves korig, vagy a 8-tôl 11 éves ko-
rig terjedô magyar iskolâztatâs példâul nem szûkségszerûen
ugyanazt az eredményt mutatja fel. Ezt a kérdést még kiilôn
tanulmânyozni kell.

Vessiink egy pillantâst az észak-amerikai magyar gyerme-
kek iskolâztatâsâra az 1969/70. tanévben.



IL Tâblâzat

121 észak-amerikai magyar szârmazâsû gyermek
hétvégi magyar iskolâztatâsânak megoszlâsa

életkor és a magyar nyelvvizsga eredményei szerint

Korosztâly Létszâm

Âtlag hétvégi
magyar

iskolâztatâs

(évben)

A magyar nyelvvizsga

eredménye

(kôzépâtlagban)

12 57 2.2 70

13 23 2.7 65

14 21 2.3 74

15-16 20 1.9 81.5

Ebbôl a II. tâblâzatbôl lâthatô, hogy a gyermek életkorâ-
nak nbvekedésével az eredmény is nôvekszik (kivéve a 13. élet-
év), mi'g a hétvégi iskolâztatâs keveset és nem lineâris skâlân
vâltozik. Ebbôl kôvetkeztethetô, hogy a javult eredmény nem
sziikségszerûen a hétvégi magyar iskola eredményeként sziile-
tik. Tehât mâs tényezôk adôdnak, amelyek a magyar nyelvi
képességet nôvelik. E sorok irôja szerint fôieg a magyar nyelv-
vel âllandô kapcsolatot tartô âllapot jârul hozzâ az eredmé-
nyek javulâsâhoz, amelynek alapjait viszont nagy részben a
magyar iskola adja.

Az analizisbôl kideriilt, hogy a 12, valamint a 14 évesek nem
tôbb, mint 50%-a jârt egy évet, mig a 13 és a 15—16 évesek
50%-a nem tobb, mint két évet jârt hétvégi magyar iskolâba.

Az ôsszes gyermek kôziil — tehât 12-tôl 16 éves korig —
ôsszesen 37.3% soha nem jârt hétvégi magyar iskolâba. Ez volt
kôrulbelûl hârom évvel ezelôtt. Az ùjabb betekintések alapjân
ez a szâzalék ma mâr jôval kisebb.

Érdemes megjegyezni, hogy ahogyan az életkor nôvekszik,
a két nem kôzôtt a nyelvtudâsbeli kûlônbség fokozatosan
csôkken, mig a 15—16 éves korban jelentéktelenné vâlik.

A hétvégi iskolâztatâs eredményeként ùgy lâtszik, hogy en-
nek hatâsa âltalâban két éves lâtogatâs utân kezd érvényesûl-
ni. Ûgy tûnik, hogy 0—1 éves hétvégi magyar iskolâztatâs nem
tesz lényeges kiilônbséget a magyar nyelv elsajâtitâsâban, azaz



az ott tanultakat esetleg mâshol és mas môdon is meg lehet
szerezni ugyanazzal az eredménnyel (csalâd, ifjûsâgi szerve-
zet). Âm a mâs magyar gyermekekkel valô érintkezés nevelési
szempontbôl pôtolhatatlan.

A formâlis iskolâztatâssal kapcsolatban szûkséges meg-
jegyezni, hogy elterjedt feltevés szerint a lehetô legkorâbbi
formâlis iskolâztatâs nagyobb hatâssal van a gyermekre, mint
a késôbben kezdetté. Ez az egyéntôl és a koriilményektôl fûgg.
Viszont fennâllhat az a lehetôség, hogy a tûl korân kezdett for
mâlis iskolâztatâs (beleértve a hétvégi magyar iskolât is) ellen-
hatâst vâlt ki a gyermekben és elôrehaladâsa lelassul, vagy
éppen jelentéktelen elôrehaladâst mutat.9)

A kétnyelvûség befolyàsa az iskolai eredményekre

A kétnyelvu gyermek a formâlis angol nyelvû iskolâztatâs
kezdete utân rendszerint még akkor is angol nyelvû gondolko-
dâsmôdot sajâtit el, ha a csalâdban intenziv magyar nyelv-
hasznâlat létezik. Az âtlag gyermeknél a kétnyelvûség — fôleg
a nyelvek kifejezési formâjât illetôen — sok esetben nehézsé-
get okoz. Âm ez a hâtrâny csak ideiglenes: az idegen (magyar)
nyelvâpolâs gyûmolcse a késôi kamaszkorban jelentkezik, ami-
kor hathatôs jellegûen befolyâsolja az iskolai tanulmânyok
eredményeit,!!) a szélesebb kulturâlis és vilâgszemléletrôl nem
is beszélve.

Mégha a magyar és az angol nyelv egymâsra valô hatâsârôl
nincs is tanulmâny a szakirodalomban, az elôzô konklûziôk
ôvatos valôszinûsitéssel âltalânosithatôk. Az indoeurôpai nyel
vek kôzôtt mutatkozô nyelvtani kûlônbségek az iskolai ered-
mények elérésénél kûlônbôzô hatâsokat érhetnek el. Az "ide
gen" — azaz nem angol nyelv — ismerete sok esetben jelen-
tett hâtrânyt a felmért kûlônbôzô nemzetiségi csoportoknâl.l2)
Ez a kûlônbség viszont legtôbb esetben nem a kétnyelvûség
hatâsâbôl, hanem a târsadalmi, gazdasâgi hâttér, csalâdi kôr-
nyezet hatâsâbôl és az értelmesség (intelligencia) szintjébôl,
illetve minôségébôl eredt. Az egyik lényeges tényezô kétnyelvû
tanulmânyoknâl kétségtelenûl az emberi értelmesség (intelli
gencia). Az elemi és kôzépiskolâkban elért "jô", vagy "rossz"
eredmény nem szûkségszerûen a kétnyelvûség hatâsâbôl adô-



dik, hanem fôleg az egyén intelligenciâjâbôl, valamint a mâr
emlitett tényezôkbôl.

A kétnyelvû gyermek szâmos esetben az elsô elemiben hât-
rânyt szenved az angol nyelv olvasâsa terén (tehât nem a be-
szédkészség terén!). Ez a hâtrâny viszont egy-két év eltelte
utân fokozatosan csokken. A csokkenés arânya megint az intel-
ligenciâtôl és az angol nyelvûekkel valô târsas érintkezéstôl
fiigg. Abban a csalâdban, aboi a nyelv hasznâlata kedvezô at-
moszférât vesz fel, vagyis ahol a csalâdban helyes nyelvtani ki-
fejezésekre torekszenek, ott a kétnyelvû gyermek aligha ta-
pasztal nehézséget. Végezetul az âtlagon felûli intelllgenciâval
rendelkezô kétnyelvû gyermek âltalâban kimagaslô iskolai
eredményt ér el és tûltesz az egynyelvû gyermek eredmé-
nyem.l3)
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Chdszâr Ede dr.:

A tàrsadalomtudomânyok szsrepe
a nemzetiségi kérdés tanulmânyozâsàban

Az elhangzott elôadâs a târsadalomtudôsok szâmâra érde-
kes elméleti kérdést vet fel, nevezetesen: Milyen kiilsô és bel-
sô, âllandô és vâltozô tényezôk befolyâsoljâk a hazâjuk terii-
letén kiviil élô nemzetiségi csoportok (nemzeti kisebbségek,
népcsoportok) fennmaradâsânak lehetôségét?

Kétségtelen, hogy a kérdés meglehetôsen szovevényes és
alapos tanulmânyozâst igényel. Remélhetô, hogy egy késôbbi
Magyar Talâlkozôn napvilâgot is fog lâtni. Addigis prébâljuk
meg rôvid felszôlalâs keretében a probléraât ideiglenesen fel-
vâzolni. Elôre bocsâjthatjuk azt is, hogy az itt felvâzolâsra
keriilô séma csupân érzékeltetni kivânja, hogy mivel jârulha-
nak hozzâ a tàrsadalomtudomânyok a nemzetiségi kérdés mi
né! alaposabb felderitéséhez.

Egy-egy hazâja teriiletén kiviil élô népcsoport fennmara-
dâsât illetôleg a kiilsô és meglehetôsen âllandô jellegû ténye
zôk kôzé sorolhatnânk (ideiglenesen) a kôvetkezôket:

1. Fôldrajzi adottsâgok
2. Demogrâfia
3. Népi (faji) rokonsâg
4. Kultùra

5. Nyelv

6. Tôrténelem

7. Gazdasâgi rendszer
8. Vallâs és ideolôgia
9. Politikai rendszer

10 Nemzetkôzi jogi
és politikai rendszer

A belsô és arânylag kônnyen vâltozô (vâltoztathatô) ténye
zôk kôzé sorolhatnânk a kôvetkezôket:

1. Intézmények és célok 4. Mâs nemzetiségekkel valô
2. Vezetôk egyiittmûkôdés
3. Otthonnal valô kapcsolat 5. Egyéb tényezôk

(pl. utânpôtlâs)

Szôljunk most néhâny szôt mindegyik tényezôrôl abban a
reményben, hogy ezzel részben azok ôsszefûggése nyilvân-
valôvâ vâlik, részben a kérdés szôvevényes mivolta tovâbbi
tanulmânyozâsra serkenti a hozzâértôket. Szemmel kell tarta-



nunk azt is, hogy az itt felsorolt tényezôk tanulmânyozâsa kû-
lônbôzô tudomânyâgak teriiletére tagolôdik, tehât az esetleges
âltalânos tételek felâllitâsa széleskorû tudomânyos egyiittmû-
kddést igényel.

1. Fôldrajzi adottsâgok. Kozel, vagy tâvol él a kérdéses
nemzetiségi csoport az "anyaorszâg"-hoz? Egy tdmbben, vagy
szétszôrtan? Kbzlekedés és egymâssal valô érintkezés szem-
pontjâbol alkalmas, vagy kevésbé alkalmas teriileten? Termé-
szeti kincsekben gazdag, vagy szegény orszâgban? Az otthoni-
hoz hasonlô, vagy merôben ellérô fôldrajzi kbriilmények
kôzôtt?

2. Demogrâfiai adottsâgok. A befogadô orszâg lakossâgâ-
nak szâma, sûrûsége, korcsoportok, nemek, nyelvek (nyelvjâ-
râsok), vallâs, stb. szerinti megosziâsa. Milyen ehhez viszonyit-
va a kérdéses nemzetiség lélekszâma, elosztâsa, szaporulati
arânya?

3. Népi (faji) hasonlôsâg, vagy killônbség. Ennek tanul
mânyozâsa ugyan bevonhatô a 2. sz. alâ is, valôjâban azonban
kûlôn antropolôgiai kérdés. Mi az osszefûggés a fennmaradâs
(beolvadâs) és a néprokonsâg kôzôtt? Miért olvadtak be a jâ-
szok, kiinok, besenyôk a magyar néptômbbe? Miért nem ol
vadtak ôssze a kûlônbôzô szlâv népcsoportok? (E két utolsô
egyben tôrténelmi kérdés is.)

4. Kultûra. Elôrebocsâtjuk, hogy e fogalom alatt nem a
"mûveltség"-et értjiik, hanem az antropolôgusok âltal hasznâlt
megjelôlést, azaz a "kultûra" és a "civilizâciô" egyûttesét. A
nemzetiségi (népcsoport) szempontjâbôl felvetôdik a kérdés:
Magasabb, vagy alacsonyabb a befogadô orszâg kultûrâja,
mint a kérdéses nemzetiségé? — Az alapfeltevés itt az volna,
hogy a magasabb kultûra elôbb-utôbb elnyeli az alacsonyabbat.
De a kérdés mâs formâban is feltehetô, pl.: "Primitiv, vagy
fejlett kultûra?" Sot îgy is: "Hasonlô, vagy erôsen kûlônbôzô
kultûra?" Az antropolôgus szempontjâbôl talân az utolsô kér
dés a legelfogadhatôbb, mivel értékîtéletektôl leginkâbb men
tes.

A nemzetiségi fennmaradâs egyik alapkôvetelménye a sa-
jât (nemzeti) kultûra megôrzése. Szâz szâzalékig? Ôtven szâ-



zalékig? Lehet-e egyâltalân az orszâg teriiletén kiviil nemzeti
(magyar) kultûrârôl beszélni? Az antropolôgusok vilâgszerte
csupân most kezdik vizsgâlni, hogy mi az az "ethnie culture"?

5. Nyelv. A nyelv megôrzése a fennmaradâs elsô szâmù
alapkôvetelménye. Mi segiti elô a nyelv megôrzését? Mi hâtrâl-
tatja? Példâul a befogadô orszâg kôzoktatâsi és kultùrpoliti-
kâja, az idegennyelvuséggel (tôbbnyelvûséggel) kapcsolatban
fennâllo helyi magatartâs, az intézményes nyelvmûvelés lehetô-
sége, vagy ennek hiânya.

6. Tôrténelem. Van-e szerepe és milyen? Pozitiv, negativ?
Példâul egyes tengerentûli âllamokban a bevândorlôk (nem-
zetiségi csoportok) jelentôs mértékben jârultak hozzâ az âl-
lamépitéshez s ezért megbecsûlésben részesiilnek. Viszont
egyes helyeken (pl. Csehszlovâkiâban) a nemzetiségek —
mondhatni onhibâjukon kiviil — hozzâjârultak az illetô âllam
széteséséhez. Kérdés, lehet-e itt âltalânos tételeket felâllitani,
mint ahogy a szociolégusok prôbâljâk? Vagy minden helyzetet
kiilôn kell megvizsgâlni a torténészek môdszereivel?

7. Gazdasâgi rendszer. Van-e valami kdze a nemzetiségi
fennmaradâshoz? Pl. a kapitalista, vagy a szocialista gazdâlko-
dâsi rendszer elônyosebb-e? Gazdag, vagy szegény orszâg? Ipa-
rositott, vagy agrârâllam? Tanulmânyozta-e mâr valaha valaki
a kérdést ilyen szempontbôl? Milyen eredménnyel?

8. Vallâs és ideolôgia. Mi a befogadô orszâg vallâsi és
ideolôgiai felfogâsa? Van-e nemzeti vallâsa, ideolôgiâja? Mi
lyen mértékû a vallâsi és ideolôgiai tiirelmessége, vagy tûrel-
metlensége? Milyen fokû szervezeti ônâllôsâgot biztosit, vagy
biztositanak, az uralkodô vallâs, vagy vallâsok? Az uralkodô
ideolôgia? (Az utôbbi kérdés politikai kérdésként is kezelhetô.)
Milyen erôsek, vagy gyengék a helyi egyhâzak beolvasztâsi tô-
rekvései? Lehetséges-e a sajât nyelvben valô igehirdetés? Egy-
hâzi intézmények?

9. Politikai rendszer. Demokratikus, vagy diktâtori? Tota-
litârius? Nacionalista? Szôvetségi rendszerû (fôderalista), vagy
kôzpontositott? Milyen jogokat biztosit az alkotmâny a nép-
csoportoknak? Milyen lehetôségeket biztosit az uralkodô poli-



tika a népcsoportoknak a politikai életben? Meg kell jegyez-
niink, hogy a politikai rendszer âltalâban adott és nem vâltoz-
tathatô, vagy nehezen befolyâsolhatô, kivéve olyan helyzetet,
ahol egy népcsoport komoly politikai erôt jelent, vagy aboi
tôbb népcsoport osszefog az nralkodô népcsoport(ok) ellen.

Van-e a nemzetiségeknek kozoktatâsi lehetôsége, ônâllô-
sâga és milyen fokû? Avagy milyen fokû a befogadô orszâgban
a "kultûrnacionalizmus"? (Ezek a kérdések a fentemlitett 4.

és 5. szâm alatt is felmeriilnek.)

10. Nemzetkôzi jog és politika. A nemzetiségi kérdés vilâg-
szerte fiiggvénye a fennâllô nemzetkôzi politikai és jogrend-
szemek is. Mindenki elôtt ismeretes példâul, hogy az elsô
vilâghâborût kôvetôen felâllitott eurôpai politikai rendszer
fenntartâsa érdekében, tehât politikai kényszerbôl, a békeszer-
zôdések ûgynevezett "nemzeti kisebbségvédô intézkedések"-et
is tartalmaztak, amelyek azutân a Népszôvetség égisze alatt,
legalâbbis ideiglenesen, a nemzetkôzi jogi gyakorlat târgyâvâ
is vâltak. (Lâsd pl. a hâgai nemzetkôzi birôsâgnak a lengyel-
orszâgi német telepesek ûgyében hozott îtéleteit és véleménye-
zéseit.) Ebbôl a szempontbol, sajnos, a mâsodik vilâghâborût
kôvetô békeszerzôdések nem haladâst, hanem visszafejlôdést
jelentettek.

Lâssuk most a belsô tényezôket.

1. Intéztnények és célok. Vannak-e a kérdéses népcsoport-
nak, nemzetiségnek (ethnie group, nationality group) olyan
intézményei, amelyek akâr kôzvetve, akâr kôzvetlenûl a fenn-
maradâst szolgâljâk, elôremozditjâk? Vannak-e a népcsoport-
nak tudatositott, konkrét céljai? Mik ezek a célok? Kôzéjiik
tartozik-e a fennmaradâs, mint tudatos cél?

2. Vezetôk. Vannak-e a népcsoportnak vezetôi? Milyen té-
ren? Politikai, kulturâlis, egyhâzi, tudomânyos, gazdasâgi, vagy
egyéb téren? Egységes-e a vezetés, vagy széthûzô? Van-e veze
tôi utânpôtlâs? Folyik-e valamilyen formâban vezetôi utânkép-
zés, mint tudatos nemzetiségi program?

3. Otthonnal vàlô kapcsolat. Erôsiti, vagy gyengiti a fenn
maradâs lehetôségét? A kulturâlis és nyelvi kapcsolat valô-
szinûleg erôsiti. Elôfordulhat azonban, hogy az "anyaorszâg".



vagy "ôhaza" a hatârain kfviil élô véreit sajât politikai (ide-
olôgiai) céljaira igyekszik felhasznâlni, s magât a nyelvet és a
nemzeti kultûrât âllitja e cél szolgâlatâba. Ez visszahatâst
vâlthat ki mind a népcsoporttôl, mind a befogadô orszâgtôl.
Erre a mâsodik vilâghâborû alatti és utâni idôkbôl bôven
akad példa.

4. Mas nemzetiségekkel valô egyuttmûkôdés. Van-e ilyen?
Milyen irânyû? Milyen fokû? Tudott-e mâr felmutatni konkrét
eredményeket? Vagy csupân visszahatâst vâltott ki?

5. Egyéb tényezôk. Esetenként ide mâs és mâs sorolhatô.
îgy példâul a szâmbeli utânpôtlâs kérdése. Nem vitâs, hogy
pl. az Észak- és Dél-Amerikâban élô magyarsâg fennmaradâsât
a mâsodik vilâghâborùt, majd pedig az 1956-os forradalmat
kôvetô ûjabb emigrâciôs hullâmok jelentôs mértékben elômoz-
ditottâk. Mi tôrténik azonban akkor, ha az ilyenfajta utân
pôtlâs elmarad? Ennek megâllapitâsâra tanulmânyozhatjuk
mâs nemzetiségek helyzetét.

Befejezô gondolatok

Az orszâghatâron kiviil, de az "anyaorszâg"-gal szomszéd-
sâgban élô magyarsâg fennmaradâsânak talân legbiztosabb
môdja a nemzettestbe valô visszatérés. Hogy ennek a teriileti
visszacsatolâs, vagy a hazatelepités-e a jobbik môdja, e rôvid
felszôlalâs keretében nem târgyalhatjuk. Meg kell azonban je-
gyezniink, hogy amennyiben nemcsak a magyarsâg, de vala-
mennyi hazâjân kiviil élô nemzetiség problémâjânak megoldâ-
sât keressiik, mâs lehetôségeket is szem elôtt kell tartanunk.
Egy ilyen lehetôség: politikai és nemzetkôzi jogi megoldâst
talâlni a nemzetiségek teljes egyenjogûsitâsâra egy-egy orszâg
hatârain belûl. A probléma nehéznek hangzik, de nem megold-
hatatlan. Alapelve a nemzetiségi fôderalizmus lehetne svâjci
mintâra. Ezzel a kérdéssel Eurôpâban jelenleg a Fédéral
Union of European Nationalities foglalkozik intézményesen.
(Lâsd a Stiidies for a New Central Europe 1972. évi 2. szâmât,
[Sériés 3, No. 2, 1972], amely a FUEN-rôl részletes ismerte-
tést, a nemzetiségi problémârôl pedig tôbb kitiinô cikket
kôzôl.)



Kétségtelen, hogy a nemzetiségi probléma mind magyar,
mind âltalânos vonatkozâsban az eddiginél sokkal komolyabb
tanulmânyozâst érdemel nemzetkozi sikon is. Nagy érdeme a
Magyar Talâlkozônak, hogy a kérdést felszi'nen tartja s ezzel
a vilâg kiilônbôzô tâjaira szakadt magyar szociolôgusokat,
antropolôgusokat, kôzgazdâszokat, torténészeket, a foldrajz és
a politikai tudomâny mûvelôit, valamint a nemzetiségi kérdés
egyéb szakértôit tovâbbi munkâra, kozvetve pedig ôsszefogâs-
ra serkenti. Hogy egy ilyen szélesebbkorû tudomânyos ôssze-
fogâs és egyiittmûkodés milyen eredményekre vezetne, nem
tudhatô. Egy azonban bizonyos: rendszeres munka révén olyan
komoly adathalmaz gyûjthetô ossze, amely adott esetben fel-
hasznâlhatôvâ vâlik.

îgy példâul a fentiekben felsorolt tényezôk megfelelô ki-
finomitâsa, pontos meghatârozâsa, és orszâgonkénti kiértéke-
lése révén elkészulhetne egy osszehasonlitô tâblâzat a Magyar-
orszâg terliletén kiviil élô magyarsâg helyzetének évenként
(vagy kétévenként, otévenként) valô szemléltetésére az itt be-
mutatott môdon. (Lâsd a tâblâzatot.)

Ugyam'gy elkészithetô és adott esetben felhasznâlhatô egy
olyan tâblâzat, amely egy orszâgon beliil az ott élô magyarsâg
helyzetét mâs nemzetiségek, népcsoportok helyzetével hason-
h'tja ôssze.

Kétségtelen ma mâr, hogy a nemzetiségi probléma meg-
oldâsâhoz tudomânyos alapokra van szûkség.

A târgyilagos tudomânyos kutatâs elôfeltétele annak, hogy
annak gyakorlati alkalmazâsâval Kôzép-Eurôpa nagy térségén
beliil a nemzetiségi csoportok békés egyiittélésének és koope-
râciéjânak elômozditâsâban egy nagy lépéssel elôbbre halad-
junk. Ennek sziikségszerûségét felismerve, a Studies for a New
Central Europe, valamint a Fédéral Union of European Na-
tionalities Europa Ethnica cîmmel megjelenô negyedévi folyô-
irata felajânlja hasâbjait mindazoknak, akik ezekkel a kérdé-
sekkel tudomânyosan kivânnak foglalkozni. (Dr. A. Gallus,
"Cultural Pluralism and the Study of Complex Societies in
Anthropology", in Studies, Ser. 3, No. 2, 1972, 44 és 69. oldal.)

Reméljûk, hogy a bâtoritô hangu felhîvâsok a magyar
tudôsok és nemzetiségi szakértôk kôreiben is kedvezô vissz-
hangra talâlnak.



A Magyarorszâg teriiletén kivul élô magyarsâg fennmaradâsa
Ôsszehasonlitô tâblâzat Dr. Châszâr Ede felszôlalâsâhoz.
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Magyarâzat: Minden kategôriân beliil a magyarsâg fennmara
dâsa szempontjâbôl legkedvezôbb helyzetben 10, a legkedve-
zôtlenebb esetben 1 pontot irunk be. Az ôsszesîtés orszâgon-
ként szâmbelileg kifejezi az ott élô magyarsâg fennmaradâsi
lehetôségét.



Kovàcs Istvân dr.:

Magyarsdgvédelmi javaslatok a befogadô orszâgban

Kultûra

A személyi vagy mâs részérdekeket szolgâlô gyakorlati po-
litika, az elavult szervezési és tômegkapcsolati môdszerek,
valamint az egyéb hâtrânyos kdriilmények megosztjàk, nem
pedig ôsszehozzâk és osszetartjâk a magyarsdgot. Ugyanakkor
a minden eszkozzel elômozdîtott beolvasztdst és a kulturdlis

népirtdst szolgdljdk.

Léteznek olyan értékek, helyzetek, tények és adottsdgok,
amelyeknek fenntartâsa és erôsitése a befogadô orszâgban is
minden ôntudatos magyarnak elsôrendû érdeke és feladata.
Bârhovâ tartozzon politikailag, felekezetileg, târsadalmilag.

Ilyen értékek: A kôzôs szârmazâs, tôrténelem, sorsvâllalâs,
keleti lelkiség, keleti, déli és nyugati mûveltség, a magyar
nyelv, kultûra, szokâsok, hagyomânyok, életmôd, szorgalom
és helytâllâs, hôsi életszemiélet, elért sikerek és dicsôségek.

A magyarok hôzott a magyar kultûrdnak van a legnagyobb
ôsszetartô ereje.

Ezért a befogadô orszâg magyarjait a legnagyobb egységbe
elsôsorban kulturdlis alapon lehetséges és célszerû ôsszehozni.

Javaslom:

1. A politikai gyakorlatnak gyûlôlettôl fûtôtt vagy szûk-
lâtôkôrû, haszonlesô vagy tudatlan részérdekeket szolgâlô faj-
tâjâtôl a befogadô orszâg magyar kultûréletét meg kell tiszti-
tani.

2. Alulrôl felfelé helyi, âllami (tartomânyi), orszâgos (fe-
derâlis) magyar kultûrhâlôzatot épitsenek ki, amelyben helye
van minden magyarnak, aki népkôzôsségiinkhôz tartozik és az
egyéb âltalânos feltételeknek megfelel.

3. A helyi munka megjavitâsa, a feladatok és ôsszmunka
egybehangolâsa végett a jôl mûkôdô magyar kultûrszervezete-
ket is ehhez az egységhez célszerû csatolni.



4. A kulturâlis hâlôzat legfontosabb feladata, hogy a mû-
velôdés sikjân kiizdjenek a befogadô orszâgban a magyar nép-
csoportnak, mint ilyennek, fennmaradâsa és kibontakozâsa
érdekében.

5. Tovâbbâ azért, hogy a tûladôztatott magyarsdg âltal
befizetett kôzadôk egy részébôl a magyar nyelvet és kultûrât,
magyarsâgtudomânyi târgyakat a kijelôlendô iskolâkban elemi,
kbzépiskolai és egyetemi szinten magyar nevelôkkel rendszs-
resen és âllandôan tanitsâk legalâbb napi egy tanôrâban —
ahol lehet.

Ezért egyénileg és testiiletileg surgetni kell az illetékese-
ket, hogy e tekintetben is âlljanak a szabadsâg oldalâra és kb-
vessék mâs orszâgok példâjât.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948, 26.-§- 3.
bek.) szerint a szulôknek van elsôdleges joguk annak megvâ-
lasztâsâra, hogy gyermekeik milyen nevelésben részesiiljenek.

6. Ugyancsak a kôzadôkbôl korszerû és a magyarsâgot
méltôn képviselô magyar hâzak létesûljenek, ûjjâépiiljenek
vagy bôvûljenek megfelelô alapszabâllyal, szervezettel, veze-
téssel, ellenôrzéssel, felszereléssel, mozi-, hangverseny-, elôadô-,
olvasô-, torna- és tantermekkel, kônyvtâr- és klubhelyiségek-
kel, stb.

7. évi kultûrprogram és dsszehangolt tervek alapjân szî-
nes elôadâsok, bsszejovetelek, vacsorâk, bâlok, nemzeti iinne-
pélyek, kiâllitâsok, târlatok, filmbemutatôk tartâsâra.

8. Az otthon és az elszakitott terûletek magyarsâgâval
kulturâlis kapcsolatainkat erôsitsuk, mert ennek létfontossâ-
ga nyilvânvalô, de elvârjuk a viszonossâgot.

Milyen érdekes lenne, ha a torontoi Kodâly Egyiittes a
kanadai kôzadôk terhére Budapesten szerepelhetne. Kôltôink,
irôink Budapesten is bemutathatnâk irâsaik legjavât.

Ahogy a befogadô orszâg magyarsâga minél tôbb és jobb
helyet foglal el a hivatalos foglalkozâsokban, az ûzlet vagy
mûvészeti életben;

ahogy az àltalânos kultûrszînvonala évrôl évre emelkedik;



ahogy a tûlnyomô tôbbség jôzan, szorgalmas és becsûletes
életmôdjât âltalâban megismerik:

ûgy emelkedik a befogadô orszdg magyarsâgânak helyzete
és becsulete, valamint befolyâsa is.

Amennyiben a befogadô orszdg magyarsâgânak ôntudatos
tagjai azt lâtjâk, hogy a most emlîtett magyarsâgvédelmi kul-
tûrcélok megvalôsitâsâért megfelelô egyének, szervezeteink és
ùjsâgjaink szîvôsan kiizdenek, ezek magyarsâgvédelmi munkâ-
jât felismerik, azonositjâk magukat vele, a magyarsâg életbe-
vâgô érdekének tekintik és egyre tôbben tâmogatjàk.

B) Sport

A miincheni olimpiâszon elért nagy sikereinknek ôszintén
ôrultiink.

1976-ban Montreâlban rendezik a nyâri olimpiai jâtékokat.
Ez alkalommal ne csak egyiittérzésiinket, nagy orômiin-

ket fejezzûk ki, valamint azt, hogy nekik "szurkolunk" és
biiszkék vagytmk râjuk, hanem anyagi tâmogatâssal is tegyiik
lehetôvé, hogy minél tobbszor hangozzék fel az olimpiâszon a
vilâgbajnoksâgot jelentô magyar himnusz, minél tôbb arany-,
ezust- és bronzérmesiink legyen és minél tobben szerezhesse-
nek versenytapasztalatot.

Javaslatom:

1. Az Egyesiilt Âllamokban és Kanadâban olyan két orszâ-
gos szervezet alakuljon legkésôbb 1973 ôszén a visszaélések tel-
jes kizârâsât biztositô rendszeresen szakellenôrzott mûkôdés-
sel, amely legkésôbb 1973 ôszén megkezdi a gyûjtést a magyar
olimpiai csapat szâmâra és 1976 jûniusâig a nyilvânossâg elôtt
hiteles elszâmolâssal be is fejezi. A gyûjtés eredményét idô-
szakonként hirlapilag és levélben is nyugtâzza.

C) Târsadalmi téren

1. A befogadô orszâgokban fokozatosan épitsiik ki segitô,
jôléti, valamint gazdasâgi (Crédit Union) hâlôzatunkat is.

Sajnos, ârvdinkkal, ôzvegyeinkkel, ôregjeinkkel, elhagya-
tottjainkkal vagy a magânossâgban élôkkel gondoskodâs tekin-



tetében csupân tbredékeredményeink vannak. Ûgyszintén be-
vândorlô magyar honfitàrsainkra nézve is.

2. Évente, lehetôleg augusztus 20-ân, a nagy orszàgépitô
emlékére minden fontosabb magyar kôzpontban egy teljes na-
pon ât tartô târsadalmi, nép-, kulturâlis-, sport- és emlékiinne-
pély keretében a vilâgmagyarsâg napjdt lenne célsz&rû meg-
rendezni. (Pl. Torontôban a szigeten, ahol mâs nemzetiségek
is rendezik.)

3. A befogadô orszâgok magyar lapjai rendszeresen foglal-
kozzanak a befogadô orszâgba bevdndorlô magyarok lényeges
problémdival târgyilagosan, szépités nélkiil, hogy valôjâban hû
tâjékoztatâst adjanak mâr letelepiilt honfitârsaink részére,
vagy azok szâmâra is, akik kivândoroini szândékoznak.

Tehât a magyar kivândorlô elindulâsâtôl a kiilfôldi nehéz-
ségein, a menekiilt tâborok kényelmetlenségein, idegtépô bi-
zonytalansdgain, hosszas vârakozâsain keresztiil, "a partraszdl-
lâs" utdni nagy nehézségekkel titsztdban legyen. Csak az jôj-
jôn ki, akinek a csalâdi egyûttélés folytân erre alapos oka
van, vagy akinek nincs mâs vâlasztâsa.

4. Az észak-amerikai magyarsâg mozditsa elô, hogy minél
tôbb lakâs épuljôn otthon. Ezért az alkalmazdsban lévô fiata-
lok szâmâra az itt élô rokonok segitsék elô a hâz vagy apart-
ment vételére a "downpayment" lefizetését. îgy elôsegitenék a
korâbbi hâzassâgot és csalâdalapitâst.

☆ ☆ ☆



Bakô Elemér dr. tanâcskozâsi elnbk ezutân Ft. Jaszovszky
Jôzsef dr. (San Francisco, Calif.) rômai katolikus lelkészt, az
Ârpâd Akadémia rendes tagjât kéii fel a magyar mûvelôdés
kiilfoldi sorskérdéseivel szorosan osszefuggô akadémiai szék-
foglalà elôadâsânak megtarlâsâra.

Ft. Jaszovszky Jôzsef dr.:

Magyar ôstôrténeti problémâk, irànyelvek és môdszerek

Komoly tôrténetirôink mindig foglalkoztak a magyar ôs-
torténettel. Minden korban minden népet érdekelt az ôstorté-
net... De az ôstôrténet megîrâsâban is mindig komoly és szi-
lârd tbrténeti alapokhoz kell visszatérni. Viszont vannak ko-
rok, amelyekbôl a sziikséges adatok hiânyzanak. Ilyenkor
menekûltunk a legendâkhoz, mitoszokhoz. Ez azonban sok zûr-
zavart okoz.

Kûlonben is: ismernunk kell pszicholôgiânkat! Bizony ab-
ban nincs harmônikus kép. De van benne sok uralkodô eszme,
irânyzat, ellenszenv, hagyamâny, terheltség. Vâltoznak a kor-
szakok ideâljai. A maga idejében mindegyik modem! A mûlt
és a jôvô ideâljait a jelennek akarjuk alârendelni. De mikép-
pen is haladhattak volna a mûlt fejlôdésében az elmék a mi
ideâljaink szerint, amikor azokat nem ismerték? A torténetiro
is tud elfogult lenni. Szent Istvàn — kora felfogàsa szerint —
szent volt. Ma a nyelvészeti kutatâsok nyomân Szent Istvânt
egyes magyar "kutatôk" vagy "tudôsok" kezdik elitélni, ami-
ért nem tudatositotta az ôsi szumér (vagy "sumîr") szâr-
mazâst népe kozôtt, sot ellenkezôleg: "irtotta" a "mâgus papo-
kat", amiért azok a régi babiloni kultûrât akartâk fenntartani
és âtmenteni a jovônek. Azt mâr nem kutatjâk, hogy egyâl-
talân mit tudott Szent Istvân a babiloni szumér kultûrârôl és

miért adoptâlta az eurôpai kultûra egyetemesen elfogadott és
mûvelt vîvmânyait.

A tôrténetirônak oknyomozônak kell lennie. S kevés kivé-
tellel magyar tbrténetîrôink mindig ezirânyban dolgoztak. Ter-
mészetesen voltak kbzottûk, mint amiképpen ma is vannak,
dillettânsok, vagy olyanok, akik a hatalom "faktorai". Âltalâban



azonban valamennyien komolyan felelni akartak a kérdésre:
Kik voltak az ôseink? Sokan remek szintézist adtak arrôl,
hogy mily tényezôk alakitottâk ki a magyarsâg vilâgnézetét,
politikai szervezetét, kultûrâjât, nyelvét.A tôrténelmi és egyéb-
irânyû kutatâsok sok ôsi nép, nemzet és birodalom nyomâra
akadtak. A szumér nyelvre és a szumér nép és birodalom léte-
zésére vonatkozô adatok és bizonysâgok csak a mûlt szâzad
kôzepétôl kezdenek kibontakozni a tôrténetiré elôtt.

Az ôstorténeti kutatâs nehézségei

Nem szabad elmellôzniink azî a tényt, hogy a kutatâsok-
ban ma is nagy nehézség elôtt âllunk. A szumér nyelv és kul-
tûra kérdésében igen nagy mâr az irodalom és gazdagok a kût-
fôk. De a fôképpen angol nyelvû szakirodalom nélkiilôzi még
a tudomânyos ôsszehasonlitâst a magyar nyelvvel. Most kez
denek napvilâgot lâtni fôképpen magyarnyelvû kommentârok.
De igen nagy hâtrânyt jelent ebben a kérdéskomplexumban az
a kisérlet, amely a nyugati kultûrât és a kereszténységet ùgy-
nevezett mûltbeli mulasztdsok, avagy rosszindulatû ûldôzések
és hamisîtdsok vddjdval illeti. Sok dologban még homâlyban
âllunk s a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a "homo
sapiens" eredetérôl nem sokat tudunk. Mégha a szumér âsatâ-
sok eredményeit nézziik és értékeljiik is, akkor sem tudunk
sok évezredre visszatérni. És mindjârt a tôrténelem hajnalân,
a szumér kultûra idején, sok nép, sok kultûra létezésével ta-
lâlkozunk. Sok a képletes elképzelés és a szimbôlika a leletek-
ben. Az egyik babiloni kirâly-lista (pl. Berossus listâja) tiz
uralkodôt emlit 432.000 éwel. Nem tudjuk sokszor, hogy a kô-
tâblâk pl. személy-, avagy népneveket emh'tenek-e. A természet-
feletti hatalmak létezésérôl csak annyit âllapithatunk meg a
leletek nyomân, hogy mit hittek akkor az emberek. A sok is-
tenség hite materialista vilâgnézet eredménye. Az ember kép-
zeletvilâga megszemélyesîtette a természet erôit. îgy keletkez-
tek az istenek tôrténetei. Azokat egyik nép a mâsiknak âtha-
gyomânyozta. De hogy azoknak mily kapcsolatai lennének
valôban élô személyekkel, vallâsalapitôkkal és az elme ûtjân
valô eljutâssal az Istenhez, azt a filozôfia- tôrténet és a szel-
lemkultûra tiikrében lehet sejteni. A természetfeletti vildg ki-



nyilatkoztatâsânak a tényeinél is csak igen szigoruan tôrténel-
mi tényekbôl szabad kiindulni. De azokrôl beszélni és itéletet
mondani csak akkor lehet, ha ab ovo elismerjûk a természet-
feletti vilâg és az Isten létezését.

A Biblia akkor l'rôdott, a szumér és mai kultûra akkor

virâgzott, amikor a népek szétoszlâsa mâr megtôrtént. Relative
lehet azonban pl. arrôl beszélni, hogy az ôs-babiloni kultûra
ôsi nyelve a szumér volt. De tôrténelmi tény, hogy kb. hatezer
éwel azelôtt, mâr Kr. e. induit meg valahol egy ôskori nép-
vdndorlàs és âllamalakitâs. Szmhelye nemcsak a mezopotâmiai
sikon a nagy folyôk partvidéke, a Nilus torkolata, a Jank ce
Kiang és Hoang Ho termékeny siksâga. Mi volt a kozôs nyel-
viik és hogyan âgaztak ki belôllik a késôbbiek? Erre a kérdés-
re az archeolôgiai kutatâsok csak sejtésekkel szolgâlnak. A
plâtôi tôrténelmi korban a babiloni kutatâsok a szumér nyelv-
hez vezetnek vissza.

Nagy kérdés azonban, hogy hovâ mehetiink vissza a szu
mér nyelwel, ha a neandervôlgyi ember volt az elsô, aki Kr.e.
a szâzezredik évben élt. De a neandervôlgyi ember eredete is
visszamegy a kétszâzezredik évig. A szumér vilâg és kultûra
egy viz-, vagy homokozôn utân élte korât. Nem lényegbevâgô
az a tény, hogy a Biblia vi'zôzône nem igen azonosîthatô a ba
biloni forrâsok âltal emlitett vfzozonnel. A Biblia vfzozône a
Mazoretic-szôveg szerint Kr.e. 1307-ben volt. (A szamâriai szô-
veg 2242-re, a Szeptuaginta-szoveg 2256-ra teszi.) A babiloni
vizozont a homok és agyag lerakôdâsi rétegekbôl akarjâk meg-
âllapitani, de a lerakôdâsok nem keletkezhettek rdvid ideig
tartô vizozon âltal. Azok hosszû ideig tartô homokviharok ered-
ményei lehetnek. De a nagy kérdés mindenképpen ez: ki a (ba
biloni) mezopotâmiai vfzôzon-korabeli ember ose és hol keres-
sûk nyelvének eredetét?

A neandervôlgyi lelet: ember maradvânya. A mai termé-
szettudomâny feltevései arra kényszeritik a tudôsokat, hogy a
biolôgiai evolûciôs elméletet csak bizonyos ti'puson beliil ér-
telmezzék. Az emberi test nem egy alsôbb-rendû anyagbôl for-
mâlôdott ki s egyâltalân nem a szellemi âtlaga. A Genezis zse-
niâlis irôjânak teremtés-torténeti képe a kitûnôen alkalmazott
metaforâé annak bizonyitâsâra, hogy az ember és a vilâgegye-



tem egy felsôbb lénytôl, az Istentôl valô; a tôbbi mâs terem-
téstôrténet anyagelvû vilâgnézetével és képével szemben. A
modem tudomâny nem ûdvôsségtôrténeti alapon keresi az em-
ber s nyelvének eredetét, de nem is szôfejtésekbôl tudja meg-
âllapltani a nagy ôsi titkot. Nem sokra megy a vizozônkora-
beli anyagelvû vilâgnak leleteivel sem. Azok az ôsanyagbôl
szârmaztatjâk az isteneket és az embereket egyarânt. (Gilga-
mesh eposz, Enuma elish, Hammurabi jog-osszefoglalâsa.)
A sztnes népek szàrmazàsdt és nyelvét fel sem vetik. Még a
leghitelesebben Genezis bâbeli nyelvzavar-tdrténete adja meg a
kulcsot annak a problémânak a megoldâsâhoz, hogy mi az em-
beri kultûra, a fejlôdési irânya és mi az igazsâg a nyelvek fej-
lôdése és szârmazâsa kdrûl. Mâr a bibliai vizdzôn elôtt is sok

nyelven beszéitek az emberek. A torony épitésének metaforâ-
jâban (amihez hasonlô nincs a babiloni irâsokban és tâblâkon,
bar éppen ott voltak abban a korban a nagy épitkezések) az
irô azt érzékelteti, hogy az ûj nyelvek keletkezése, az ûj sza-
vak, és ûj fogalmak elvâltozâsa lassû fejlôdési folyamat ered-
ménye. Isten szabad akaratot adott az embernek. Nem akadâ-
lyozta meg az elsô ember szembefordulâsât vele, sem vâgyait
és vâgyai elérésének a kûzdelmeiben a versengést. Az utôbbi
okozta mindig a hâborùkat és a kultûrâk pusztulâsât. A kultû-
râkba fulladt bele az emberiség, a gôg mâmorâba és a politeiz-
mus ingovânyâba. Az ember aztân ùj eszmékkel ùjra kezdett
mindent. Azt a kérdést, hogy mi szerepe van a fejlôdésben a
Gondviselésnek, a tôrténettudomâny csak mint jelenséget târ-
gyalja, de nem is jut el az ember eredetének s lénye titkânak
megâllapitâsâig és megoldâsâig. Az ôstôrténet felkutatâsa
ezért ma is nagy probléma. De kétségtelenûl van az emberi-
ségnek ôstôrténete és van a nemzeteknek és igy a magyaraak

A magyar ôstôrténet forrâsai eléggé visszanyûlnak az em
beriség âltalânos tôrténelmi ôstôrténetéig. A babiloni âsatâsok
eredményei ma még csak azt igazoljâk, hogy a magyar és a
szumér nyelv kôzôtt hasonlôsâg, sôt rokonsâg lehetséges. Az
ezeréves tôrténelmi Magyarorszàgot és âltalâban a Nyugatot
azzal vâdolni, hogy a magyarsâg ôseredetének tudatât és em-
lékeit tudatosan kiirtottâk, nem vall komoly tôrténetszemlé-



letre és tudâsra. A babiloni mai âsatâsok eredményeirôl nem-
csak a szentistvân-kor nem tudott sokat, hanem még a kazàr-
orszâgban élô, vagy a Juliân barât âltal felfedezett magyarok
sem, akiket a tatâr invâziô elsepert a tôrténelem szi'npadârôl.
Kazârorszâgbôl sok magyar jârt Bizâncba, és Kozép-Eurôpâ-
ban (Gorda—Môgyer), és arrôl is tudunk, hogy sokan koziilûk
felvették a kereszténységet Bizâncban. Jézus-hite ismeretlen
volt az ôs-babiloni vilâgban! Babilonban Krisztus elôtt valô
Jézus-hit létezésérôl beszélni tbrténelmi képtelenség! Szent
Istvân korâban szô sem lehetett a magyar ôsi mûlt kiirtâsârôl.
Abban az esetben a magyar nyelv sem maradhalott voina fenn.
A tôrténelem elôtt élô magyarsâg vallâsi megnyilatkozâsai,
kultûrâja, Isten-elképzelése az âltalânos emberi természet ôsz-
tônébôl, Isten-keresô vâgyâbôl sziiletett és fejlôdôtt. Termé-
szetesen âtalakult, môdosult filozôfiai, népkeveredési tényezôk
hatâsa alatt. Szent Istvân korâban és késôbb ezer éven ât ma-

ga a krisztusi kinyilatkoztatâs volt a dôntô tényezô abban,
hogy a magyarsâg sokrétû és szinû vallâsi formâit elhagyta
és Szent Lâszlô korâban mâr meggyôzôdésbôl vallotta magât
kereszténynek. És a nagy magyar csoda az, hogy a magyar
nyelv évezredeken ât âttôrte magât az évezredek viharain ke-
resztiil. A régi rômai birodalom hatârain beliil a latin hatâs ér-
vényesiilt az irâsban, az irodalomban. A gôrôg klasszikus
nyelv, mint népnyelv megszûnt a negyedik szâzadban. Ezt bizo-
nyitja az is, hogy Szent Jeromos nyelvi tanulmânyokat végezve
az egész Septuaginta gôrôg Szentirâst lefordi'totta latinra. Ha
irtak a magyarok még a régi szumér ékirâs jeleivel, azt a ter-
mészetes kôrlilmények kôvetkeztében és azok hatâsâra voltak
kénytelenek elhagyni és a latin irâst âtvenni. Semmiképpen
sem erôszak folytân pusztult el a régi irâs és vallâstartalom.
De ha még megmaradtak volna is a régi szumér kultûra em-
lékei a honfoglalâs korabeli magyaroknâl, annak emlékei bizo-
nyâra fennmaradtak volna a bizânci levél- és okirattârakban.
De az "ôsmagyarok" minderrôl nem beszéltek sem az ôshazâ-
ban, sem eurôpai hadjârataik idején. A szumér—magyar rokon-
sâgrôl és kultûrârôl ma sem tudnânk sokat, ha a fôképpen an-
gol archeolôgusok a mûlt szâzadban el nem kezdték volna a
babiloni âsatâsokat. Azokat ma sem fejezték be s az eddig



napvilâgra keriilt anyag sincs még feldolgozva. De maris sok
ismeretlen dologra fényt deritenek. Arra azonban semmikép-
pen sem, hogy az Eurôpâban tôrténelmi szerepre prédestinait
magyarsâgnak gondviselés-szerû hivatdsa lett volna a szumér
kultûra és vallàs tovâbbvitele, fenntartâsa és elismertetése az
egész vilâggal. Nam igaz, hogy a magyar ennek birtokâban,
vagyis a mezopotâmiai materialista politheizmussal lépte ât a
Kârpâtok gerincét. Nam igaz, hogy az Ârpâdok dinasztiâja azt
kiirtotta volna. Az âsatâsok angol nyalvû feldolgozâsa ma vilâ-
gosan râmutat arra a tényra, hogy a szumér nyalv és kultûra a
birodalom bukâsa utân nagy vâltozâsokon ment karasztûl.
Léonard Whooly, aki igen nagy munkât végzatt az âsatâsok-
ban, az uri âsatâsok nyomân magirja konyvéban (Apollo édi
tion, 1965), hogy a szumér birodalom léte és kultûrâja Kr.a.
a mâsodik évezred alajén volt a zanitjén, a szemita Hammu-
rabbi és Âbrahâm alôtt. Ez kitûnik Hamurabbi ("Abram,
vagy Abraham kortârsa") tdrvényalkotâsâbôl, aki munkâjâ-
ban a szumér jogrendszert dolgozta fel.

A szumér kultûralkotâsokbél mindan mâs romokban hevert.

Hamurabbi utôdjânak — Samsi-Ilunânak — rakonstrukciôs
munkâja nagyon szegényas volt (reconstruction of poor
quality). A kiâsott mûamlékak, irâsok, veratek, szerzôdésak
szumér nyalvûak és Hamurabbi (Abrahâm) elôtti idôkbôl va-
lôk, de mâr éppan a Larsa-kirâlyok alatt a régi szumér anya-
nyalv hâttérba szorult Mazopotâmia északi szemita tarjeszke-
désa kôvatkaztéban. Az iizlati élat Urban kétnyalvû mâr a vég-
lagas bukâs alôtt is. Azutân az északiak szupremâciâja teljassé
vâlt. A szumér nyalvat mâr csak a vallâsi szertartâsokban ta-
lâljuk mag. Ugyanûgy, mint a latint a rômai agyhâzban.
(Whooly magâllapitâsa.) A szumér nyalv akkor mâr holt-nyelv
A tamplomokon kivûl senkisem baszéli. Kr. a. 1940 kôrûl a
szumér vilâg mégagyszer fellobban II. Kuri Galzu uralkodâsa
idajén (a Kassitâk korâban). Azutân a tôrténelmi események
a nagy szumér birodalomra és alkotâsaira râboritjâk a "siva-
tag homokjât". Mindaz tahât, amit ma tudunk a szumér—ma
gyar rokonsâgrôl, az a mai âsatâsok eradménye és semmikép-
pen sam a honfoglalâs alôtt valô korok magyarsâgânak az ôn-
tudatâbôl. Egyatlen kulcsa maga a magyar nyalv. Nam a hon-



foglalâskorabeli kultûrkincsek, az ôsi babiloni vallâsnak akkor
valamiképpen ontudatositott rendszere. A szumér kultûra (és
vallâs) inkâbb megmaradt Hammurabi szemita uralkodô és
tôrvényalkotô mûvében és ma napvilâgot lâtott a babiloni ûj-
kori âsatâsok leleteiben, mint a honfoglalô magyarsâg szellemi
és kulturâlis életében. Ôk annyit tudtak a szumér kultùrârôl,
mint amennyit az angol tudôsok munkâlatai elôtt az eurôpai
magyarsâg és az âltalânos kozvélemény. Tôrténelmi tény azon-
ban, hogy a kereszténységet felvenni nem akarô magyarok
valamiféle ôsi tradiciô kôvetôi voltak és az egyezett âltalâban
az akkori Fekete-tenger mellett élô népek ôsi kultuszâval. De
lâzadâsuk és a veliik szemben elkôvetett megtorlâs politikai
okokbôl és hatalmi harcokbôl szârmazott és szinte végzetesen
veszélyeztették a magyarsâg létét a Duna-medencében.

Az ôstôrténeti kutatâs vezérelvei

A magyar ôstôrténetrôl tehât leginkâbb és legeredménye-
sen csak tisztân szilârd tôrténelmi alapokon nyugvô bizony'i-
tékok szerint lehet beszélni. A magyar géniusz ezer éven ât
igen sok komoly tudôst és Juliân barâtot adott nekiink. S igy
s ezért igen kitiinô munkâkban târjâk elénk a magyar nyelv
és a magyar nép tôrténeti nagysâgât és nagyszerûségét. Ma a
komolyan kutatô szumirolôgusok igen nagy szolgâlatot tesznek,
akik nem kalandoznak el a természetfeletti vilâgba, hogy a
szumér mitoszbôl levezessék a vilâg valamennyi ideolôgiâjâ-
nak, vilâgnézetének az eredetét. Az eddig megjelent magyar
tôrténeti munkâkban mindenki megtalâlhatja a magyar tôrté-
net ôsforrâsait, kûtfôit — tudôsainak, kutatôinak, mûvelôinek
a nevét. Csodâlatos egyéniségek, akik kôziil Kôrôsi Csoma Sân-
dor az életét is felâldozta.

Mûveik tanulmânyozâsa kôzben meggyôzôdtûnk arrôl, hogy
a tdrtén&tirâsnak vannak olyan vezérelvei és tôrvényei, amelyek
minden korban érvényesek. Azoktôl a tôrténetirô el nem tér-
het, ha az igazsâg és elfogulatlansâg mellett akar kitartani.

Minden komoly kutatô tudôs tudja, hogy csupân szôfejté-
sekbôl, azonos, vagy hasonlô szavakbôl még nem lehet egy
nyelv eredetére râtalâlni. De még mâs népekkel valô kôzôs
biolôgiai szârmazâsra sem. A spanyolok a latin nyelvet beszé-



lik eredetében és kifejlôdésében. Fajra nézve azonban inkâbb
germânok. A bolgârok szlâv nyelvet beszélnek, de szârmazâ-
sukra nézve sohasem voltak szlâvok. A németûl beszélô poro
szok sohasem voltak germânok, hanem szlâvok. A magyarok
felvették olyan kifejezéseket, amelyeknek jelentése mâr meg-
volt az ôsi nyelvben is (bûza, stb.). Ma mâr biztosra vehetô,
hogy a magyar nyelv igen régi eredetû. De mit mondjunk
nyelvszerkezete nyomân, amely oly nagyon hasonlit a japân,
kinai, szemita nyelvek szerkezetéhez? Âltalânosan elfogadott
tény, hogy tobb nyelv kozôtt a szerkezet lehet ugyanaz s még-
sem mondhatô az, hogy a kinai és a héber kôzvetleniil kôzôs
eredetre vall. Az ôhéber és sok keleti nyelv a birtokos jelzôt a
szôvéghez ragasztja. A magyar 16 héberul: szusz. Lovam: szu-
szi. Lovad: szuszéka. Lova: szuszi. Vajon ezutân a magyar és
az ôhéber kôzôs eredetû? Vajon, mit mondanak a kôzôs sza-
vak, a kôlcsônszavak? Azokat a kûlsô kôzôs érintkezésbôl is
meg lehet magyarâzni. (Napjainkban sok orosz szô keriil a
magyar nyelvbe!) îgy kerultek az indo-irâni szavak a finn-ugor
nyelvcsalâdba. Az Ur szô annak a vârosnak a nevét viseli,
ahonnan Âbrahâm szârmazott. S ô mint Âbrahâm lett a zsidô

nép atyja! Vajon ezekutân Âbrahâm, aki Ur Chaldeâbôl szâr
mazott, szumér eredetû volt? Ha igen, akkor a zsidôk és a
szumérok egy tôrzsbôl szârmaznak.

Nagyon ôvatosnak kell lennûnk a néprajzi és anthropolô-
giai leletekkel. Az ôsszes kontinens hatârvonalain s azokon be-
lûl az évezredek folyamân igen sok nép talâikozott egymâssal
és egyûtt is élt. Emlékanyagunk nagyon ôsszekeveredett. A
babiloni régészeti emlékek nem mind egy és ugyanazon népre
vonatkoznak. Az âtvonulô népek éppùgy hagytak ott maguk
utân emlékeket, mint elôdeik, vagy utôdaik. A kort, amelybôl
valôk, mâr inkâbb meg lehet âllapitani. Mindenre vonatkozôlag
minden kûtfôt, irodalmat a tôrténetirônak fel kell dolgoznia.
Kutatnia kell a forrâsok utân. Nem elégedhetik meg mâsod-
kézbôl valô anyaggal. A kûlfôldi szakirodalom figyelemre mél-
tô! A népvândorlâsra vonatkozô kûtfôk nem mind elfogultak.
A bizânciak, az arab utazôk feljegyzései sokszor igen kitûnôk.
A legtôbb feljegyzés a honfoglalô magyarok elbeszéléseibôl
valô. (Lebed vezér véleménye Arpâdrôl.) Sok magyar kôvet



jârt mâr a honfoglalâs elôtt Bizâncban. A kazâr birodalom
komoly katonai egységei a magyarok voltak. Az izlâm hitén
lévô zsoldosok az araboknak dolgoztak titokban. A magyarok
mâr akkor elkalandoztak Europâba. ïgy tudtak meg igen so-
kat a bizânciak a magyarok ôshazâjârôl is. (Priszkosz rhétor,
Zakariâsz rhétor, Theophilactos, Mar Grigor, Ibn Batrique,
Theophanes, Konsztantinosz, Ibn Rusztah, Gardezi, Bôlcs, Leô,
stb.) Az ôshazâra vonatkozolag sok adat volt a Gesta Hun-
garorumhan. Kâr, hogy csak mâs krônikâk idézeteibôl ismer-
jûk. Az eredeti elveszett. Természetesen sok kiilfoldi kûtfô,
leîrâs elfogult, mert a hâborûk vérében l'rôdtak. Telve keserû-
séggel, haraggal. De adataikat elfogadhatjuk.

A magyar nyelv szàrmazàsànak kérdése

A magyar ôstorténetre vonatkozôan még mindig a legdbn-
tôbb a magyarsâgnak, mint népnek és nemzetnek a megjele-
nése a torténelemben. Kérdését a korabeli kûtfôk és az akkori

vilâghelyzet, az akkori népek hatalmi elhelyezkedése, kultûrâ-
ja, kiizdelmei, harcai, létiik és bukâsuk oldja meg és az ezekre
vonatkozô tbrténelmi kûtfôk és az irodalom magyarâzza meg.
A vîzôzôn-korabeli kutatâsok eredményei feltétlenûl befolyâ-
soljâk a magyar nép és nyelvének az eredetérôl megalkotott
korâbbi tôrténeti szemiéletunket és itéletûnket. De attôl az

idôtôl kezdve, amikor a magyarsâg, mint magyar etnikum
kûlôn feltûnôen archaikus nyelvével feltûnik a tôrténelem
szinterén, mâr a korabeli kûtfôknek és irodalomnak van sza-
vuk. Itt most nem arrôl van szô és nem arrôl vitàzunk, hogy a
mai magyar nyelv azonos-e a régi ôsmagyarsâg nyelvével, ha-
nem arrôl, hogy a mai magyar nyelv, amely azonos az ôs-
magyar nyelvvel, azonos-e a nemrég felfedezett ôsi szumér
nyelvvel? Ez osszehasonlitô nyelvészeti kérdés. Maga a ma
gyar fajta, mint etnikum, nagyon ôsszekeverôdôtt nemcsak
ezer év tôrténelmi ideje alatt, hanem mâr a honfoglalâs elôtt
valô idôkben is. Tehât nem faji kérdésrôl vitàzunk, hanem a
nyelv szârmazâsât kutatjuk. S ennél a kérdésnél egyâltalân
nem célszeru tudomànyos eljdrds elkdrhoztatni ôseink maga-
tartdsdt, vildgnézeti lélekforduldsdt, csatlakozdsdt az eurôpai
ktdtûrkozosségbe, harcât a belsô pârtutôkkel szemben a nem-



zet fennmaradâsâért. A nyelv szârmazâsânak a kutatàsâval tu-
domânyosan nem jâr egyiitt. Az a jogcim, hogy a mitolôgiâkat
ôsszekeverjûk a tôrténeti vallàsrendszerekkel, a mitosz vilâgât
pedig tôrténeti személyek életével minden tôrténeti szilârd
alap nélkûl! Megértenénk a Szent Istvân korâra szôrt âtkokat,
ha a tôrténésznek abban a korbôl a magyar nyelv pusztulâsd-
rôl, avagy a magyar fajta kitrtâsârôl kellene beszàmolnia. De
nem értjiik meg a siralmakat, ha azok egy olyan vilâgnézet
ûldôzésérôl ontjâk kônnyeiket, amelyet a honfoglalâs-korabeli
magyar nem ismert. Mert a magyarsâg kôzôtt a kazâr biroda-
lomban az ùgynevezett "babiloni igaz Jézus-hit", amely a szu-
mérok vallâsa lett voina, teljes egészében ismeretlen volt. Hol
vannak annak a Jézus-hitnek a tanai, emiékei?

Sem a babiloni Enuma elish, sem a Gilgamesh-eposz, sem
Hammurabi jogi gyûjteménj'e (Abraham koral) nem utal val-
lâsi motivumokra. Ez a mezopotâmiai kultûra elhomâlyositja
az ôsember egy-Isten-hitét. (A ma élô primitiv népek — pig-
menusok, tûzfôldi tôrzsek — kultuszânak tartalma erre utal.

Irodalma nem foglalkozik theogôniâval. Az ûjabb (uri, ninivei)
âsatâsok az istenek vilâgât vetîtik elénk. A sok isten kôziil ha-
tot csak ùgy sikeriilt kettôs hâromsâggâ âtformâlni, hogy a
tôrténelmi Jézussal bevonult a vilâgtôrténelembe a .Szenthâ-
romsâg tudata. A babiloni Jézus-hit a babiloni politeizmus
vilâgâba valô erôszakos belemagyarâzâs. A tôrténeti Jézus nem
is szerepelhet a babiloni kirâlylistâkon, sem Ptolemaosz kânon-
jâban, sem az akkor élô mâs kultûremlékekben. Sem a viz-
ôzôn elôtt, sem utâna az "idôk teljességéig". De még kevésbé
a honfoglalô magyarsâg kultuszâban. A honfoglalô magyarsâg-
nak volt tiszta vilâgnézete, amely a természet szeretetébôl, a
szellemvilâgban valô hitbôl tâplâlkozott, s nem a babiloni
materialista politeizmusbôl. A honfoglalô magyarsâg ismerte
Jézus hitét a bizânci hittéritôkôn keresztiil. Annak forrâsa

pedig a péter—pâli alapitâsû kereszténység! A honfoglalô ma
gyarsâg vallâsa egyâltalân nem a mezopotâmiai politeizmus
vilâga.

☆ ☆ ☆

A magyarsâg tôrténeti kora az V. szâzadban kezdôdik.
Mint népnek és nemzetnek az életérôl csak a IX. szâzadbeli



feljegyzések szâmolnak be a legkorâbban. Addig a magyarsâg
mâs népekkel kûlônféle gyûjtônevek alatt élt a Fekete-tenger,
a Kâspi-tô északi vonalâtôl délre fekvô teriileteken. A kilence-
dik szâzadban a magyar mâr Kozép-Eurôpâban van! A magyar
népet ôsi hazâjukbôl a nagy népvândorlâs vilâgokat dôntô és
vilâgokat épitô âramlatânak hullâmai sodortâk Nyugatra. En-
nek vilâgra szôlô jelentôségét (s azt, hogy milleneumât Kr.u.
1896-ban ûnnepelték) csak akkor értjiik meg igazân, ha tudo-
mânyos betekintést nyeriink az ember tôrténelmi vilâgâba,
annak kibontakozô fâzisaiba és keresve keressiik annak titkât

és tôrténelmi tényezôit, amelyek felszinre, a tôrténelem szin-
terére hoztâk a magyart. (Még fontosabb, de mi arra most nem
térhetiink ki, hogy analîzisét adjuk az ezeréves tôrténelmi
Magyarorszâg életének, kûzdelmeinek, nemzeti, szellemi, kul-
turâlis, mûvelôdési nagysâgânak és tôrténelmi hivatâsânak,
amelyet biiszke ôntudattal és vilâgnézetek szellemével min-
dig teljesitett.)

Ôstôrténetunk vilâga

Hajiandôk vagyimk, mint tôrténelmi tudomânyos hipoté-
zist elfogadni azt a téteit, hogy a magyar nyelv a tôrténelem
ôsnyelvei kôzé tartozik. Ha tôrténettudomânyosan megâllapit-
jâk, hogy a magyar nyelv rokon, vagy azonos a szumér biroda-
lom nyelvével, akkor a magyar ôstôrténet elsô évét valahol a
szumér birodalomban a Krisztus elôtt lepergett évezredek vi-
lâgâban kell keresni. Ha a szumérek ôshazâja Aratta, akkor
a magyarok ôshazâjât is ott kell keresni. Kimondottan magyar
ôstôrténetrôl beszélni mâr a szumér birodalom idején csak
akkor volna tôrténelmileg lehetséges, ha életének kulturâlis,
vallâsi, târsadalmi fâzisait a magyar nép ônâllô politikai és târ-
sadalmi keretében szemlélhetnénk. Az egyetlen nyom azonban
minderre csak az, hogy a magyar nyelv eredetével a Krisztus
elôtt valô idôben vissza tudunk menni. Az nem vall tudomâ

nyos kutatâsok eredményére, hogy egyes rajongôk, minthogy
a szumér leletekben felfedezni vélik a Mah-Gar szôt, amelyet
kùlônféleképpen idomîtanak, azonositjâk a magyar szôval. A
tôrténelmi kutatâsok valôban elôszôr a magyar néwel a Corda



és Mogyer nevek emlitésekor talâlkoznak. Ez azonban a Krisz-
tus utân kôvetkezô szâzadok tôrténelmi feljegyzése. Hajlandôk
vagyunk mégis feltételezni, hogy a magyar ôseredet gyôkereit
a Gondviselés valahol Babilonban, valamikor a szumér biroda-
lom hajnalân szoktette virâgba.

Vilâghelyzet ôstdrténetiink koràban

Kétségtelenûl a Krisztus elôtt valô évezredekben alakulnak
ki mâr nagy birodalmak s azok népei elérkeznek hatalmuk
zenitjére. A legtôbbnek eredete azonban homâlyban van. A
szumér birodalom és kultûrâja csak egy a sok kôziil. A babi-
loni âsatâsok eredményei kétségtelenûl egy valamikor fejlett
kultûra vilâgât târjâk elénk. A romvârosok ékirâsos mûemlé-
keibôl mitoszok, legendâk, tôrténelmi események bâmulatos
kultûrvilâga és kezdeti civilizâciôja bontakozik ki, amely a
Kr. e. valô 2. és 5. évezred kôzôtt alakult ki. A békés korszak

a szumér név dicsôségét hirdeti. Benne az akkâdok szerepe
homâlyos. Hammurabi sajât népét emelve a hatalomra, egy-
idôre megalâzza a szumérokat, de kultûrâjukat felszivja sajât
népe kultûrâjâba. A kettôs eredetbôl valô-e, avagy a szumér
volt-e a szellemibb és eredetibb, nagy kérdés és csupân az
archeolôgia leletekbôl nehéz megâllapitani. Viszont bizonyos,
hogy a nyelvemlékek a vârosok alapitâsâban a szumér eredetre
vezetnek vissza. A szumér birodalom bukâsa utân oly vilâ-
gok szûletnek, amelyekkel kapcsolatban még mindig csak azt
mondhatjuk: a magyar névtelenûl hânyôdott a tôrténelmi vi-
harban, mig végre Kr.u. a IX. szâzadban lâtvânyossâga lett a
vilâgnak. A tôrténeti tény az, hogy a magyar gyûjtô- vagy mâs
nevek alatt élt az akkor nagy hatalomra szert tett birodalmak
népei kôzt. Kétségtelenûl bârhonnan kerûltek is a nagy nép-
vândorlâsban a Meotisz partjâhoz, a magyar nyelv megôrzésé-
ben nagy tehetséget mutattak, amikor kôrûlôttûk vâltozott a
vilâg, elvâltoztak a kultûrâk. A vâltozâs és az ûj eszmék râjuk
nézve sem maradhattak hatâstalanul. Valamit megôriztek a
régi, ma még ismeretlen tradiciôkbôl. De âllamalkotô tehetsé-
gûket, a kultûrâk irânti fogékony szellemûket megfogtâk az
ùj eszmék és ûj kultûrâk. Azokat be tudtâk fogadni és ât tud-
tâk alakitani. Nyelvûkbôl és tehetségûkbôl azonban nem adtak



le és nem adtak fel semmit. Ebben van a magyar nép torté-
nelmi nagysâga. Nem is voltak âlmodozôk! A mitoszok vilâgâ-
rol tudtâk, hogy azok nem vaiôsâgok. De azt is tudtâk, hogy
a Gondviselés ùtja a természetfeletti vilâgok felé vezet. Ezért
arra mindig râléptek és az ûj megismert igazsâgért — ha kel
lett — életiiket adtâk.

A tôrténelem iitjàn a honfoglalàsig

Krisztus szûletése utân még mindig évszâzadokig tartott,
amfg a magyar kilépett a névtelenség homâlyâbôl.

A szumér birodalom bukâsa utân immâron kétezer év

(talân tôbb, vagy kevesebb) telt el, amikor Kr.u. a negyedik
és ôtôdik szàzadban a kînaiak Âzsiâban megszabadultak a hu-
noktôl és a nagy hun tomegek népeikkel Eurôpa felé mene-
teltek.

A népek vândorldsânak ebben a nagy viharâban él valahol
a magyar. Hol? Talân az egyik, vagy mâsik gyûjtônév râjuk
illik. A porondon vannak, de nem szôlitjâk ôket nevûkon. A
csatakiâltâs szava a hun! Késôbb az avar, majd csak azutân a
bolgâr, hun-bolgâr, onogur, kazâr s végiil mégis a magyar. A
magyar nem is egy helyen él, hanem mindenhol, ahol kultùrât
kell teremteni, ahol alkotni kell, ahol megôrizheti nyelvét.
Ezért ha megsemmisul, letbrik az âg valahol, él még a mâsik
helyen kiizdô, aki a harcban elesettôl âtveszi a vezetést. Nem
az élet formâjâra gondol, amikor a nagy viharban elôre megy,
hanem magâra az életre, s arra, ami élteti: lelkére! Ez Igy volt,
mert mâskiilônben nem jelent volna meg az évezred végén,
mint onâllô nemzet Eurôpa kôzepén. Semmit nem vesztett el
értékébôl, tehetségébôl, igazi énjébôl. Tôrténelmi feljegyzések
alapjân népi egyénisége csak Attila halâla utân bontakozik ki.
De még Attila halâla utân is eltelnek szâzadok, s csak azutân
szôlal meg a tôrténelem a magyarokrôl. Ezekben a szâzadok-
ban hallunk a longobârdokrôl, a markomânokrôl, s svévekrôl,
a gepidâkrôl. Az Ob folyô mentén él a szabirok népe! De mesz-
sze is jutottak el rég dicsôségiik hazâjâbôll Az Izim és a Tobol
folyôk mentén talâljuk az onogurokat. 465-ben emlitik nevii-
ket a bizânciak. A szarmata siksâgon életre kel a tûrkôk biro-



dalma. Kozben ûj nép tûnik fel s alkot nagy birodalmat. Ez az
avarok népe. Amikor a tûrkôk a Volgâig terjesztik birodalmu-
kat, ôk mâr a Duna—Tisza tâjân vannak. Bajân kagân vezér-
letével elfoglaljâk Attila ôrokségét. Két évszâzadon ât biztosit-
jâk uralmukat s oly erôre tesznek szert, hogy adôfizetésre tud-
jâk kényszeriteni a bizânci csâszârt. Ezalatt a magyarsâgot
még sorsdbntôbben érintô események tôrténtek.

A hun utôdok

Attila halâla utân a hun birodalom nem kerûlt egyszerre
a torténelem Pantheonjâba. Elôbb egy jôslatnak kellett betel-
jesednie. A jôslat Kr.u. 448-bôl valô. Priszkosz rhétor ballotta
Attila udvarâban egy bizânci kbvet târsasâgâban. A jôslat sze-
rint Imik, Attila egyik fia ûj birodalomnak ûj kirâlya lesz. S
valôban, amikor a hun-—bolgâr birodalom megalakult, Irniket
vâlasztjâk meg uralkodônak. Ezt igazolja a bolgâr kirâlyok
listâja, amely 765-bôl Valô. Ez a névjegyzék Dsulât is emliti. A

,, név a magyar Gyula vâltozata. A magyar tehât mâr itt van a
kûszôbôn.

Az, ami ezutân kôvetkezett még kôzelebb hozza a magyart
a tôrténelmi tudathoz. a VI. sz.-ban a Boszporusz mellett, a
bolgâr birodalom hatârain beliil, vagy azon klvûl is, fejedelem-
ségek alakulnak, amelyekben egészen hatârozottan talâlkozunk
a magyar néwel. A bizânci feljegyzések megemlitik, hogy két
kirâlyunk Gorda és Mogyer, bâr testvérek voltak, harcban âll-
tak egymâssal. Nevûk elemzésében a szumér kôtâblâk tôbb
fényt deritenek, mint a kozépkori krônikâk. Ezen nem is lehet
csodâlkozni. A krônikâk a korabeli tényekbôl indulnak ki, és
akkor, vagy kôzvetlenûl elôbb élô népek nevei alapjân etimolô-
gizâlnak, mig a szumér tâblâk a szavak évezredek elôtt értel-
mezett jelentéseit adjâk. Ennél a pontnâl ûjra ismételjûk, hogy
szô sem lehetett akâr a krônikâsoknâl, akâr a mûlt szâzad

elôtt élô irôknâl, hatalmi "faktoroknâl" az ôstôrténeti tradi-

ciôk, vallâs, szellemi értékek tudatos kiirtâsârôl. Az elsô év-
ezred vége felé ott élnek a hun-utôd birodalmakban a kûlôn-
féle népek. îgy az ogurok; szabîrok, arsacidâk, az ogurok
katonai egységek szerint valô osztâlyozâsa (onogurok, stb.).
Igy a személynevek és azok magyarâzata ôsszekeverôdik. A



mondâk vilâga meg is vâltoztatja a neveket. Gorda és Mogyer
neve kôriil is kialakulnak mondâk. Meg is vâltozik a nevûk.
Gorda az Ogorda roviditése. Vâltozata az Onogur, majd a
Hunor név. Kétségtelenûl a Kézai- és egyéb krônikâk a Hunor
névnél a hunra és az ogurra gondolnak, mert a hun is létezett
és az onogur is. A Magyart (Moyert) a manshi-bôl és egyebek-
bôl szârmaztatjâk. Mert akkor ott éltek az ogurok, ugorok,
finn-ugorok, stb. De a csodaszarvas-monda két hôse nem két
vitéz, vagy vadâsz, hanem két, évezredekre visszamenô népnév.
Ezeket a neveket személyek is felveszik, mas nemzetbeliek.
És a személynevekbôl lesznek népnevek. (A besenyôk egyik
kirâlya, miutân a kazârokat legyôzték, a Kazâr nevet viselte.
A tatârjârâs idején (1241) a tatâr kân, Sejbân, fiânak a Ma
gyar nevet adta, mert magyar kirâlynak szânta!) A Hunor és
Magyar név tehât népnév.

A Gorda és Mogyer tôrténelmi nevek esetében "a csoda-
szarvas" (Hunor és Magyar) regéje, akâr kapcsolatban van ez
az ô nevlikkel, akâr nem, tôrténelmi tény, hogy a korabeli
feljegj^ések emlftik ezt a két nevet, sot egész tôrténetiik és
a két testvér tragédiâja is kibontakozik belôliik. Maga a csoda-
szarvas regéje, mind Kézaiék interpretâlâsâban, mind a magyar
kapcsolatok bebizonyitott tényénél tôbb, mint fantâzia, tobb,
mint monda, tobb, mint egyenrangû irodalmi mû a vilâg kul-
tûmépeinek a mondâival.

Gorda és Mogyer ônmagukrôl azt tudtâk, hogy Irniknek,
tehât Attilânak az utôdai. Ennél a pontnâl van éppen nagy
jelentôsége a szumér felfedezéseknek. Gorda az idôsebbik test
vér, tehât ô kezdetben és élete végéig az uralkodô. Mint ural-
kodô, keresi a nagy szomszéd, a bizânci csâszâr barâtsâgât és
politikai szovetségét. Jusztiniânusz, a jogâsz-csâszâr, aki meg-
alkotja a Codex Justiniani-t, a rômai jog nagyszerû dokumen-
tumât, testvérként fogadja Cordât. Gordâra ez oly nagy hatâs-
sal van, hogy Bizâncba megkeresztelkedik és amikor hazatér
népét is a kereszténységre akarja tériteni. Mogyer tanâcsosai
azonban fellâzîtjâk a nép egy részét Gorda ellen. Gordât meg-
olik. A bizânci csâszâr csapatokat kûld Mogyer ellen, mire Mo
gyer a perzsâk segitségét kéri. A harcokban beelavatkozik a
szabirok kirâlynôje. (A szumér âsatâsok magyarnak sejtik a



szabir név alatt élô népet.) Mogyer vezérei elvesztik a csatât
és mint a szabir kirâlynô foglyai Bizâncba keriilnek.

A tôrténelem itt azutân elhallgat. A csodaszarvas regéjé-
ben a testvérek kiengesztelôdnek és egyiitt mennek ùj célok,
ûj jôvô felé. Egyiitt mennek, mint két hatalmas nép. Lehet-
séges, hogy Gorda és Mogyer nevei és a monda hunor-magyar
népnevei analôg fogalmak. De a monda ôsidôktôl fogva szâjrôl-
szâjra jârt és testet ôltôtt a hunok és magyarok torténelmi
fellobbanâsâban. A monda szereplôit visszavezetik a kôtâblâk,
az ékirâsok, s az egyéb hagyomânyok a Bibliâban is szereplô
Nimrôdig. Ma mâr torténelmi adatok jelzik a hozzâ vezetô
utat. Hosszû ût! Csak évezredekben lehet kifejezni. Nimrôd
nagy egyéniségének létezését azonban kiilônféle formâkban és
kiejtéssel mind az eredeti forrâsok, mind az ôsszefiiggô, ké-
sôbbi leirâsok, torténetek, mint a Genezis, kétségtelenûl iga-
zoljâk.

A magyarok torténelmi fellépése elôtt még egy hun-utôd
kisérietezik a csodaszarvas-élet ûzésével. Rohamra indul valô-

sâggal ûjjâszer\'ezett birodalmâval. Kurt fejedelem, Attilâval
valô szârmazâsânak tudatâban minden erejét, diplomâciâjât
egy célra ôsszpontositja: A hun-bolgâr birodalomnak ât kell
vennie Attila ôrokségét: a Kârpâtok Eurépâjâtl Ô a hun Gyula
nemzetségbôl valô. A hun név itt azonban mâr a magyart rejti.
Egyik tmokaôccsének a neve: Orkân, akinek bizalmas kapcso-
lata van a bizânci csâszârral. Kurtot bevezeti a bizânciak ud-

varâba és bemutatja a csâszârnak. A csâszâr és Kurt szôvetsé-
get kôt egymâssal. Kurt megkeresztelkedik. Most ébred râ
igazân hivatâsânak tudatâra. Lâtja, hogy a Duna kôzépsô
folyâsânâl, aboi Attila kormânyozta birodalmât, az avarok nem
tudjâk beteljesiteni kiildetésiiket. A tiirk nyomâs alatt csak
véres kiizdelmekkel tudtak âtjutni a Kârpâtokon s megtorpan-
tak a mai Magyarorszâg nyugati hatârân. Nincs kôzôs eszmé-
jûk és céljuk a nyugatiakkal. Elôre lâtja felmorzsolôdâsukat.
Ezért a bizânciakkal egységben akarja megszervezni birodal
mât. Nagy reményekkel dolgozik és ùgyes diplomâciâval egy-
ségesfti a kiilônféle népeket. A nyugati tiirkôktôl nem kell tar-
tania, mert azok a tibeti-kinai fennhatôsâg alâ keriilnek. Biro-
dalma keleti hatârain ûj népek tûnnek fel és ônâllôan szer-



vezkednek. A vezetés a kazârok kezébe keriil. Hozzâjuk csat-
lakoznak tûlnyomô tôbbségben a magyar egységek. A krônikâ-
sok kezdik feljegyezni nevuket. De ez az ûj âllamalakulat csak
segitségére lett volna Kurtnak, ha a nyugati hatârokon ka-
tasztrôfâk nem érték volna. Kurt mindenâron birtokâba akarta

venni a Balkânt és a Duna—Tisza tâjât. Nem érzi magât s né-
peit biztonsâgban az arabok, s mâs harcias keleti népek koze-
lében. Az arabok igen harciasan terjeszkedtek. Allah nevében
mindenhol meghirdették a szent hâborût. Kurt tehât Herak-
liosz csâszârral egyetérve ùj telepi'tési terveket kezd megvalô-
sîtani. Pannonia és Dâcia birtokba-vétele békét teremtett volna

az északi hatârokon a csâszârnak is. De mig Heracliosz telepi-
téseit siker koronâzta s a Duna torkolatâhoz telepîti a keresz-
tényekké lett szerbeket és horvâtokat, Kurt bolgârjait 630-ban
Kr. u. az avarok leverik s koziiliik kilencezren bajor fbldre
menekûltek. Nagy titok, hogy az avarok miért harcoltak egye-
dùl mindenkivel. Rokonnépeket sem kîméltek. Ha gyôztek is a
bolgârok felett, de nyugati teriileteiket sorra elvesztették. Kurt
ùjra kfsérletezett az avarokkal, de azok véres harcokban ûjra
legyôzték a bolgâr egységeket, amelyek koziil kb. tizezer csalâd
meneklilt Nyugatra. Ezzel Kurt aimai felett beborult az ég.

Kurt hirtelen halâla utân a bolgâr birodalom felbomlott.
Egyéni hatalmi érdekek kerekedtek feliil s a bolgâr biroda
lom hârom részre bomlott szét. Kurt egyik fia kénytelen volt
meghôdolni a kazâr kagânnak. Mâsik fia, Isperik a bizânci csâ-
szâr segitségével megalapitotta balkâni Bulgâriât. Egy harma-
dik âg északra meenkiilt. A tôrténelem Fekete Bulgâria néven
ôrizte meg léte emlékét. A balkâni bulgârok elvesztették ôsi
nyelviiket a szlâv kereszténység felvételével. Vajon nem ma
gyar volt-e az ôsi nyelviik? A volgai bolgârok arab kereskedôk
révén megismerkedtek az iszlâmmal. A tatâr és orosz uralom
alatt csuvaszoknak hivjâk ôket. Kurt birodalmânak azok a
népei, amelyeknek Gorda és Kurt révén a legkôzelebbi kapcso-
latuk volt a magyarsâggal, a leghivebben ôrizték meg ôsi kul-
tûrâjuk ôsi jellegét, de az elkôvetkezô szâzadok folyamân fel-
szfvôdtak az arab, kazâr, tôrôk vilâgban. Északra keriilt tôre-
dékeik, mint baskirok éltek tovâbb ivadékaikban.



Magyarok a Kazdr Birodalomban

Kurt fejedelem nagy terveit és aimait annak a népnek
kellett megvaiôsîtania és végrehajtania, amely végre a kazâr
birodalomban léphetett ki az ismeretlenség homdlydbôl és ki
is lépett. Ez volt a magyar! Sem eredetét, sem kultûrâjât, sem
ôsi mûveltségét, sem nyelvét, sem eljôvendo életét, haditetteit
nézve nincs mit szégyelnie a vilâgtorténelem elôtt.

A birodalomnak nevet adô nép, a kazâr nem volt tobbség-
ben. Viszont bâter, harcos, lovas nép volt. A vidéken foldmû-
veléssel és âllattenyésztéssel foglalkozott. Mûveltsége tôrôk és
a legjobban drizte meg a hun—tôrôk katonai hagyomânyokat.
A vezetô szerepre azonban bizonyâra ûgyes politikai jâtszmâi
is predestinâltâk a hârom és félszâz éves Kazâr Birodalomban.
Hiszen a tôbbi nép szâma tôbb volt, mint az ôvék. Nemcsak
magâban a birodalomban lakott kevert nép, hanem hatârai
kôriil is a népek nagy és sokféle keveréke foglalt helyet. Észa-
kon a volgai bolgârok, délen a kaukâzusi arabok, Krimben a
gôrôg tartomânyok népei. Hatâruk Nyugaton kiterjedt a
Dnyeper folyôig. Fôvârosukat a régi perzsa erôditmény, Al-
kazar kôriil épitették ki. Kazarannak is hivtâk. Voltak mâs
nagyvârosaik is, mint pl. Fehérvâr. Ezt tulajdonképpen az
onogurok alapitottâk. A tôbbiekben is az onogurok a szabirok-
kal alkottdk a lakossdg tôbbségét. Minthogj' a birodalmat ha-
talmas kereskedelmi ût szelte ât északrôl délre, nemcsak a
prémmel és bôrrel ûzôtt kereskedelem lendiilt fel, hanem ma-
ga a lakossâg is idegen és sokféle népelemmel nôvekedett meg.
A birodalom teriilete nagyon termékeny volt. Arab utazôk nagy
elismeréssel imak feljegyzéseikben a jôl gondozott szôlôker-
tekrôl és hirét vitték a jô hâzikenyérnek is. A vidék meggazda-
godik és îgy a lakossâg télen a vârosokba vonul s ott gondta-
lanul szôrakozik a jôlétben. A jôlét azonban kényelmessé teszi
ôket. Sokan nem térnek vissza a nyâron sem vidékre. Egészen
a kereskedelemre vetik râ magukat. A IX. és X. szâzad fordu-
lôjân a tôrténetfrôk a vârosi lakossâg igen nagy gazdagsâgât
emlegetik. A birodalom pénzûgyi helyzete hosszû idôn ât ren-
dezett, stabilizâlt.

A Kazâr Birodalom azonban bârmily szervezett s modem
âllamnak lâtszô szôvetség volt is, hamarosan jelentkeztek ben-



ne azok a jelek, amelyek ugyanabban az idôben a "sotét kôzép-
kor"-t hoztâk s a bizânci csâszârsâgot majdnem a megsemmi-
sûlés veszélyével fenyegették.

A târsadalmi élet a vallâsok szerint alakult ki, majd elin-
ditotta a bomlâs folyamatât. A birâskodâsban két bi'rô a zsi-
dôk tôrâja szerint, kettô a Korân alapjân, kettô a keresztény
torvények szerint, kettô a régi kazâr szokâsjog alapjân és egy
az oroszok és mâs szlâv tôrvényei szerint itélkezett. Maga ez
a birâskodâsi rendszer tudta voina pacifikâini a lakossâgot, de
a politikai erôtényezôk és a kiilsô veszedelmek nyomâsâra
hovahamar az egész birodalomban napirenden voltak a viszâ-
lyok és osszeûtkôzések. A keresztény missziônâriusok tevé-
kenységét megtorpantja az iszlâm harci lendiilete és kiilsô ha-
tâsa, miutân a muszlimek sorra elfoglaltâk a bizânci csâszâr-
sâg keleti részeit. A kazârok sokâig ellenâlltak az iszlâm hôdf-
tâsainak, de a kényelmes élet kôvetkeztében nem akartak ka-
tonâskodni. Zsoldosokat fogadtak, akik nagy tôbbségben Moha
med hiveibôl keriiltek ki. Maga a kagân a vâros nyugati részén
lévô vârâban bezârkôzott és hatvanôt hâremhôlgyével teljesen
elzârkôzott a vilâgtôl. Mâr csak ârnyéka arabverô ôseinek.
Hfvei kôvetik példâjât. A vidékrôl behùzôdnak a vârosba, szô-
rakoznak, a nyilvânos fûrdôkben lustâlkodnak, tereferélnek.
A bizânci csâszâr a szôvetségesûk, akinek erejében vakon biz-
nak. De sem a csâszâr nem tudja a birodalmat megvédeni, sem
a muszlim zsoldosok nem akarnak harcolni a birodalmat fe-

nyegetô arabok ellen hitiik miatt. A kagân igy kénytelen ki-
egyezni a muszlim zsoldosokkal, hogy hatalmât megtartsa. De
éppen ez a kôriilmény vâltja ki a lakossâg tobbségében az elé-
gedetlenséget és titkon, katonailag szervezkedik. A régi kazâr
és tûrk gyûjtônevek alatt kiilônbôzô tôrzsek titkos szôvetséget
is kôtnek. A muszlimok tevékenységei elôrevetitik az arabok
jôvôbeli terveit. A muszlim zsoldosok siettetik ezek megvalô-
sulâsât. A X. szâzad elején mâr megtôrtént, hogy amikor orosz
kalôzok a kagân engedélyével megtâmadtâk és megsarcoltâk
egy sziget lakossâgât és amikor a zsâkmâny felét a kagânhoz
vitték, a muszlim zsoldos testôrség a kalôzokat lemészârolta.
A szigeten ugyanis mohamedânok laktak.

Elkôzelgett tehât az idô, amikor a titkos szôvetségben lévô



népek és tôrzsek a birodalomban felkelhetnek, hogy âtvegyék
a birodalom politikai és katonai vezetését. Utazôk mâr tudni
vélik, kik a tagjai ennek a szôvetségnek. Mâr a kilencedik szâ-
zad elején ùjra emlegetik az akadrokat, akik burtasz néven
tâmadnak fel. A Kaukâzus felett utazô Szallam tolmâcs ùtleirâ-

sâban ûj nép nevét emlîti, avagy inkâbb régi ôsnépet elôszôr
ôsrégi nevén. Leirâsa a 842. évbôl valô s a nép, amelyet meg-
emlit: a magyar! Eleinte ôsszetévesztik mas népekkel.

A magyarok létezését megerôsiti a sztdvok nagy apostola,
amikor beszâmol a Kazâr Birodalomban tett ûtjârôl. Amikor
860-ban meglâtogatta a kagânt, Cherson vidékén személyesen
talâlkozott egy Kelet felôl odaportyâzô csapattal, amelyet
ungre-magyamak neveztek. Vaiôszi'nûieg ez a csapat a krimi
félsziget vârosait ostromlô hadsereghez tartozott. Szent Cyril
nyomân a korabeliek megemlitik azt is, hogy ez az ungre-ma-
gyar nép ôsrégi nép volt, de neviiket elrejtette a gyûjtônév,
amely egyedlil keriilt a krônikâsok tollâra. A magyar neve
valôjâban akkor lett ismertté, amikor a népvândorlâs utolsô
hullâmaként elindult Eurôpa meghôditâsâra. Miért? A magyar
a Kazâr-birodalomban valô vezetést is ât akarta venni. Katonai-

lag felkésziilt erre. S mégis elindult arrôl a fôldrôl Nyugat irâ-
nyâba. Miért? Mi volt az a kôzvetlen nagy nyomâs, amely a
magyarokat kimozditotta ôsi hazâjukbôl?

Tudjuk, hogy a magyarok régôta szervezkedtek mâr. Egyes
tôrzseik azonban nem elégedtek meg a belsô szervezkedéssel,
hanem ki-kitôrtek a birodalom hatâraibôl. Arab utazôk tanûs-

kodnak arrôl, hogy 885 tâjân, amikor a Fekete-tenger északi
vidékén jârtak, talâlkoztak magyar csapatokkal. Egyiittesen,
ônâllôan vonultak. Észak felé mentek és sohasem tértek vissza
a birodalomba. A XIII. szâzadban Juliân barât ezek utôdaira

talâlt râ. Baskir magyaroknak nevezték akkor mâr ôket. A
tatâr-vonulâskor elvesztették népi jelleguket és nyelvûket. A
csuvaszok mellé keriiltek.

Mâs forrâsokbôl tudjuk, hogy mâs magyar tôrzsek a Fe
kete-tenger mellékén laktak. Portyâztak és a rômai kikôtôvâ-
rosokba vitték foglyaikat. Kûlôn tartomânyuk, sot fiiggetlen
orszâguk is volt a Don és Volga kôzôtt(Etul és Duba). 950-ben

Konstantinusz csâszâr irt rôluk, aki személyesen beszélt ma-



gyarokkal, s akik elmondtâk neki, hogy magyarok éltek Per-
zsia mellett. Egyes forrâsok szerint Leved volt a vezérûk; tarto-
mânyukat Levediânak hîvtâk. A csâszâr szerint ezeket a ma-
gyarokat szabiroknak is nevezték, Az elsô besenyô-tâmadâs
elûzte ôket és félévszâzadra megalapitottâk a Dontdvi Magyar-
orszâgot, Dentii-Mogériât. (Dentu-Magyaria.)

A magyarok a IX. szâzad kozepén ott tûnnek fel nevûkôn,
ahol a szabirok egyszerûen "eltûntek".

Nam véletlenûl szôltunk elôbb a Gyula-hâzbôl szârmazô
Kurt ivadékairol. Azok ôrizték meg szâmunkra a vérségi tuda-
tot, az egymâshoz valô tartozâst és eredetûket. A magyarok
egészen biztosan az Attilâtôl valô szârmazâs tudatâban éltek a
Kazâr Birodalomban. Lâtszôlag politikai hatalmuk nem volt,
de mindvégig katonâk voltak. Az igazi birodalmi hadsereg
kôzéposzlopât alkottâk. Amikor a Kazâr Birodalom a belsô
gyengeség és a kûlsô tâmadâsok fenyegetései miatt megingott,
talân mâr akkor Attila birodalma lebegett a szemûk elôtt és
hevitette a vâgy oket, hogy meginduljanak Eurôpa szive felé.
Eleinte csak kalandozâsoknak tekintették a birodalombôl valô

kirohanâsaikat. S akkor nevezik ôket a kûtfôk magyaroknak.
Nem valami politikai céllal, hanem a korâbbi egyiittélés kôvet-
keztében. Tôbb vâllalkozâst hajtottak végre. 862-ben eljutottak
Pannonia fôldjére. Hinkmâr érsek betôréstiket ily szavakkal
ôrôkiti meg: ismeretlen ungar ellenség tort rânk. Négy évtized
mûlva mâr egész Eurôpa ismeri neviiket. Addig még a kagân
tudtâval és beleegyezésével hajtjâk végre hadjârataikat Kende
fôvezérségével. Mindig visszatérnek a birodalomba. De a kiil-
fôldiek hamar észreveszik, hogy a magyarok igazi feje és ural-
kodôja: a gyula. A kûlfôldi vâllalkozâsok vezetése egészen a
magyarok kezébe keriil. Irniken, Mogyeren, Kurton és Batba-
jânon keresztiil Âlmosban Attila leszârmazottjât lâtjâk. Mâr-
mâr ûgy lâtszik, hogy a régi Kazâr Birodalomban alakul meg a
magyarok elsô birodalma. És innen indulnak el nagy hadjâra-
taikban Nyugat felé.

A sors mâsképp intézkedett. A Kazâr Birodalmat nyugta-
lan népek vették kôriil. Ezeket a szenthâborû jelszavâval az
arabok is felbolygattâk. A birodalom veszedelembe keriilt. Az
elsô nagy tâmadâs az ûzok elônyomulâsa kôvetkeztében érte.



Az ùzok a besenyôket kergették s a besenyôk râtortek a Kazâr
Birodalomra. Éppen ott, ahol a magyarok éltek és szervez-
kedtek.

A magyarok jô kémrendszere azonnal jelentette, hogy a
besenyôk igen nagy tômegekben vonulnak. A harc felvétele
velûk a magyarok pusztulâsât vonta volna maga utân. 885-ben
a besenyôk âtkeltek a Volga alsô szakaszân és a magyarokat
eivâgtâk északon lévô testvéreiktôl, a besguroktôl. Erre a ma
gyarok végieg elhatâroztâk, hogy valamennyien — a hozzâjuk
csatlakozô kabar tôrzsekkel egyiitt, akik elégedetlenek voltak
a kagân uralmâval — ôrôkre elhagyjâk a Kazâr Birodalmat és
megindultak a Kârpâtok felé.

A Kazâr Birodalom nem sokkai késôbb, 970-ben megszûnt.
A haldoklô birodalomnak a kievi fejedelem adta meg a végsô
dofést.

Magyarok az EtelMozben

A besenyôk elôl Eteikôzbe vonultak. Ez egy folyôlabirin-
tus, sok folyôâgtôl âtszeit teriilet volt. Ott sokâig nem idôzhet-
tek. Ezért siettek maguk kôzôtt politikai és katonai egységet
teremteni. Kezdetben még tartottâk a hivatalos kapcsolatot a
kazâr kagânnal. Konstantinosz csâszâr îrja, hogy kôvetek ùtjân
érintkeztek vele és a tâvollévô Elôd magyar fejedelemmel. Ha-
marosan azonban fejedelmet és fôvezért kellett vâlasztaniuk.
Hârom ellenség vette kôriil ôket Etelkôzben: a besenyô szôvet-
ség, a norman-orosz katonai hatalom és Simon câr vaskezû
bolgâr uralma, aki a bizânci csâszârral is szembeszâllt. A ka
gân ajânlatât, hogy Elôdôt hivjâk meg, annak tâvolléte miatt
nem fogadhattâk el. De Elôd a meghivâst nem is fogadta el,
amikor a kagân mégis szôba hozta nevét személyesen elôtte.
Elôd maga helyett Âlmos fiât, Ârpâdot ajâniotta.

Egy hagyomâny szerint Âlmos a magyarok elsô v. mâsodik
fejedelme. Tôrténelmi tény azonban, hogy a magyarok Arpâd
fejedelem vezérletével indultak el Etelkôzbôl a Kârpâtok felé.
Még mielôtt elindultak volna vâlasztottâk meg Ârpâdot fô-
fejedelmiiknek.

A tôrzsek (Nyék, Megyer, Kiirtgyarmat, Tarjân, Jenô, Kér,
Keszi) hadnagyai (Âlmos, Elôd, Kond, Ond, Tas, Huba és Té-



tény) nem kimondottan a kazâr kagân tanâcsâra ejtették meg
a vâlasztâst. A magyarok meggyôzôdése ugyanis az volt, hogy
Âlmos nemzetsége egyenes leszârmazottja Attila kirâlynak.
Gorda és Mogyer tôrténete igazolja ezt a tételt. Ârpâd megvâ-
lasztâsânak ez lett voina a torténelmi joga. De Ârpâd vitézsége
és hatalma is predestinâlta Almos nemzetségének a kivâlasztâ-
sât a magyarok nemzet- és birodalom-alapîtâsâra. Arpâd meg-
vâlasztâsât vérrel is megpecsételték. Ez volt a hires elelkôzi
vérszerzôdés. Nagy jelentôsége volt, mert kizârta a vérbosszût.
A fejedelem megvâlasztâsât a pajzsra valô emelés szentesi'tette.

Magyarok honfoglalâsa a Kârpàt-medencében

Az etelkôzi vérszerzôdéssel és fejedelemvâlasztâssal a ma
gyarok sorsa évszâzadokra — sot most mâr elmondhatjuk, év-
ezredekre — eldôlt. A hun vérségi kapcsolatra épitve a hun
kirâly egykori vilâguralmânak a székhelyére szâlltak le a Kâr-
pâtok hâgôirôl és szorosairôl a Duna—Tisza kôzére. Megérke-
zésiikkor kitûnô politikai lehetôségek kedveztek nekik, amelye-
ket Arpâd iigyes diplomâciâval ki is hasznâlt. 892-ben Arpâd
szbvetkezett Amulf kirâllyal, a keleti frank birodalom német
tartomânyainak urâval, aki akkor harcban âllt Szvatopluk
morva fejedelemmel.

Ezutân a magyarok tôrténete mâr nyitott kônyv. Ezeréves
harcait, kiizdelmeit, mûveit ismerjiik. Alkotâsai vilâgtôrténel-
met csinâltak. A nyugati vilâgban elhelyezkedve a mâr korâb-
ban is megismert kereszténység szellemében és Szent Lâszlô
kirâly idejében szîwel-lélekkel valô felvételével birodalmat al-
kottak oly nagy zsenialitâssal, hogy nem kellett megtagadniuk
ôsi nyelviiket, ôsi kultûrâjukat, az évezredes civilizâciôt, ôsi
hagyomânyaikat. A Kazâr Birodalomban minden elveszett voi
na. Ôrôkre. Az "ôshazâban" minden megsemmisiilt. Babilon
homokja betakarta az ôsi nagy kultûrâkat. Megsemmisiiltek
mindazok a népek, amelyeket a magyar rokonnak tartott, vagy
az âsatâsok kôtâblâinak a megfejtésével annak tarthatott voi
na. Megsemmisiilt a tiirk népek ôsi kultûrâja is az arab-moha-
medân vilâg bosszûâllô-téritô harcai és gyôzelmei tûzében.
Mohamed vilâgnézete és vallâsa tâvol âllott a tiirk népektôl,
de azok kényszerûségbôl annak kôvetôivé vâltak. Ebbôl adô-



dott a két hatalmas nép évszâzadokig tartô egymâs ellen valô
harca, hâborûja. A magyar megôrizte lelkét, nyelvét s magâévâ
tette a Jézus apostolai âltal diadalmasan elôre tôrô keresztény
vilâgnézetet. Sziwel és meggyôzôdéssel. Torténelmi tragikum,
hogy a tôrôk hatalom lehetetlenné tette az Etelkozben nem-
zetté vâlt magyarsâg eurôpai supremaciâjât és megakadâlyoz-
ta azt, hogy a magyarsâg Eurôpa vilâghatalmâvâ fejlôdjék ki
az ùjkori Europâban is. A magyar a kétszâz éves torbk ural-
mat, pusztîtâst és vérvesztességet sohasem tudta teljesen ki-
hevemi. Ûjabb tragédiâiban, amelyek szabadsâgharcaiban egé-
szen a legûjabb idôkig (1956) érték ûjra és ismét sokat szen-
vedett. Reményét azonban sohasem vesztette el. Mély értelme
van a koltô szavânak; "ÉI magyar s âll Buda még!"

☆ ☆ ☆

Bakô Elemér dr. tanâcskozâsi elnok koszônetet mond

Ft. Jaszovszky Jôzsef dr. értékes akadémiai székfoglalô elôadâ-
sâért, majd amikor ahhoz tobben is hozzâ akamak szôlni,
megâllapitja, hogy a székfoglalô nem vitaelôadâs, aki tehât
arra vonatkozô ellentétes, vagy kiegészitô véleményét kifeje-
zésre akarja juttatni, ezt csak a tanulmâny kôzzététele utân
irâsban teheti meg. Felkéri az Ârpâd Akadémia fôtitkârât, mu-
tassa be azokat a tovâbbi székfoglalô elôadâsokat, amelyeknek
szerzôi Eurôpâban élnek, igy személyes megjelenésûk elfogad-
hatô môdon lekiizdhetetlen akadâlyokba ûtkôzôtt.

Somogyi Ferenc dr., az Ârpâd Akadémia fôtitkâra beje-
lenti, hogy az elôbb elhangzott elôadâson kiviil még hârom
akadémiai székfoglalôt nyûjtottak be. Az illetékes osztâlyok
mindhârmat elfogadtâk, ezért rôvid ismertetésiik utân azt ja-
vasolja, hogy azokat a XII. Magyar Talâlkozô krônikâjâban
tegyiik kôzzé. Ehhez az Arpâd Akadémia VII. évi rendes kôz-
gyûlése mâr hozzâjârult.

A jelenlevôk a javaslatot egyhangûan elfogadjâk. (Szabô
Pdl dr. (Riegelsberg, Németorszâg), Tornay Kâroly (Kiissnacht
a. Rigi, Svâjc) és Weôres Gyula dr. (Helsinki, Finnorszâg)
székfoglalôjât lâsd az Ârpâd Akadémia évkônyvében, a Krôni-
kâban.

☆ ☆ ☆



Nâdas Jânos dr., mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, a
XII. Magyar Talâlkozô minden elôadôjânak, tanâcskozâsi el-
nôkének, szereplôjének, felszôlalôjânak, résztvevôjének — kdz-
tûk a nagyobb tâvolsâgrôl érkezetteknek kûlôn-kûlôn is — és
minden tâmogatojânak, fôként a sajtônak és a râdiônak mond
hâlâs kbszonetet. Meggyôzôdése, hogy mindaz, ami a hârom
napon ât elhangzott, nem marad pusztâba kiâltott szô, hanem
— ilyen, vagy olyan formâban — testât bltô magyar igévé vâlik,
hasznos eszmei gyiimolcsot érlel. A XII. Magyar Talâlkozôt a
jôlvégzett munka érzésével abban a reményben, hogy 1973-ban
ûjra talâlkozhatunk, a magyar Hiszekegy szavaival rekeszti be.

(A kôvetkezô hârom felszàlalâs a 95. aidai tartalmânak
folytatâsât képezi.)

Szabô Istvdn dr. (Philadelphia, Pa.) szerint 50 év ôta ke-
ressiik a magyar kérdés megoldâsânak konstruktiv lehetôsé-
geit anélkiil, hogy lényegileg elôbbre jutottunk volna. A sem-
leges zona megteremtése sem sokkal visz benniinket elôbbre.
Egy angol politikus megâllapitâsa szerint jobban szeretjûk
hazânkat, mint fajtânkat. A trianoni magyarsâg ennek a haza-
szeretetnek lett kétszer is âldozata. Nâdas Jânos dr. a jelenleg
mutatkozô kûlônbôzô lehetôségek felsorolâsa kôzben is azt a
kérdést vetette fel, hogy milyen hatârokat kôveteljûnk: a szent-
istvâni ezeréves hatârokat-e, vagy elégedjiink meg csupân a
magyarsâg nemzeti (nemzetiségi) hatâraival? A legalapvetôbb
pszicholôgiai hiba, ha egyetlen egy szôval is bârmiféle hatâr-
kérdést bârmikor felvetlink. A legelsô a nemzet érdekeinek
biztosîtâsa. A négyzetkilométerek csak ez utân jôhetnek szôba.
Eddig mindig az volt a legnagyobb hiba, hogy teriileti kérdé-
seket vitattunk ahelyett, hogy a magyarsâg emberi és nemzeti
ségi jogainak feltétien biztositâsât kôveteltiik volna a vilâg
fôrumai elôtt. Nézete szerint nagy bûnt kôvet el az, aki a
nemzet érdekeivel szemben a négyzetkilométereket hangsûlyoz-
za. Ahhoz, hogy a lényeges kérdés megoldâsâhoz kôzelebb jus-
sunk, federâciô kell.



Gyékényesi Gy. Lâszlô nem hiszi, hogy a semleges zona lé-
tesitése kozelebb visz benniinket a magyar kérdés megoldâsâ-
hoz. De a pragmatizmus megvalôsitâsa sem bnmagâban âllô
megoldâs, mert az is csupân egy folyamat eredménye. A népek,
âllamok és nemzetek problémâi sokkal bonyolultabbak, mint-
hogy azokat rôviden le lehetne târgyaini, vagy egy-két javas-
lattal meg lehetne oldani. Az âllam a maga vallâsi, nemzeti,
ideolôgiai vagy pragmatikus megnyilatkozâsâban ugyanaz ma-
rad és lényegileg azonos funkciôt folytat. Ha pragmatikus
megnyllatkozâsânak megfigyelésére szoritkozunk, akkor hama-
rosan ahhoz az "âllamalkotô" emberhez jutunk, aki mûvelet-
lensége kôvetkeztében mindenbe beavatkozik, de semmihez
nem ért, komoly kérdésekhez még hozzâszôlni sem tud. Torté-
nelmi tâvlatokban mâr csak azért sem tud gondolkozni, mert
kultûrâja nincs, annak fejlôdését, jelentôségét tehât meg sem
érti. Ilyen "âllamalkotô" elemeket itt is egyre gyakrabban lât-
hatunk. A vilâg vâlsâgânak sok olyan oka van, amely erre és
a torténelmi szemlélet hiânyâra vezethetô vissza. 1914, helye-
sebben 1920 ôta konjunktûrâk vâltjâk egymâst. A szovjet-ura-
lom is konjuktûra s nem torténelmi fejlôdés eredménye. Tôr-
téneti szemlélet és gondolkodâs nélkûl nincs nép és nincs
nemzet. Ha népi és nemzeti létiinket meg akarjuk menteni,
akkor vissza kell témiink a torténelmi tâvlatokban valô gon-
dolkozâsra. Egyediil a mûlt ismerete menthet meg benniinket
s a jôvôt is.

Somogyi Ferenc dr. (Medina, Ohio) felfogâsa szerint
ideolôgia-mentes âllam (vagy târsadalom) sohasem volt és
sohasem lesz, mert ez emberileg képtelenség. Az emberiséget
— tôrténetének eddig ismert legrégibb korâtôl kezdôdôen —
mindig eszmék irânyitottâk. Még a legnyersebb anyagelvûség
is elmélet, ideolôgia eredménye. A pragmatikus âllam (târsa
dalom) lényegének meghatârozâsâval Kardos Talbot Béla dr.
valôjâban ados marad, jovôjét illetôen is csak az Egyesiilt
Allamok példâjâra utal. A fejlôdésnek ez az irânya azonban —
legalâbbis a mi szâmunkra — kimondottan aggasztô. Eddigi
eredményei kôziil elég csupân arra hivatkoznunk, hogy elsô
gyùmôlcse a vallâs kitiltâsa volt az iskolâkbôl, mâsodik nagy



sikerét a magzatelhajtâs szabaddâ tételével érte el, harmadik
eredményét pedig a katonai szolgâlat ônkéntes jellegûvé vâl-
toztatâsâval igyekszik biztositani. A maris szembeszokô s egyre
âltalânosabbâ vâlô kbvetkezmények semmiképpen sem nevez-
hetôk megnyugtatôknak. De Kardos Talbot Béla dr. a "nem-
zeti âllam" és a "nemzet" fogalmât is tisztâzatlanul hagyja.
Azt mondja példâul, hogy "kevés olyan terûlet talâlhatô,
amelyen egyetlen nemzet é\". Nem ârulja el, hogy milyen terii-
letre gondol. Ha példâul fôldrészekben gondolkodik, akkor
igaza van. De ha csak âllamokban, akkor megâllapftâsa téves,
mert âltalânosan elfogadott kozjogi és nemzetkozi-jogi meg-
hatârozâs értelmében egy âllam teriiletén csak ,egy nemzet él,
amely a szavazati joggal rendelkezô (vâlasztô) âllampolgârok
ôsszességével azonos âllamfenntartô népet (mint elvont koz
jogi fogalmat) jelenti. Ez a meghatârozâs akkor is mérvadô,
ha az âllam teriiletén tôbb nemzetiség (nép, etnik csoport) él.
Ilyen megvilâgitâsban kûlonôs értelme van annak a kijelentés-
nek, hogy "a kisebbségi nemzetiségi kérdés elôtt szemet hûny-
ni bûn". Nem szabad ugyanis elfelejteniink, hogy Magyarorszâ-
gon az 1848-as idôkig ilyen kérdés jogilag nem volt, mert a
nemzettel azonos magyar nemesség "una eademque" rendjé-
nek a horvât, német, român, tôt, stb. kisebbség tagjai ugyan-
ùgy tagjai lehettek és voltak, mint a legtisztâbb vérû magya-
rok. Azôta meg a magyar tôrvényhozâs olyan "kisebbségvédel-
mi" és "nemzetiségi" intézkedéseket hozott, amilyenekre alig
tud bârmelyik mâs nemzet tôrvényhozâsa megkôzelitô példât
is felhozni. A/"sérelmeket" legtôbbszôr kivûlrôl szitott izgatâ-
sok mesterségesen idézték elô. Ezek elôtt a tôrténeti tények
elôtt szemet hûnyni valôban bûn. Mint ahogy az is helytelen,
ha politikai magatartâs jogos birâlata esetén az elôidézô oko-
kat nem emlitjiik.



AZ ÂRPÂD AKADÉMIA HETEDIK ÉVI

RENDES KÔZGYOLÉSE

Megnyitâs

Fiiry Lajos dr. elnôk az Ârpâd Akadémia hetedik évi ren
des kozgyûlését (osztâlyainak egyûttes ûlését) 1972. november
24-én, pénteken délutân 5 ôrakor nyitja meg. Udvozli a meg-
jelent akadémiai tagokat és a vendégeket. Megâllapitja, hogj'
a kôzgyûlés osszehivâsa kellô idôben és szabâlyszeruen torténJ-
meg, a tagok kozûl 42 jelen van, sokan a fôtitkârhoz intézett
levélben koszôntôtték a kbzgyulést, amely az tîgyrend értelmé-
ben hatârozatképes. Mint az elôzô kôzgyûlés megnyitâsakor
tette, ûjbôl râmutat azokra a nehézségekre, amelyek az Arpâd
Akadémia mûkôdése kôriil mutatkoznak. Ezzel szemben hang-
sûlyozza pâratlan értékét is, amely abban nyiivânul, hogy egy-
részt nemcsak a magyar szârmazâsû tudôsokat, hanem a ki-
vâlô magyar irôkat, alakitô-, zene- és képzômûvészeket, mâs-
részt az egész vilâgon szétszôrt egyetemes magyarsâg szellemi
alkotô kitûnôségeit magâban foglalja. Az Ârpâd Akadémiânak
ez az âtfogô jellege olyan lehetôségeket biztosît szâmunkra,
amelyek a magyar mûvelôdés âpolâsa, erôsitése érdekében
mindnyâjunkat ûjabb feladatok vâllalâsâra lelkesithet.

Mûkôdési jelentés

Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr a kôvetkezôket jelenti:
Az Arpâd Akadémia tagjainak szâma a kôzgyûlés napjân

204. Kôzûlûk 102 a tudomânyos, 49 az irodalmi, 49 a mûvészeti
fôosztâly keretébe, 4 pedig a rendkivûli tagok sorâba tartozik.

Hét tagtârsunk az év folyamân az ôrôkkévalôsâg honâba
kôltôzôtt. Elhûnyt: Deàk Ferenc dr. (New York, N. Y.) egye-
temi tanâr, jogtudôs; Eckhardt Tibor dr. (New York, N. Y.)



diplomata, politikus és szakirô; vitéz Kaczvinszky Pâl dr.
(Cleveland, Ohio) volt alispân és hadmûveleti kormânybiztos,
az igazgato tanâcs tagja; Kiss Ôdôn (Kingston, Ont., Kanada)
mûforditô, a bronz Ârpâd-érem nyertese; Kormendi Ferenc
(Washington, D. C.) iro; vitéz Magyarosy Sândor (Cleveland,
Ohio) szkv. vezérezredes, katonai szakirô, tiszteletbeli tag és
Radnay Rudolfné Baiier Erzsébet (Cleveland, Ohio) festô-
mûvész.

Hôdoijunk az elhunytak emlékének néma felâllâssal és
neviiknek az Arpâd Akadémia évkônyvében tSrténô megôrôki-
tésével. A magyarsâgért kûlfôldôn is onzetleniil kifejtett fâra-
dozâsuk értékét ôrizzûk megbecsûlô kegyelettel.

☆ ☆ ☆

Az igazgato tanâcs a Magyar Târsasâg vâlasztmânyâval
egyiitt szeptember 10-én tartotta meg évi rendes ûlését. Az
einôkség tagjai s a tanâcs kulôn bizottsâgai az egész éven ât
személyes és levelezô kapcsolatban végezték munkâjukat.

Az osztâlyok klilôn ûléseket nem tartottak. Ausztrâliâban
élô tagtârsaink ellenben kiilôn teriileti egységgé szervezôdtek
s az ottani magyar kôzmûvelôdés szervezeteivel, kimagasiô
egyéni mûvelôivel Arpâd Kôr néven valôban elismerésre méltô
munkât kezdtek.

☆ ☆ ☆

Az Arpâd Akadémia tagjainak az tîgyrend 17. pontjâban
meghatârozott kôtelessége csupân tudomânyos, irôi, vagy mû-
vészi aikotô tevékenységlik folytatâsa s igy a magyarsâg jôhir-
nevének ôregbitése. Amilyen ôrommel âllapitjuk meg, hogy ezt
a kôtelességét minden tagtârsunk maradéktalanul teljesitette,
ugyanolyan keserûen kell râmutatnunk, hogy ebbôl a fôkôteles-
ségbôl folyô s azzal egyiittjârô tâjékoztatâst mâr csak igen
kevesen kûldték be. Szeretnénk hinni, hogj' ez csak a tûizott
szerénység jele, mégis szôvâ kelI tenniink, mert mûkôdési je-
lentésùnk taitalmât ez a tény hiânyossâ teszi. Ennek tulajdo-
nithatô, hogy tagtârsaink egyéni eredményeirôl és sikereirôl
csak néhâny példât emlithetiink.

vitéz Baranchi Tamâska Endrét jan. 9-én lijbôl egyhangulag
az MHBK pittsburghi csoportvezetôjévé vâlasztottâk s a Nagy



Konstantin Rend észak-amerikai exarch-jâvâ nevezték ki. Meg-
mintâzta Nixon elnok relief-portréjât, amelyet decemberben
adtak ât a Fehér Hâzban. Jelenleg Jefferson elnôk relief-port-
réjân dolgozik. A Koppenhâgâban megjelent "Alverdens heral-
dik 1 farveer" cimû heraldikai mûhôz magyarorszâgi adatokat
szolgâltatott. A IL Nemzetkôzi Heraldikai Szeminârium ûlé-
sén — meghlvâsra — "The Hungarian Nobility and the
Customary Use of the Coat of Arms" ci'mmel elôadâst tartott.
Az Ârpâd Szbvetség hivatâsrendi lovagja lett. Az MHBK
pittsburghi csoportjânak kisorsolâsra két tâjkép-festményét
ajândékozta. Négy magyar lapban szâmos cikket irt.

Bognâr Kàlmàn ebben az évben is tobb kitiintetésben ré-
szesiilt. Az Ârpâd Szovetség hûségrendi tagja lett. Cikkei és
tanulmânyai jelentek meg az Ausztrâliai Magyar Szemle, a
Tribune (Sait Lake City), a Zafer (Ankara), a Turkish World
(Ankara), a Bulletin (az amerikai meterolôgiai târsulat hiva-
talos szaklapja), az Amerikai Magyar Szemle (St. Louis, Mo.)
és a Kanadai Magyarsâg (Winnipeg, Kanada) hasâbjain. A
nyâr folyamân két hônapos kôrûtat tett Eurôpâban. Jelenleg
"Idôjârâs és éghajlat" cimû nagyobb tanulmânyân dolgozik.

Gyimesy Kâsds Ernô a mûncheni olimpiât kovetôen meg-
rendezett nagy képkiâllitâs magyar részlegének megszervezésé-
vel és vezetésével fejtett ki elismerésre méltô, kiilônleges
tevékenységet.

Juharos Istvân az arizonai Sedomâban bregbitette magyar-
sâgunk jôhimevét festômûvészeti alkotâsaival, amelyekkel a
pârizsi és mûncheni kiâllitâsokon s tobb amerikai târlaton is
részt vett.

Kardos Talbot Béla szâmos angol és magyar cikket és
szaktanulmânyt irt kûlônbozô amerikai, angol és magyar nyel-
vu lapokban.

Kuhrner Béla nyolc tanulmânyât tette kôzzé. Ezek kozûl
kûlôn ki kell emelnûnk "Janus Pannonius magyarsâga", "1947
Szent Istvân napja Altôttingben" és "A Halotti Beszédtôl Ady
Endréig" cimû irâsait. Az utôbbit a Kanadai Magyar Ûjsâg 13
folytatâsban kozôlte.



Nt. Makâr Jânos ifjûsâgi kôr megalakitâsâra tett javasla-
tot s az utânpôtlâs biztositâsa érdekében két 100-100 $-os pâ-
lyadijat ajânlott fel egy koltemény és egy "Becsûlettel a halâ-
lig" cîmmel Teleki Pâl grôfrôl szôlô életrajz megirâsânak
jutalmazâsâra.

Ft. Mihâlyi Gilbert gondos levéltâri kutatâsok alapjân
megirt "A St. Louis-i Szent Istvân magyar plébânia tôrténete"
cimû értékes tanulmânyât tette kozzé.

Môr Jôzsef tobb képzômûvészeti târsasâg meghivott tagja
lett. "Àrpâd pajzsraemelése" cimû festményét az Ârpâd Akadé-
miânak adomânyozta. Részt vett a miincheni, clevelandi és
tôbb mâs képkiâllitâson. Jelenleg a Petôfi-évre készft metsze-
teket és festményeket.

Nyirâdy-Szabô Imre Németorszâgban Fulda tanitôinak
meghîvâsâra Szent Istvânrôl és Magyarorszâg nyugati kapcso-
latairôl, Santa Monicâban az emigrâciôs magyar irodalmi te-
vékenységrôl, Los Angelesben a kuruckori levelezésrôl s îrâsok-
rôl tartott elôadâst. Szâmos cikke jaient meg kaliforniai
lapokban.

Oszlânyi Robert vâltozatlanui gazdag tevékenységének 123
kimagaslô eseményébôl ki kell emelniink, hogy a Cleveland
State University kiadta 176 oldalas ûj német tankônyvét, amely
a német dalt ismerteti zenei bemutatâsokkal. Szâmos cikke,
tanulmânya jelent meg angol, német és magyar nyelven. Fel-
kérésre elôadâsokat tartott. Tôbb kitiintetést és kitiintetésnek

szâmitô meghivâst kapott kiilônbôzô tudomânyos és irodalmi
târsasâgok részérôl. Az Arpâd Szôvetség hûségrendi lovagjâvâ
avatta.

Rozsnyai Zoltdn sikerekben bôveikedô karmesteri és zene-
mûvészeti tevékenységét venezuleai vendégfellépésével fokozta.

Serly Tibor Magyarorszâgon — Budapesten és Gyôrott
hangversenyezett nagy sikerrel. Budapesten bemutatta "modus
lascivus" néven vilâgszerte ismert ûj môdszerét, amelyrôl
kônyvet frt. Mûve most van sajtô alatt. November derekân
a Montclair Method State Collage "Composers Symposium IX"



keretében "A New Method of Composition" cimmel tartott
elôadâst és megbeszélést. Ugyanott a "Concert by Student
Ensembles" mûsorân négy egyéni zongoraszâmmal szerepelt.
(Életrajzât lâsd a IX. Magyar Talâlkozô Krônikâja 303. ol-
dalân.)

Somogyi Ferencnek "Kûldetés" cimû magyar torténelmi
kézikônyve jelent meg. A konyv kiadôja, Ft. Kôtai Zoltàn és
illusztrâtora, Németh Nândor ugyancsak akadémiai tagtârsunk.

Tôth Imre profeszor és zeneigazgatô nemcsak a zenemû-
vészet terén oregbiti Torokorszâgban a magyarsâg jô hirnevét,
hanem târsadalmi téren, tovâbbâ az ankarai râdiôn és lapo-
kon keresztiil is. Minden lehetô alkalmat megragad, hogy a
magyarsâg helyzetére felhivja a kôzvélemény figyelmét. A ma
gyar nemzeti iinnepekrôl, évfordulôkrôl rendszeresen meg-
emlékezik, a Magyar Talâlkozô zârônyilatkozatât tôrôk és
angol nyelven ismerteti. Magyarorszâgrôl 500 oldalas kônyvet
ir, amely a kôzeljôvôben tôrôk nyelven jelenik meg. Kiilôn

emlitést érdemel, hogy a pakisztâni magyar-barât szôvetség-
nek (a "Pak Friends of Hungary"-nek), amely 600,000 taggal
rendelkezik, ô a tôrôkorszâgi képviselôje.

☆ ☆ ☆

Az egyéni mûkôdésrôl szôlô beszâmolô nem lenne teljes, ha
nem emlitenénk meg az Arpâd Akadémia dfsztagjânak, Mind-
szenty Jôzsef biboros érsekprimâsnak magas korât meghazud-
tolô tevékenységét. Nemcsak széleskôrû levelezést folytat,
nemcsak emigrâciôs megmozdulâsainkra kiildi el tômondatos
rôvidségû, de sokat mondô iizeneteit és fôpapi âldâsait, nem
csak Bécsben fogadja szeretettel kihallgatâsain a hozzâfordu-
lôkat, akik kôzûl nagyon sok a szabad fôldôn élô magyarsâg
vezetô egyéniségeibôl keriil ki (a nyâr folyamân példâul igaz-
gatô tanâcsunk elnôke, Nâdas Jânos, a napokban pedig Kôtai
Zoltdn rendes tagtârsunk is felkereste), hanem Bambergben,
Briisszelben, Miinchenben, Mâriacellben és a portugâliai Fati-
ma bûcsûjârôhelyén bemutatott fôpapi szentmisével, elmon-
dott szentbeszédeivel vilâgviszonylatban is fel-felrâzza a ma
gyar ûgy elfelejtésére hajlamos kûlfôldi kôzvéleményt. Mind-
emellett szorgalmasan dolgozik a magyarsâg tôrténetének sa-



jâtos szempontbôl torténô megirâsân és a maga emlékiratain
is. Azt hiszem okkal kiérdemelte hâlânkat és koszonetûnket.
Javaslom, hogy ezt megfelelô formâban kôzbljuk is vele.

☆ ☆ ☆

Orômmel jelenthetem, hogy tagtârsaink koziil Ambrôzy
Pâl, V. Baranchi Tamâska Endre, Bognâr Kâlmân, Botond Pal,
Horvâth Zoltân, Nt. Makâr Jânos, M6r Jôzsef, Negyedi Szabô
Margit, v. Pongrâcz Istvân és Tomay Kâroly rendes tagok az
idén is sikerrel vettek részt a XII. Magyar Talâlkozôra meg-
hirdetett XI. tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâ-
zaton, tobben mâsok pedig a benyûjtott pâlyamûvek szakszerû
elbirâlâsâban, értékelésében vettek részt nagy felelôsségtudat-
tal, amiért kiilôn koszônet illeti ôket.

☆ ☆ ☆

Befejezésiil azt szeretném kérni tagtârsaimtôl, ki-ki kûld-
je be tudomânyos, irodalmi és mûvészeti tevékenységérôl szôlô
tâjékoztatojât, hogy annak birtokâban és felhasznâlâsâval haté-
konyabban tudjunk gondoskodni az Ârpâd Akadémia céljânak
megvalésftâsârôl.

Kérem a mûkbdési jelentés szives tudomâsul vételét s el-
fogadâsât.

Ûj tisztségviselôk vdlasztdsa

Miutân a kozgyûlés a fôtitkâr jelentését egyhangûan tudo
mâsul vette és elfogadta, Fûry Lajos elnok felkérésére Nddas
Jdnos, az igazgatô tanâcs elnôke ûj tisztségviselôk vâlasztâsâra
tett javaslatot.

Ôszinte sajnâlkozâssal jelentette be, hogy Kûhmer Béla
a tudomânyos fôosztâly elnôki tisztségérôl lemondott. Helyére
Mdté Imre rendes tagtârsunk megvâlasztâsât inditvânyozta. A
zenemûvészeti osztâly elnôki tisztségére — amely D'Albert
Ferenc korâbbi lemondâsa kôvetkeztében vâlt ûressé, — Rozs-
nyai Zoltdn rendes tag, a jog-, âllam-, târsadalom- és kôzgazda-
sâgtudomânyi osztâly elnôkévé Kardos Talbot Béla rendes tag,
az orvostudomânyi osztâly elnôkévé pedig Egyed Miklôs ren
des tag megvâlasztâsât javasolta.



A kôzgyûlés a nevezetteket egyhangûan megvâlasztotta,
majd Kuhrner Béla, D'Albert Ferenc, Tokay Làszlô és Cholnoky
Tibor rendes tagoknak a tudomânyos fôosztâly, a zenemûvé-
szeti, jog- és târsadalomtudomânyi, illetôleg az orvostudomâ-
nyi osztâly élén hosszû éveken ât kifejtett értékes munkâssâ-
gukért koszônetet mondott s érdemeiket jegyzôkonyvében meg-
orokîtette.

Ûj tagok meghivâsa

Somogyi Ferenc fôtitkâr — az elnok felkérésére — az igaz-
gatô tanâcs nevében és az Ugyrend 9. pontja értelmében ûj
tagok raegvâlasztâsâra és meghivâsâra tesz inditvânyt. Ennek
alapjân a kôzgyûlés egyhangû hatârozattal

a tiszteletbeli tagok sorâba vâlasztja Yves de Daruvar (Pâ-
rizs, Eurôpa) francia diplomatât és szakirôt;

a tudomdnyos fôosztâly keretén belûl rendes taggâ vâlaszt
ja; ifj. Balogh Ferenc (South Pasadena, Calif.) meghlvott egye-
temi elôadôt, Et. dr. Bâtori Jôzsef, Sch.P. (Devon, Pa.) iro-
dalomtôrténészt, Nt. dr. Ludwig A. Aurél ev. esperest és Szép-
laki Jôzsef (Athen, Ohio) kônyvtârost;

az irodalmi fôosztâly keretében rendes taggâ vâlasztja:
Ewendtné Petres Judith (Aurora, Ohio) kôzépiskolai tanârt és
szerkesztôt, dr. Gâbor Aron (Mûnchen, Németorszâg) Irôt,
Kerecsendi Kiss Mârton (Cleveland, Ohio) irôt, levelezô taggâ
pedig: Fâbiân Jôzsefet (Pittsburgh, Pa.), Ferenczy B. Zoltânt
(New York, N. Y.), Gyôrgyey Klârât (Orange, Conn.), Kézai
K. Béla és Lantosné Szabô Elzât, az Arpâd irodalmi pâlyâzat
nyerteseit;

a mûvészeti fôosztâly keretében rendes taggâ vâlasztja:
Agyik Lajos (Miinchen, Németorszâg) képzômûvészt, Ferencz
Béla (Venice, Calif.) fafaragômûvészt. Gara Imre (Calgary,
Alberta, Kanada) és Gara Imréné (Calgary, Alberta, Kanada)
pâlyadijnyertes iparmûvészeket.

a rendkîviili tagok sorâba vitéz Vittay Béla (Novelty, Ohio)
szkv. ezredest, az igazgatô tanâcs tagjât hivja meg, akit az
utôbbi tisztségre a Magyar Târsasâg vâlasztmânya az elhûnyt
vitéz Kaczvinszky Pâl utôdaként kûldôtt ki.



Tervek és inditvânyok

Kardos Talbot Béla osztâlyelnôk azt inditvânyozza, léte-
siiljon az Àrpâd Akadémia tagjaibôl teriileti alapon hârom mû-
kodési kerûlet. A keleti az Atlanti-ôceân partvidékét foglalja
magâba, székhelye legyen Washington, D. C., de uléseket tart-
hasson New Yorkban, Philadelphiâban, Baltimoreban is. A
nyugati a Csendes-ôceân partvidékéhez kôzel esô âllamokat
foglalja magâba, székhelye legyen Los Angeles, Calif., de ulé
seket tarthasson San Franciscôban és mâs vârosokban is. A
kôzponti az elôbbi két keriilet kôzé esô âllamokat foglalja ma
gâba, székhelye legyen Cleveland, Ohio, de uléseket tarthasson
mâs nagyobb kôzépnyugati vârosokban (Chicagôban, Detroit-
ban, Pittsburghban) is. A keriileti ûléseken kerùlhetne sor az
ûj tagok székfoglaléinak, a régi tagok ûj alkotâsainak bemu-
tatâsâra. A keriiletek teriiletén lakô tagok ezen kivûl részt-
vehetnének a helyi kulturâlis események (évfordulôk, irodal-
mi, mûvészi és tudomânyos elôadâsok) szabadegyetemek ren-
dezésében.

A kôzgyûlés az inditvânyt egyhanguan elfogadja, a keleti
keriilet vezetésére Fury Lajos elnôkôt, a nyugatiéra Màté Imre
fôosztâlyi elnôkôt, a kdzpontiéra pedig Nddas Jânost, az igaz-
gatô tanâcs elnôkét kéri fel és ôrômmel veszi tudomâsul, hogy
Ausztrâliâban az Ârpâd Kôr tevékenységével a gondolât mâr
megvalôsult.

Makâr Jdnos rendes tag a Magyar Talâlkozo ifjûsâgi kôré-
nek megalakitâsât s ezzel kapcsolatban két 100-100 $-os aka-
démiai pâlyadij kitûzését javasolja. Az egyikkel ifjû kôltôk
legjobb alkotâsât, a mâsikkal Teleki Pdl grôf életrajzânak
megirâsât kivânja jutalmazni. Mindkét pâlyadij ôsszegét ado-
mânyként az Ârpâd Akadémia rendelkezésére bocsâtja.

A kôzgyûlés a javaslatot elfogadja, Makdr Jdnos rendes tag
adomânyâért mâr elôre is kôszônetet mond, az igazgatô tanâ-
csot pedig arra kéri, a pâlyâzatot az ifjabb nemzedék tagjaira
korlâtozottan hirdesse meg, a dijak odaitélésénél ne a viszony-
lagos, hanem az abszolût értéket vegye figyelembe, egyenlô
értékû pâlyamûvek esetén pedig a javasolt ifjûsâgi kôr tagjait
részesitse elônyben.



Somogyi Ferenc fôtitkâr arra kér felhatalmazâst, hogy az
igazgatô tanâcs — késôbb meghatârozott târgykôrre vonat-
kozô — pâlyâzatot hirdethessen 500 $-os egész, vagy megosz-
tott pâlyadij felajânlâsâval, és hogy annak odaitélése csak a
kitûzôtt pâlyatétel abszolût értékû feldolgozâsa esetén tôrtén-
hessék meg.

A kôzgyûlés a kért felhatalmazâst az igazgatô tanâcsnak
megadja.

Nàdas Jânos, az igazgatô tanâcs elnôke a kôvetkezô évi
mûkôdés lehetôségeit vâzolja, amelyek a teriileti alapon tôr-
ténô mûkôdés esetén nyilnak. Ezeknek a lehetôségeknek kiak-
nâzâsâhoz kéri a tagok tâmogatâsât.

Fûry Lajos elnôk bejelenti, hogy a bekûldôtt székfoglalôk
tényleges bemutatâsâra 26-ân délelôtt kerûl sor, a kôzgyûlés
azonban meghallgatja az azokra vonatkozô fôtitkâri jelentést,
amelynek alapjân elfogadâsuk kérdésében mâr most hatâro-
zatot hozhat.

Somogyi Ferenc fôtitkâr jelentésének meghallgatâsa utân
a kôzgyûlés Harcsàr Ferenc, Jaszovszky Jôzsef, Szabô Pâl,
Tornay Kâroly és Weôres Gyula székfoglalôit elfogadja és hoz-
zâjârul, hogy azok szôvege — legalâbb kivonatosan — az Arpâd
Âkadémia évkônyvében, vagy az Arpâd Akadémia Értesitôjé-
ben megjelenjék.

☆ ☆ ☆

Fiiry Lajos elnôk zârôszavaiban ôrômének ad kifejezést,
hogy az Arpâd Akadémia fejlôdésének és munkâssâgânak
ûjabb szakaszâhoz érkezett. Reméli, hogy ennek megfelelôen
az ûjabb eredmények sem maradnak el. Az Arpâd Akadémiâ-
nak és minden egyes tagjânak kûlôn-kûlôn jô munkât és sok
sikert klvân, majd a hetedik évi rendes kôzgyûlést bezârja.



Székfoglalôk

Jaszovszky Jôzsef (San Francisco, Calif.) "Magyar ôstôr-

téneti problémâk, irânyelvek és môdszerek" cîmû elôadâsânak
szovegét lâsd a 226. oldalakon.

Szabô Pâl dr.:

A vegetativ idegrendszer mûkôdésének ûj megvilâgttâsa
feltételezések alapjàn

("New Data on the Function of the Végétative Nervous
System Based on A Hypothesis" cimmel a "Fith International
Congress on Pharmacology" elôadâssorozotân, a kalifomiai
San Franciscoban, 1972. jûlius 23 és 28 kôzôtt hangzott el.

Miutân az elôadâs szovegének nyelve angol, ezért csupân
magyar nyelvû rôvid osszefoglalâsban kôzôljûk annak lényegét.

A vegetativ idegrendszer akaratunktôl fiiggetleniil, auto-
nom môdon irânyitja fontos életfolyamatainkat (szivmûkôdés,
vémyomâs, emésztés, hôszabâiyozâs, stb.) és ez két ellentéte-
sen mûkôdô beidegzés segitségével tdrténik: a szimpatikus és
a paraszimpatikus idegrendszer ûtjân. — Mind a szimpatikus,
mind pedig a paraszimpatikus idegrendszer anyagok ûtjân fej-
ti ki hatâsait. A szimpatikus idegrendszer hatôanyaga az
adrenalin és a noradrenalin, a paraszimpatikus idegrendszeré
az acetylcholin.

A vegetativ idegrendszer makromolekulâris hipotézise az
akaratunktôl fiiggetlen idegrendszert egységesnek fogja fel,
mert a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszer szâmâra
kôzôs alapanyagként egy ôriâsmolekulât feltételez, amely a
hatôanyagokat performâlt alakban tartalmazza és ezek meg-
felelô kémiai tôrténések kapcsân vâltozatlan vagy megvâlto-
zott formâban vâlnak szabaddâ. — A hipotézis egy negyedik
hatôanyagot is feltételez: P2-agens.

A makromolekulâris hipotézis az experimentâlis gyakor-
latban eredményesnek bizonyult, mert az âltala indukâlt ki-
sérletek a vegetativ idegrendszer ûj jelenségeinek megismeré-
séhez vezettek. — A klsérleti eredmények deduktlv ûton vi-
szont arra utalnak, hogy a feltételezett ôriâsmolekula ténylege-
sen létezik.



Harcsâr Ferenc dr.:

A Harcsâr—Rieger môdszer

haszndlata és alkalmazdsa a gumijàrmûkerekek komponensei
kôzôtt az adhéziô mérésére

1964 ôszén, amikor a minisztérium szolgâlatâba léptem,
minden héten 1—2 repiilôgép-balesettel âlltunk szemben. A
balesetek nagyobbâra a gumikerekek elégtelen minôségével
voltak magyarâzhatôk. Mas szôval sok esetben a gumiabroncs
minôsége nem volt megfelelô. Ebben az idôben a gumiabron-
csokat az idevâgô specifikâciô kôvetelményeinek megfelelôen
vizsgâltuk. Vizsgâltuk a kerekeket dinamikusan, ha ez az adott
esetben megkivânt volt, vizsgâltuk a kerekek gumijânak a
keménységét, szakitâsi szilârdsâgât, maximâlis nyûlâsât, modu-
lusât, fagyâsfokât, stb., de valahogyan valami nem volt rend-
ben, mert sok volt a baleset. Végiil arra a meggyôzôdésre ju-
tottam, hogy akârhogy is és akârmennyire is a legjobb anya-
gokbôl készulnek a kerekek, azok nem lehetnek jôk, ha a ke-
rék komponensei nem tapadnak egymâshoz kellôen, ezért a
specifikâciôban lefektetett kôvetelmények mellett meg kell
kivânnunk egy bizonyos tapadâsi erôt, adhéziôt a kerék alkotô
elemei kôzôtt. E kôvetelmény kielégitéséhez azonban megfe
lelô mérési eljârâs is kellett. Sajnos, a megfelelô szakkôny-
vekben olyan eljârâst nem talâltam, amely jôl ismételhetô pon-
tos eredményeket ad. tgy nem maradt mâs hâtra, mint a meg
felelô eljârâs kidolgozâsa. A munka meginditâsâhoz a lôkést
ûjabb baleset adta meg. Megint bekiildtek egy kereket, amely-
nek a futôfelûlete néhâny leszâllâs utân egyszeriien levâlt.

Az ASTM idevâgô môdszere ISO^-os elvâlasztâsi szôget
hasznâl. A nyitô-szôg nagysâgât figyelmen kiviil hagyja. Azt
pedig tudjuk, hogy az adhéziô szâmszerû értéke vâltozik a nyi-
tô-szôggel. A Harcsâr—Rieger môdszer lényege abban van,
hogy nem 180°-os, hanem 90°-os elvâlasztâsi szôget hasznâl, a
nyitô-szôget pedig a lehetôségekhez képest nem engedi vâltozni.
Minden meghatârozâsnâl prôbâlja ugyanazt a nyitô-szôget biz-
tosîtani. Talân nem lesz felesleges a môdszert rôviden ismer-
tetni.



Az adhéziô mérésére a kérdéses anyagbôl kivâgunk egy 1
és 1/8 inch széles, 6 inch hosszû és 1/2 inch vastag darabot
ûgy, hogy a vizsgâlandô felûlet a 1/2 inch vastag réteg koze-
pére essék. Mivel a textil és a gumi kôzôtti adhéziô mérésénél
a mintadarab szélénél elhelyezkedô textil-szâlak ide meg oda
vâlnak el, mintadarabot a textil-szâlak okozta zavarok elkerii-

lése végett mindkét oldalân 1/16 inch mélyen az erre a célra
készitett késsel a vârhatô elvâlâsi vonal mentén bevâgjuk.
Majd a mintadarabot az egyik végén kb. 2 inch mélyen a vâr
hatô elvâlâsi vonal irânyâban bevâgjuk és a két 1/4 inch vas
tag végeket a szakitô-gépbe fogjuk. Mi a méréseket egy Inston
szakitô-géppel végezziik s az eredményeket a késziilék papfr-
tekercsén regisztrâltuk. Mivel az adhéziô szâmértéke az alkotô
elemek elvâlâsânak sebességétôl is fiigg, a méréseknél minden-
kor 2 inch percenkénti sebességet hasznâltunk. Ami a nyitô-
szôget illeti, az a mi méréseinknél nem igen vâltozott, mivel a
vizsgâlt kerekek keménysége mindig 60 Shore Durometer "A"
kôriil volt s mi mindenkor 1/2 inch vastag mintadarabokat
hasznâltunk. Ez a nyitô-szôg természetesen vâltozik a gumi
keménységével és a minta vastagsâgâval. Ezért hogy a nyitô-
szôg ugyanaz legyen, keményebb gumi esetében vékonyabb ré-
teget, viszont puhâbb gumi esetében vastagabb réteget kell
szétvâlasztani. Ez egy kicsikét nehézkesnek lâtszik, de kevés
gyakorlattal a nyitô-szôg nagysâgât âllandônak tartani nem
nehéz. Kevés gyakorlat utân mâr az elvâlô felûletek simasâgâ-
bôl meg lehet itélni az adhéziô kôriilbeliili nagysâgât is.

(Szabad legyen itt kôszônetemet kifejezni Mr. Ross Rieger-
nek, aki mint hozzâm beosztott technikus a môdszer kidolgo-
zâsânâl a részlet kivitelezését végezte.)

A kôvetkezô kérdés, hogy a késziilék âltal feljegyzett gôr-
bébôl az eredményt hogyan olvassuk ki. No, ez egyszerû kér
dés. — Ha egy vékony gumilapot ollôval bevâgunk s a gumi-
lapot a bevâgâsnâl prôbâljuk szétszakitani, hamar râjôvûnk
arra, hogy egy bizonyos erôt kell kifejteniink, hogy a gumilap
beszakadjon s a beszakadâs csak egy bizonyos tâvolsâgig
megy. Hogy tovâbb szakadjon a gumilap, megint egy bizonyos
erôt kell kifejteniink s a gumilap megint csak egy bizonyos
mélységig szakad be. Ez tôrténik a meghatârozâsnâl is. A ké-



szûlék olyan gôrbét jegyez fel, amelyen vannak csùcsok,
amelyek azt az erôt jelzik, amely sziikséges a két réteg elvâ-
lasztâsâhoz. Nos, ezeket a maximâlis erôsziikségleteket olvas-
suk le. A gyakorlatban addig folytatjuk az elvâlasztâs mûvele-
tét, amig 20 ilyen csûcsunk van s azutân ebbôl a 20 csûcsbôl a
kôzépsô 10 csûcsot kivâlasztjuk s ezeknek az értékeknek vesz-
sziik az âtlagât.

Miutân meggyôzôdtunk arrôl, hogy a môdszer jô és a môd-
szer jôl ismételhetô eredraényeket nyùjt, a Harcsâr—Rieger
môdszert a "Test Engineering Magazin" 1970. évi novemberi
szâmâban kozoltiik. Ezzel a môdszert az érdekeltek rendelke-

zésére bocsâjtottuk. A môdszerrôl, mâr annak nyomtatâsban
valô megjelenése elôtt, az angol ipariigyi minisztérium mûsza-
ki vezetôi értesûltek, akik fontolôra vették a môdszemek,

mint hivatalos vizsgâlati eljârâsnak az elfogadâsât. Ennek nyo-
mân a mùlt ôsz folyamân Mr. Edwards, aki az angol ipariigyi
minisztérium keretében.a repiilôgép gumikerekeivel foglalko-
zik, észak-amerikai ûtja alkalmâval fel is keresett, hogy a môd
szert személyesen is megbeszélje velem. — Amint értesiiltem,
az International Standardization Association is foglalkozik
azzal a gondolattal, hogy a môdszert hivatalos vizsgâlati môd-
szerei kôzé iktassa. A Dunlop Co. (Anglia) pedig engedélyt kért
arra, hogy a môdszert a "Monpamasse Committee" (Eurôpa)
vizsgâlati môdszerei kôzé iktathassa.

Az adhéziôs mérések folyamân felmeriilt a kérdés, hogy
melyek azok a kompônensek, amelyek kôzôtt az adhéziô a ke-
rék biztonsâgossâga és jôsâga szempontjâbôl elsôrendûen
fontos. A megfontolâsok és a vizsgâlatok arra vezettek, hogy
legfontosabb tudni, milyen az adhéziô a kerék futôfelûlete és a
kereket felépftô textilvâz kôzôtt, a futôfelùlet és az abban el-
helyezett textil kôzôtt, valamint nagyon fontos tudni, milyen
az adhéziô a textilvâz 3. és 4. textilrétege kôzôtt, esetleg a 10.
és a 11. textilréteg kôzôtt. Ezeknek a figyelembevételével és a
begyûjtôtt adatok birtokâban kôvetelményt âllitottunk fel,
amelynek minden szolgâlatba keriilô repiilôgép-gumikeréknek
eleegt kell tennie.

1969 tavaszân angliai tartôzkodâsom alkalmâval lâtogatâst
tettem Fort Dunlopban, Birminghamban, a Dunlop Târsasâg
mûszaki kôzpontjâban. Târgyalâst folytattam a gyâr felsô mû-



szaki vezetôivel. Megbeszélésiink egyik pontja a Harcsâr—
Rieger môdszer volt, amit a târsasâg mûszaki vezetôi — mû-
szaki bemutatâs utân — târgyalâsaink folyamân teljes egész-
ben elfogadtak. Majd késôbben a gyâr rendelkezésemre bocsâj-
totta azokat a mérési adatokat, amelyeket a gyâr részben a
môdszer elfogadâsa elôtt, részben a môdszer elfogadâsa utân,
mint termelési ellenôrzô adatokat begyûjtôtt. Ezekbôl az ada-
tokbôl talân csak aimylt emlitsûnk meg, hogy a Dimlop a mé
rési môdszer alkalmazâsa nyomân készitménye mlnôségét kb.
20%-kal volt képes megjavitani.

A Dunlop Târsasâg âltal rendelkezésemre bocsâtott adato
kat a minisztérium kôvetelményeivel ôsszehasonlitva meg kell
âllapitanunk, hogy a rendelkezésre bocsâjtott adatok meglehe-
tôsen egyeznek a kôvetelmény adataival, ami a kôvetelmény
helyességét igazolja. De ezeknek az adhéziôs kôvetelmények-
nek a helyességét fôképpen az igazolja, hogy a balesetek szâ-
ma lényegesen csôkkent, ûgyhogy ma âltalâban 2—3 liônapra
esik csak egy baleset. Osszegezésképpen megâllapithatjuk,
hogy a Harcsâr—Rieger môdszer nyomân a balesetek szâmât
sikerlilt lecsôkkenteni s igy az âllamnak tetemes ôsszeget meg-
takaritani, valamint tobb személynek az életét megmenteni.

Felmerul a kérdés, hogy vannak-e olyan tényezôk, amelyek
a komponensek kôzôtti adhéziôt csôkkentik s ha vannak ilye-
nek, akkor ezek a tényezôk milyen mértékben csôkkentik az
adhéziôt. Ennek tisztâzâsa céljâbôl elôszôr is megvizsgâltuk,
hogy a kerék futôfelûletének kopâsa alatt vâltozik-e az adhé-
ziô, hogy a kerék élettartama végén az adhéziô alacsonyabb-e,
mint az a kerék ûj-korâban volt. Ebbôl a célbôl 20 darab
25x6.75-ôs méretû gumiabroncsot gépre szereltiink s azt addig
hasznâltuk, amig a futôfelulet lekopott. Azutân a kerekek ad
héziôs tulajdonsâgait megvizsgâltuk. A mérések nagyon érde-
kes eredményhez vezettek. Megâllapithatô volt, hogy a kerekek
adhéziôs jellemzôje nemcsak a leszâllâsok szâmâval csôkken,
de csôkken aszerint is, hogy a leszâllâs milyen természetû volt.
Mâs szôval a kompônensek kôzôtti adhéziô csôkken a leszâllâ
sok szâmâval, amely csôkkenés nagysâgât a leszâllâs minôsége
befolyâsolja, azaz a kerék adhéziôs strukturâja csak bizonyos
szâmû leszâllâst biztosit a biztonsâgos leszâllâs hatârain belûl.

Mi ezeket a méréseket szobahômérsékleten végeztuk, de a



repiilôgép kerekének a hômérséklete — deformâciô okozta hô-
fejlôdés folytân — fel- és leszâllâskor felmelegszik. Igy az
elôbb emlitett informâciôkat a fel- és leszâllô gépek kerekeire
vonatkozôan nem tarthatjuk érvényesnek. Meg kell tudnunk,
milyenek az adhéziôs viszonyok magasabb hômérsékieten,
hogyan csôkken az adhéziô a hômérsékiet emelkedésével.
Ennek a kérdésnek tisztâzâsa céljâbôl a komponensek kozôtti
adhéziôt kiilonbôzô hôfokon mértuk. Mivel ezeknél a mérések-

nél elégtelen felmelegedéssel, avagy tovâbbi vulkanizâciôval
talâlhatjuk magunkat szemben, a mintadarab belsô hômérsék-
letét hôelemmel ellenôriztiik s a mérést csak akkor végeztiik
el, amikor a mintadarab belsô hômérséklete a kivânt hômér-
sékletet elérte.

Ezek a mérések rendkiviil érdekes eredményekhez vezet-
tek. A hômérsékiet emelkedésével az adhéziô mindenkor csôk-

kent. Ez a csôkkenés azonban egyben fiiggvénye volt a kerék
minôségének is, mâs szôval, hogy a kereket ki gyârtotta, hogy
a kerékkel hânyszor szâlltak le, stb. Sajnos, ezek az eredmé-
nyek nem voltak alkalmasak arra, hogy a mérési adatokbôl
hatârozott kôvetkeztetést vonhassunk le. Ezek az adatok azon

ban arra késztettek benniinket, terjesszùk ki vizsgâlatainkat
arra is, hogy a kerekeket ki és milyen anyagbôl gyârtotta.

Hogy ôsszehasonlîthatô eredményeket kaphassunk, olyan
ûj kerekeket kell magasabb hômérsékleteken kiértékelni,
amelyeket mâr szobahômérsékleten kiértékeltiink. Erre a
Dunlop Târsasâg âltal a Boeing 707-es tipusû repiilôgé-
peinkre gyârtott kerekek lâtszottak a legalkalmasabbaknak,
amelyeket mâr a minisztérium — vizsgâlataim cdapjân — hasz-
nâlatra engedélyezett. Igy ezeknek a kerekeknek az adhéziôjât
kiilonbôzô hôfokon megvizsgâltuk. Ezekbôl a mérésekbôl mâr
hatârozott kôvetkeztetéseket vonhattunk le. A kisérletek nyo-
mân azonban felmeriilt a kérdés, hogyan csôkken az adhéziô,
ha a mintadarabot, ugyanazon a hômérsékieten tartva, kiilôn-
bôzô idôkôzôkben vizsgâljuk meg. Ezeket a kisérleteket elvé-
gezve, megint nagyon érdekes informâciôkhoz jutottunk. De
tulajdonképpen ezek az adatok hogyan viszonyulnak a fel- és
leszâllô gépek kerekeinek hômérsékletéhez? Hiszen a fel- és
leszâllô gépek kerekeinek hômérsékletét nem ismerjiik. Hogy
erre a kérdésre is vâlaszoljunk, egyszerûen lemértiik az egyik



szolgâlatban levô leszâllô Boeing 707-es gépûnk kerekeinek a
hômérsékletét kôzvetleniil a leszâllâs utân. Ezzel a méréssel

meghatârozâsaink eredményeit mâr gyakorlatilag hasznositani
tudtuk.

Visszamarad még egy kérdés tisztâzâsa: hogyan csôkken
az adhéziô a kerék élete folyamân, a futôfelûlet kopâsa alatt?
Ennek a kérdésnek a tisztâzâsâra is megtalâltuk a môdot.

Ennek az évnek a tavaszân megint Angliâban jârtam s ez
alkalommal ismét felkerestem Fort Dunlopban a Dunlop Târ-
sasâg mûszaki vezetôit, hogy megbeszéljem kozôs problémâin-
kat. Ez alkalommal megâllapodtam a Târsasâggal, hogy ren-
delûnk a Târsasâgtôl két lucat gumiabroncsot Boeing 707 gé-
peinkre, amely abroncsok pontosan mâsai lesznek azoknak a
kerekeknek, amelyeket mâr a minisztérium hasznâlatra enge-
délyezett. Ezeket a kereteket azutân hasznâlatba vessziik s
amikor a futôfelûlet elkopott, egyet a kerekek kôzul adhéziôra
megvizsgâlunk, a tôbbit pedig ûjra futôzzuk, az ûjra futôzott
kerekeket pedig ismét hasznâlatba vesszûk. Majd a futôfelûlet
elkopâsa utân egyet megint megvizsgâlunk s a tôbbit ûjra fu-
tôztatjuk. Ezt addig ismételjûk, amig minden kerék elfogy,
illetve amig a kerekek alkalmasak ûjra futôzâsra. Ezekbôl az
adhéziôs vizsgâlatokbôl azutân megâllapithatjuk az adhéziô
csôkkenését a hasznâlat folyamân. Végûl ezekre az ôsszes mé-
résekre alapozva azutân fel tudunk âllitani egy kôvetelmény-
sorozatot, amelynek kielégitése — fûggetlenûl a gyârostôl, vagy
a gyârtâsra hasznâlt anyag minôségétôl — biztositja a kerék
4, 5, 6 vagy még tôbbszôrôs futôzâsât a biztonsâgossâg hatâ-
rain belûl, amivel viszont szâmos balesetet, nemkûlônben ha-
lâlesetet meg lehet elôzni.

A Boeing 707-es gép kerekeivel folytatott mérések részben
mâr befejezôdtek, részben még folyamatban vannak. îgy elné-
zést kell kérnem, hogy ezekrôl a mérési eredményekrôl most
itt nem szâmolok be, de azokat, akik ezirânt érdeklôdnek sze-
retettel hivom az "American Chemical Society Rubber Di
vision" 1973 oktôberi, denveri, valamint az "American Society
for Testing and Materials" 1974. évi symposiumâra, ahol a
gumikerekek adhéziôs problémâit teljes egészben fogom is-
mertetni.



Weôres Gyula dr.:

Az 1848/49-es szabadsdgharc visszhangja Finnorszâgban

Az 1809-ben orosz fennhatosâg alâ keriilt Finnorszâg egy
ideig megtarthatta az eldzô svéd uralom alatti alkotmânyât,
politikai jogait. De az orosz elnyomâs egyre érezhetôbbé vâlt.
Kûlônôsen I. Miklôs car urakodâsa idején (1825—1855) sûyos-
bodott a Finn Nagyhercegség belpolitikai hel5^ete. A finnor-
szâgi cenzûra szigorûsâga meghaladta még az oroszorszâgi
titkos ellenôrzés mértékét is. Kûlon fôhatôsâg ellenôrizte min-
den sajtôtermék megjelenését és terjesztését, majd 1850-ben
a vallâsos és gazdasâgi irodalom kivételével mindennemû finn
nyelvû kônyv vagy ropirat — még a regényforditâsok — kiadâ-
sât is betiltottâk.

Mâr az 1848-i eurôpai forradalmi mozgalmak ismertetését
erôsen korlâtoztâk. Igy a finn sajtôban a magyar szabadsâg-
harcrôl csak igen szûkszavû tudositâsok jelenhettek meg.
Mégis elôfordult, hogy egy kozépfinnorszâgi vârosban, Kuopio-
ban, az ottani olvasôkorben egy lelkes finn hazafi a magyarok
egyik nagyobb gyôzelme alkalmâbôl, pohârkoszontôjében éltet-
te a szabadsâgharcosokat. Amikor ennek hîre ment, Johan
Vilhelm Snellman tanârt, a késôbbi nagy âllamférfit és két
târsât letartôztattâk; de hamarosan szabadonbocsâtottâk, mert
kiderûlt, hogy nem ô volt a "tettes". A Helsinki egyetemi hall-
gatôk is meieg rokonszenwel kisérték a magyarorszâgi ese-
ményeket, mint Yrjo Nurmio professzor îrja a finn nemzeti-
ségi mozgalmakrôl szôlô konyvében. ("Taistelu suomen kielen
asemasta 1800-luvun puolivaelissae" [1947], 96—97 1.)

A Suometar cimû finn lap kûlpolitikai rovatât ebben az
idôben Berndt Otto Schauman egyetemi konyvtâros szerkesz-
tette, aki egyébként 1858-ban jârt Magyarorszâgon is, Pesten
talâlkozott az akkor még nagybeteg finn-ugor tudôssal, Reguly
Antallal. Az emiîtett lap 1849 nyarân ismertette a tobbi kôzt
Teleki Lâszlô grôf magyar kovet njdlatkozatât, amely szerint
"Magyarorszâg fôcélja Eurôpânak ebben a részében a szabad-
sâg ûgyének védelmezése, ûj, szélesebb alapokon, az egyenlô-
ség és testvériség jegyében minden nemzetiség kozott." Nem-
sokkal ezutân, augusztusban a cenzûra nyomâsâra kiilfoldi



hirek nem jelentek meg tobbé a lapban. Csak oktôber elején
kôzolt a Suometar hosszabb meleghangû megemlékezést Kos-
suth Lajosrôl. Az akkori "Eurôpa egyik legjelentôsebb âllam-
férfiûjânak" életkoriilményeit és az âllamfô augusztus 11-i
aradi kiâltvânyât ismertette az Augsburger Allgemeine Zeitung
és a La Semaine cikkei alapjân. "Az eurôpai nemzetek nagy ré-
sze addig nem lâtott ôrjongés martaléka lett — l'rja a lap —,
amelynek nyila (nuoli) keményen sûjtotta a magyarokat"
(Suometar, 1849. okt. 12.).

A svéd nyelvû finnorszâgi sajtô valamivel enyhébb meg-
itélésben részesiilt. Igy pl. Johan Ludvig Runeberg, a legna-
gyobb svédiil irô finn koltô "Sztôl zâszlôs regéi" elbeszélô kol-
teményeinek elsô kotetét, amely az 1808/09-i svéd—orosz hâ-
borû finn hôseirôl szôl, eleinte kifogâsolta a cenzûra, de ké-
sôbb-mégis engedélyezte megjelenését. A kôtet bevezetô verse
a finnek jelenlegi nemzeti himnusza, a "Vart land" (finnûl:
"Maamme"=Hazânk). Ennek megîrâsâra Runeberget tôbbek
kozt — az irodalomtôrténészek megâllapftâsa szerint — Voros-
marty Szôzatânak egy svéd lapban megjelent forditâsa (Hel-
singfors Morgonbladet 1845 IV/14) osztonôzte. A két kôlte-
mény kôzôtt van is némi tartalmi egyezés:

Vorosmarty, Szôzat

Ez a fold, melyen annyiszor

Apâid vére folyt;

Ez, melyhez minden szent nevet

Egy ezredév esatolt.

Szabadsâg! itten hordozâk

Véres zâszlôidat,

S elhulltanak legjobbjaink

A hosszû hare alatt.

És annyi baiszerencse kozt,
oly sok viszâly utân,

Megfogyva bâr, de tdrve nem

él nemzet 6 hazân.

Euneberg, Hazânk.

Apâink itt harcoltanak,

Keziikbe' kard, eke,

Borû volt vagy siitott a nap,

Szerenesében s balsors alatt

A finn nép egyként éreze,

Nem rendûlt meg szîve.

S kl festhetné a sok viszâlyt,

Melyet e nép megért,

Midon ellen tiprâ hondt,

S éhség, fagy kînja jârta ât?

Kl mérné fol a szenvedést,

S mit hnllatott, a vért?

(Bân Aladdr forditâsa.)

A kôlteményt Fredrik Pacius zenéjére 1848. mâjus 12-én,
az egyetemi ifjûsâg tavaszi imnepélyén, nagy leikesedéssel



nemzeti himnuszként énekelték. Finn nyelven valô kinyomta-
tâsât a cenzûra 1851-ben elôszôr megtiltotta, de késôbb, még
ugyanabban az évben engedélyezte. A furcsa intézkedések oka
az elôzô évben egy âlarcos bâlon megtortént eset lehetett, ami-
kor a zenekar râzenditett a "Hazânk" cimû nemzeti dalra, a

jôkedvû fiatalsâg pedig énekelni kezdte annak szôvegét is.
Ekkor a zenekar egyszerre elhallgatott, majd vâratlanul, a hi-
vatalos orosz himnuszt kezdte jâtszani, amit a kozonség han-
gos futtykoncerttel fogadott. A kihallgatâsok sorân a beidézet-
tek azzal védekeztek, hogy nem ismerték fel a zenét (1. Y.
Nurmio emlîtett mûve 213, 1.).

Runeberg szûkebb barâti koréhez tartozott Moritz Horn-
borg tanâr, egy ideig a helybeli svéd lap, a Borga Tidning
(Porvooi Ojsâg) szerkesztôje, "Till Ungern" ci'mmel (1848)
hosszû, 13 versszakos kolteményben kôszontotte a szabadsâ-
gért kûzdô magyar népet. Egyik versszakâban ezt irta:

Hungaria! Mins, du strider for Europa,
hall daefôr fast och enigt nu tillhopa,
ty aer du enig, blir du aefven fri.
Ej sags ju nagonsin aen segern svika
ett folk, naer enigt det och raskt tillika
for frihet stred mot vald och tyrannl.

Hungaria! Tudjuk, Eurôpâért harcolsz;
ezért, ha egyetértve keményen dacolsz,
csak akkor leszel igazân szabad,
ha ôsszefog majd minden fiad.
Szabadsâgért kùzdô néped soha
nem gyôzi le zsarnok tébolya.

A "Magyarorszâghoz" c. ôda annak idején — nyilvân a cenzûra
miatt — nem jelent meg, csak 1910-ben tette kozzé egy részét
Petrus Nordmann Homborgrôl szôlô tanulmânyâban, a hel-
sinki svéd irodalmi târsasâg évkônyvében (Skrifter utgifna av
Svenska Litteratursaellskapet i Finland, XCI.).

A magyarorszâgi orosz intervenciô katonai kôvetkezménye
Finnorszâgban nem jârt nagyobb megrâzkodtatâssal. Az 1849.
mâjus 14-i câri ukâz értelmében a Finn Gârdazâszlôaljnak a
lehetô leggyorsabban, hadilétszâmban és felszereléssel al kel-



lett indulni a magyar hadszmtérre. Tallinn és Riga érintésével
meg is érkeztek Breszt Litovszkba. De a rendkivûli hôség,
rossz ivôviz és gyenge élelmezés okozta vérhasjârvâny miatt
nem tudtak tovâbbjutni. A sebtiben felâlHtott tâbori kôrhâz-
ban tôbb katona meghalt. A hadjâratban valô részvételre mâr
nem keriilt sor. A zâszlôalj Jacob von Wendt vezérômagy veze-
tésével oktôber 17-én érkezett vissza Helsinkibe. (Vo. G. A.
Gripenberg, Lifgardets 3 finsk skarpskyttenbatailjon. Helsing-
fors 1905, 135—137 1.). Âltalâban a kolerajârvâny és egyéb
betegségek alaposan megtizedelték a cari hadsereget. N. Oreusz
orosz hadtorténész adatai szerint csupân jûnius mâsodik felé-
ben kolerâban megbetegedett 14,472 fô, ebbôl meghalt 2102
fô — jôval tobb, mint amennyi a sebesiiltek vagy elesettek
szâma volt.

Hasonlôan nyilatkozott egy finn katonatiszt. Oscar Carls-
tedt (1821—1874), aki elôszor a Finn Gârdâban szolgâlt, majd
egy crcszorszâgi lovészzâszlôaljba keriilt, és mint hadnagy, ill.
kapitâny résztvett a magyarorszâgi hadjâratban, késôbb ezre-
des, majd vezérômagy lett. Északi ûtja alkalmâval Hunfalvy
Pàl 1869-ben talâikozott vele. (Egy budapesti akadémikus,
Ortutay Gyula, a finn népmesekutatâsrôl irt tanulmânyâban,
amely a magyarra forditott finn népmesék "Férfisziilte leâny"
ci'mû gyujtemény utôszavaként jelent meg 1969-ben, majd
finnùl is a "Kotiseutu" cimû honismeret folyôirat 1970-es év-
folyamânak 1. szâmâban, tévesen "még az osztrâk—magyar
kiegyezés elôtti évekre" teszi Hunfalvy északi utazâsât.) Gôz-
hajôn egylitt utaztak Szentpétervârra. Az ô elbeszélése alapjân
îrja Hunfalvy Pàl "Utazâs a Balti-tenger vidékein" cîmmel
Pesten, 1871-ben megjelent ûtirajzainak elsô kôtetében a kô-
vetkezôket:

"Egy Karlstedt nevû orosz ezredes — 1849-ben részt von
az orosz hadjâratban Magyarorszâgon, Eperjestôl Vâczig, in-
nen Debreczenen, Nagy-Vâradon âltal Vilâgosvârig. Nagyon
szivesen emlékezik Magyarorszâgra, melynek alfôidjét ôssze-
vissza jârta. — Egyet-mâst beszélle magyarorszâgi tapasztalâ-
saibôl, tôbbi kôzt azt, minô nagy hasznât vette egyszer a finn
nyelvnek — a kholera-betegség (miatt) — csak theâval, vajjal
és hùssal éle. — Az alfôld valamely pusztâjân magânos hâzat



pillantott meg, — egy csinosan, tisztân ôltôzôtt paraszt nôtôl
kért irôs vajat elôszôr oroszul, aztân németiil. "Nem tudom"

felelte a nô — végûl finnûl fakadt ki belôlem ez: anna
minulle voita! S az asszony nagy szemet mereszte reâm, vâl-
lamra tevé a kezét s fejével intvén beszalada a hâzba. — Mi
lesz ebbôl? gondolâm. S ime a nô egy tâlat hozva jô vissza, a
talon pedig egy nagy irôsvaj-czipô, mintha reggeli harmattôl
dideregne, ûgy villog felém. (A finn szavak anna, antaa és
voita, voi etymologiailag megegyeznek a magyar ad-j és vaj-at
alakokkal.) Nagyon megôriilék s egy marék huszast (mert az
orosz sereget eziist pénzzel fizetik vala) vonék ki zsebembôl
s az asszony elé tartâm, hogy vegye ki a vaj ârât. A magyar nô
pedig két huszast szede ki belôle, awai és szeme elégedettsé-
gével azt jelentvén, hogy a vaj meg van fizetve." (1:376—178.)

Természetesen az orosz hadsereg magyarorszâgi szereplése
nem mindig jâtszôdott le ilyen barâtsâgosan. Manovill Samu
fôhadnagy, aki a szabadsâgharc leverése utân Svédorszâgba
emigrâlt, "Tre ar under och efter Ungems frihetsstrid" (Hâ-
rom év a magyar szabadsâgharc alatt és utân) Stockholmban,
1851-ben megjelent kônyvében, amelyet Finnorszâgban is so-
kan olvastak, emliti, hogy az oroszok "mindent elpusztitottak
és felgjnijtottak ûtjokban, Kassâtôl Miskolcig egyetlen hâzat,
kunyhôt, sôt istâllôt sem kiméltek. — Jûl. 3-ân Cseodajev tâ-
bornok bevonult Debrecenbe —, az oroszok raboltak és pa-
rancs szerint minden Kossuth-bankô és ércpénz beszolgâltatâ-
sât kôvetelték." (189. 1.).

Érdekes szemtanûja volt a magyarorszâgi orosz hadjârat-
nak Leontyij Pavlovics Nicolay bârô, akinek nagyapja Elzâsz-
bôl kôltôzôtt Oroszorszâgba a XVIII. szâzad végén, majd a
délfinnorszâgi Viipuri kôzelében telepedett le. L. P. Nicolay
hosszabb kaukâzusi katonai szolgâlat utân tâbornoki ranggal,
1868-ban kilépett a hadseregbôl, és Franciaorszâgban karthau-
zi szerzetes lett. Az 1849-i hadjâratban Paskievics tâbornagy
vezérkarâban szâmysegédi beosztâsban vett részt. Naplôja a
"Ruszkaja Sztarina" (Orosz mûlt) ci'mû folyôiratban jelent
meg 1877-ben. Ennek egy részlete a kôvetkezô:

"Debrecen vârosa nagy kozâk faluhoz hasonh't. A hâzak
fôldszintesek. Kimentûnk a fôutcâra, amely olyan széles, hogy



szinte témek lâtszik. Ezen az utcân van a reformâtus temp-
lom, tâvolabb a vârosi tanâcs épiilete, ahol Kossuth lakott. A
magisztrâtus kûldôttsége jelentkezett a tâbornagynâl. — A
hâzigazdâék jô embereknek lâtszanak. Sajnos, hallottunk sok
vandalizmusrôl, amit részint muzulmân katonâink kovettek el
fosztogatâsok vagy nôkon és gyermekeken véghezvitt erôsza-
kossâgok formâjâban. Ez mindannyiunkat nagyon felhâbori-
tott és elkeserîtett." (Ruszkaja Sztarina VIII:9. 1877, 393 p.)

Finnorszâgban a tragikus végû magyar szabadsâgharc em-
léke sokâig élt az orosz elnyomâs idején is. Mikor a szigorû
cenzûra a 60—70-es években kissé enyhiilt, finn, ill. svéd for-
dîtâsban megjelentek Petôfi versei és Jokainak a szabadsâg-
harcrôl szôlô elbeszélései. (Vo. Webres Gyula, Suomalainen
Unkari-kirjallisuus [Helsinki, 1969] és ua., A finnorszâgi Petô-
fi-kultusz [Mûnchen 1972,Nemzetôr, XVII:265, âprilisi szâm.] )
Az egyre izmosodo finnugor osszehasonlitô nyelvészettel kar-
ôltve a két rokonnép, a magyar és finn sorskozôsségének tu-
data, tôrténetûk egyezô vonâsai mindinkâbb erôsi'tik és elmé-
lyi'tik a finnek ôszinte magyarbarâtsâgât.

Havassy Bajân Sândor:

Korunk ifjûsâga

A 19 oldal terjedelmû lanulmâny nem annyira nevelési
kérdésekkel, mint inkâbb a korszellemnek az ifjùsâg nevelé-
sével kapcsolatos kâros kbvetkezményeivel foglalkozik. Dr.
Donald Kenefick, Dr. Margaret Mead, Dr. Fitzhugh Dodson és
és Dr. Nathaniel Braudon kônyveinek âllitâsait boncolja és
câfolja, kôzben az idôsebb nemzedéket veszi — okos érvelés-
sel — védelmébe. A mai fiatalsâg részérôl megnyilvânulô rom-
bolô jellegû magatartâs magyarâzatât a 34 év ôta folyô hâborû
lélektanânak folyomânyaként tûnteti fel. A harcterekrôl visz-
szatérô férfiak ugyanis szerinte nemcsak betegen, vagy cson-
kân, hanem a nagy megprôbâltatâsok kbvetkeztében lelkileg
is meggyengiilten folytattâk csalâdi életûket. A hâborû idején
magukra maradt nôk viszont sziikségképpen onâllôbbakkâ, lel
kileg is erôsebbekké lettek. Mâs szôval a férfiak einôiesedtek,
a nôk viszont megférfiasodtak. Ez a helyzet a gyermekek neve-



lèse terén is megmutatkozott. A dolgozô nô az otthon végzett
tôbbletmunka jogân elviselhetetleniil uraikodik a csalâdon
beliil, ami rendszerint vâlâshoz vezetett. Ilyenkor mindig az
apa, az elûldozôtt férfi tâvozott.

A gyermek sziileit utânozza s a kétlényûség lelki vâlsâgâ-
ban konnyen a tôrvény-nélkûliség posvânyâba keriil. Az iskolai
nevelés nem segit. A Legfelso Birôsâg a hit és erkolcs tanitâ-
sât — alkotmânyellenesség ùriigyével — eltiltotta az iskolâk-
ban. Ez ellen csak Spelman biboros érsek, Billy Graham
evangélista és Dirckson szenâtor tiltakozott — eredménytele-
niil. Az akkori einôknek csak az volt a megjegyzése, hogy ezen-
tûl tôbbet kell imâdkoznunk otthon és a templomokban. A
helyzeten két utôda sem tudott vâltoztatni. A tâvolbalâtôk, fil-
mek a tovâbbi rombolâst szinte tervszerûen végzik. A vasâr-
napi iskolâkban autôbùszvezetôk tanitanak hit- és erkôlcstant,
az egyetemeken pedig jôlfizetett professzorok hirdetik a
marxizmus, kommunizmus, anarchizmus és nihilizmus elveit.
Ennek ellenére az ifjûsâg nagy tbbbsége még mindig jô ûton
halad. A gonosz, nihilista kisebbség azonban szâmbelileg raâr
meghaladja a 10 milliôt. A sajtô és a tôrvény pedig ezeket
védi — az "aikotmâny" nevében.

Az ifjûsâg vâlsâgât a megfeneklett gyermeknevelés okoz-
ta, amikor a szabadsâgot a szertelenséggel, az erényt bûnnel,
az ôszinteséget a butasâggal és igy tovâbb tévesztette ossze.
Ehhez jârult még a kultûra helyét kiszoritô automatizâlâs ci-
vilizâciôja, amely végeredményben munkâtiansâghoz vezet. Itt
kell gyokeres vâltozâsokat életbe léptetni. Az ifjûsâg rossz ût-
ra tért részét ki kell emelni a târsadalom kereteibôl. Munka-

tâborokban munkâra kell szoktatni. Az iskolâkban be kell ve-
zetni a hit- és erkolcstan tanitâsât. A fiûk és leânyok nevelését
szét kell vâlasztani, hogy a szexuâlis kapcsolatokra kevesebb
lehetôség nyiljék. A bûnozôket szigorûan meg kell biintetni. A
bôrtônbôl kiszabadulôkat nem szabad a târsadalomra szabadi-
tani, hanem internâlo tâborokban kell a szabad életre vissza-

nevelni. A spârtai nevelési rendszer az egyén és a târsadalom
szempontjâbôl hasznosabb, eredményesebb, mint a demokrati-
kus elvek tévesen értelmezett alkalmazâsa korunk ifjûsâgânak
nevelése terén.



Tornay Kâroly:

A jôvendô magyar kormâny- és âllamforma

A magyarsâg helyzete és âllapota a hazâban és az emigrâ-
ciôban ismeretes és ismeretesek feladataink is. Ezek kozbtt
elsô helyen âll hazânk és târsnépeink felszabaditâsa az orosz
uralom s az istentelenség és az anyagelvûség uralma alôl.
Ezenkîvûl van még egy igen fontos feladatunk, amelyrôl azon-
ban alig hallxmk beszélni, holott fôlôtte szûkséges volna tâjé-
kozôdâs céljâbôl mâr elôre megtârgyalni, mert tâjékozatlan-
sâgunk ebben a tekintetben a megoldâs idején olyan zavart
okozhat, hogy Magyarorszâg szabadsâgânak és fùggetlensege-
nek az ûgye a felszabadulâs mâmorâban ismét évszâzados rab-
sâg ûtjâra keriilhet. Ez a feladat annak a kérdésnek a meg-
vizsgâlâsa, hogy Magyarorszâg jdvendô kormâny- és âllamfor-
mâja milyen legyen. Ehhez ismemiink kellene a kûlbnféle
lehetséges megoldâsokat, hogy âllâst foglalhassunk, és ha eljdn
az ideje, âllâsfoglalâsunkat letehessuk a jôvendô magyar alkot-
mânyozô orszâggyûlés asztalâra. Javaslom tehât, hivjuk fel
magyar honfitârsainkat s esetleg a nemzetiségi emigrâciô szer-
vezeteit is, hogy ezirânyû elképzeléseiket és gondolataikat bi-
zonyos hatâridôre készitsék el és bocsâssâk rendelkezesre
Szervezziink azutân jogtudôs honfitârsainkbôl alkotmany-
tervezô bizottsâgot, amelynek az lenne a feladata, hogy a be-
érkezett tanulmânyokat és javaslatokat âttanulmânyozza, meg-
beszélje, a kb. egyezô tartalmuakat egybedolgozza és minden
elfogadhatô javaslatot megôrizve hazavinne és otthon az ille-
tékeseknek âtadna. Ezzel elejét vennénk annak, hogy a magyar
szabadsâg és fuggetlenség ûgye érdekcsoportok kezén elsik-
kadjon.

A jôvendô magyar kormâny- és âllamformâra vonatkozo-
lag nekem is vanegy régi elképzelésem, melyet az alâbbiakban
elôterjesztek. Az engedélyezett terjedelemnek szûk volta miatt,
sajnos, nem irhatok meg mindent, amit meg kellene l'mom,
de remélem, hogy fejtegetésem igy is érthetô lesz.

A duna-vôlgyi népek elemi érdeke

Magyarorszâgnak és valamennyi duna-vôlgyi népnek elemi
érdeke, hogy a régi féltékenykedés, elônykeresés és vetélke-



dés feladâsâval ônâllôsâguk és fiiggetlenségiik biztositâsâra
erôs szôvetséget kossenek egymâssal. Magyarorszâg mint ôn-
âllô âllam, és éppen ûgy az esetleg csatlakozni kivânô tôbbi
âllamszervezet is, a maga kiilon âllamfôjével, illetôleg kor-
mânyâval lépjen be a szovetségbe. Magyarorszâg és a tôbbi
szôvetséges âllam is csak igy ôrizheti meg fiiggetlenségét és
szabadsâgât. Annak tudata, hogy Magyarorszâg és az egyes
szôvetséges âllamok ônâllôsâguk és fiiggetlenségiik birtokâban
a szôvetség nem ugrathatô be indokolatlan vâllalkozâsokba,
vissza fogja tartani a szôvetséget minden meggondolatlan lé-
péstôl s ezzel egyiitt a hatalmi politikâtôl.

A szôvetség alapja a kôzôs keresztény ôntudat.

A szôvetség létrehozâsânak és megerôsitésének alapfôlté-
tele, hogy kôlcsônôs jôakarattal kitôltsiik azokat a szakadéko-
kat és elsimitsuk azokat az ellentéteket, amelyek az érdekelt
népeket ma elvâlasztjâk egymâstôl. Ezt a nagy feladatot csak
ûgy lehet elvégezni, ha az érdekelt népekben, népi és nemzeti
ôntudatunknak s jogaiknak tiszteletbentartâsâval felkeltjûk a
kôzôs keresztény ôntudatot. E népeknek a keresztény lelkiség-
gel és keresztény szellemmel megnemesitett népi és nemzeti
ôntudata lesz az az alap, melyen a sajât jôvôjiik s egyben a
szôvetség jôvôje is fôlépiilhet és megâllhat. Ebben a kérdésben
minden keresztény szellemû és érzelmû embernek, de elsôsor-
ban a keresztény felekezetek papsâgânak kell kôzremûkôdnie,
aminek ma mâr, az ôkumenikus tôrekvések elôrehaladott âlla-
potâban semmi akadâlya sincsen.

Demokratikus elv.

A vilâg a demokratikus fejlôdés ûtjân halad. Kétségtelen,
hogy a demokratikus rendszer még nem alakult ki tôkéletesen,
az elv azonban helyes, mert a haladâs irânyât kôveti, egyezik
az egyenlôség elvével s az ember igazsâgérzetével és méltôsâ-
gâval, de egyezik az isteni igazsâggal is. Ezt hangsùlyozta
Griffin bîboros egy New Yorkban mondott beszédében, ami-
kor kijelentette: "hatârozottan âllitom, hogy a demokrâcia,
amely a kereszténység alapelvéhez igazodik, képes a modem



âllam polgârainak boldogsâgot és jôlétet biztosîtani, valamint
mâs népek jôlétére és békéjére is jôtékony befolyâst gyakorol-
ni. Ti (t.i. az USA népe) birtokosai vagytok ennek az igazi
demokrâciânak. Bizonyos, hogy nem tôkéletes s el kell ismer-
nûnk, hogy mindig lehet rajta javitani. Lincoln Abraham, a Ti
nemzeti hôsotôk, ûgy jelolte meg a demokrâciât, mint a nép
uralmât a népért. A demokrâciâban a nép maga vâlasztja azt
a kormânyt, amely alatt éini akar. Nem abban az értelemben
mintha a kormâny hatalma a néptôl szârmazna; ellenkezôleg:
mint minden hatalom, ez is az Istentôl valô."

Az ônàllô és fuggetlen szabad Magyarorszâg

Az orosz hatalom mindinkâbb kôzelgô kivonulâsâval el-
érkezik az a torténelmi jelentôségû idôszak, ameljmek folya-
mân a magyarsâg Eurôpa népeinek a kozôsségében megvalô-
sithatja négyszâzéves szabadsâgâlmât, az ônâllô és fuggetlen
szabad Magyarorszâgot. Természetes, hogy ez csakis demokra-
tikus alapon, demokratikus môdon és demokratikus alakisâ-
gokkal torténhetik, s formâja és berendezkedése csakis kôz-
târsasâgféle lehet. Vannak magyarok, akik ezzel és ennyivel
mâr meg is elégednének, az elôbb mondottak figyelembevéte-
lével azonban be kell lâtnunk, hogy az ily sablonos koztârsa-
sâgi alkotmâny semmivel sem lenne jobb mâs, csupân vilâgi
szellemben fogamzott és megfogalmazott alkotmânynâl, mert
magâban hordoznâ a ma még uralkodo anyagias vilâgnézet és
a laikus vilâgi szellem és gondolkodâs minden gyengeségét és
veszedelmét. Az ilyen kôztârsasâgi âllamforma és kormânyzat
telve lenne terhes és veszedelmes lehetôségekkel, amint azt
sok meglévô kôztârsasâg és kormânyforma rossz példâja mu-
tatja. Tôkéletesebbé tehetjûk azonban az âltal, hogy szerveze-
tében biztositsuk az isteni erôk érvényesiilését. Elsô szent
kirâlyunk megértette ezeknek az erôknek a jelentôségét. Fenn-
maradâsunkat és boldogulâsunkat ezutân is csak keresztény
hitlinktôl remélhetjiik, amibôl kovetkezik, hogy elsô szent
kirâlyunk akarata szerint mindvégig ragaszkodnunk kell ke
resztény hitiinkhôz, keresztény âllamisâgunkhoz és ennek jel-
képéhez s ôsszetartô erejéhez, a magyar Szent Koronâhoz. Ke
resztény hitiink és a Szent Korona misztikus ereje megadja



majd a nép akaratâbôl épiilô ûj magyar âllamkôzosségnek azt
a tartalmat, amely annyira tôkéletessé teszi âllamszervezetùn-
ket, amennyire azt semmiféle mâs môdon nem remélhetjiik.

Az ûj Magyarorszâg két legfôbb tényezôje.

Az elsô legfôbb tényezô a nép, illetve a nép akarata. A nép
maga vâlasztja meg âllamformâjât, kormânyât és az âllamko-
zosségi élet tovâbbi folyamân is maga dont szavazatâval a fon-
tosabb kérdésekben, mint ahogyan az pl. Svâjcban is tôrténik.
A nép teljesen maga uralkodik ônmaga fôlott a maga érzelme,
értelme, gondoikodâsa és belâtâsa szerint. Ez a demokratikus
alap môdot ad ahhoz, hogy a târsnépek, amikor meggyôzôd-
tek arrôl, hogy a târsasviszony szorosabbâtételével elônyôsebb
helyzetbe kerûlnek, ônkormânyzati egységekben csatlakozhas-
sanak a Szent Koronâhoz. Ezt természetesen elô kell késziteni

és ezért elôszôr egy tôbbé-kevésbé laza szôvetséges viszony
létesîtésére kell tôrekednimk, hogy annak folyamân becsùletes
akarattal keressiik és megnyerhessiik târsnépeink kedvét a
csatlakozâshoz. Az az eltôkélt és kimutatott szândékunk, hogy
nem akarunk rajtuk s fôlôttiik mralkodni, bizonyosan meg-
gyôzi ôket arrôl, hogy a Szent Korona birodalmâban ôk is
édes és biztonsâgos Hazât és otthont talâlnak.

(A szerzô a tovâbbiakban részletesen kifejti a legfelsôbb

kormânyzôtanâcs ôsszetételére, megvâlasztâsâra és uralmâra
vonatkozô irânyelveket, amelyeknek alkalmazâsa esetén a
szerzô biztositottnak lâtnâ a Duna-medencében élô népek bé-
kés egyûttélését, szabadsâgât, nyugodt fejlôdését, vallâs-erkôl-
csi életének zavartalansâgât, végeredményben a keresztény
târsadalmi rend alapjân Isten uralmât.)



A MAGYAR LEKTORÂTUS KÔZGYÛLÉSE

1972. november 24-én délutân fél ôtkor a Magyar Lektorâ-
tus mâsodik évi rendes kôzgyûlésére jôttek ôssze a XII. Magyar
Talâlkozô résztvevôi, akiket Nâdas Jânos dr., az Âllandô Tit-
kârsâg vezetôje koszôntôtt, majd felkérte dr. Harcsâr Feren-
cet beszâmolôja elôadâsâra.

Harcsâr Ferenc dr.:

Beszâmolô a Magyar Olvasô Szolgàlat 1972. évi mûkôdésérôl

Mint tudjuk, a vilâg a magyar problémâkat — sajnos —
nem a mi, hanem a Magyarorszâgot kôriilvevô âllamok és nem-
zetiségek szâjâbôl ismerte meg. Felesleges mondanom, hogy
ebben a tâjékoztatâsba nem kis propaganda csûszott be. Hogy
ez rednk nézve milyen tragikus kôvetkezményekkel jârt, azt
hiszem, felesleges vâzolni. Az elmûlt évtizedek sorân sok jô-
szândékû akciô induit meg, de ezek egyrésze nagy âtûtô erôvel
nem birt, mert csaknem kizârôlag az emigrâciôban élô magyar-
sâg felvilâgositâsâra szoritkozott. Mâsok nagyobb célt tûztek
maguk elé: itt felnôvô gyermekeket megtartani magyamak, itt
felnbvô gyermekeket megtôlteni magyar ontudattal, kivere-
kedni, hogy iskolâinkban a magyar nyelv legyen hivatalos tan-
târgy. Egyesek azért harcoltak, hogy jelenjenek meg angol
nyelven dokumentâciôs magyar témâjû kônyvek, mâsok pedig
azért, hogy ezek a konyvek bekeriiljenek a konyvtârakba, a
felnôvekedô fiatalok olvassâk ezeket a kônyveket, s hogy las-
san, kitartô munkâval, môdszeresen vâltoztassuk meg a ma-
gyarsâggal szemben a kôzvéleményt, s tegyiik barâtokkâ azo-
kat, akiket a Magyarorszâgot kôriilvevô nemzetek hamis in-
formâciôi ellenségunkké tettek.

Talân ennek a sokrétû és évtizedes munkânak a nyomân
meriilt fel az a gondolât, hivjunk életre egy Magyar Lekturâ-



tust. A mùlt év novemberében ez a Magyar Lekturâtus — Hun-
gariari Readers Service — a Magyar Talâlkozô keretében meg-
alakult azzal a célzattal, hogy a kiadâsâban megjelenô Review
for Hungarian Studies-ben megjelentetendô ônâllô tanulmâ-
nyok, dokumentâciôs kritikai munkâk és kônyvkritikâk ûtjân
râmutasson a szanaszét heverô konyvekben elfekvô tévedések-
re s igy a velûnk szemben kedvezôtlen magatartâst tanûsitô-
kat barâtainkkâ tegye. A cél fenkolt és nemes, a végzendô
munka pedig hihetetleniil nagy.

Azôta egy év telt el.
A mùlt évben végzett munkât hârom csoportba tagolhat-

juk, éspedig: Munkatârsak gyûjtése, anyagi alap elôteremtése
és a Review-vel kapcsolatos munkâk.

A munkatârsak gyûjtésével kapcsolatban nem sok a
mondanivalô. Elôszbr szâmba jôhetô barâtaimat és ismerôsei-
met kerestem meg és kértem fel munkatârsaknak. Majd a
"Who is who" cimjegyzékben bogarâsztam s gyujtôttem az
arra alkalmasnak vélt egyének cimét. Ezeket is megkerestem.
Az eredmény csaknem semmi volt. Igy ezzel felhagytam.
Ehelyett inkâbb barâtaimat és ismerôseimet kértem meg,
kiildjék el az arra alkalmasnak vélt barâtaik és ismerôseik
cimét, hogy azokkal is kapcsolatba léphessek. A beérkezett
cimekre is elmentek a levelek. Az eredmény mâr jobb volt, de
nem kielégitô. Igy a jovô évben a munkatârsainkat fogjuk kér-
ni arra, hogy barâtaik és ismerôseik kôzott alkalmas munka-
târsakat gyûjtsenek. Tôbb, mint 250 személyt kerestem meg és
kértem fel munkatârsnak. Ezek kôziil 59 honfitârsunk fogadta
el a felkérést s igy ma 59 munkatârsunk van. Ezek kôziil so-
kan egyetemeken tanitanak. Talân nem lesz felesleges megem-
liteni, hogy melyek azok az egyetemek, ahol mâr munkatâr-
saink vannak. Ezek a kôvetkezôk:

Fresno State Collège, Dept. of History, Fresno, Calif.;
Yale University, Dept. of History, New Haven, Connecticut;
Univ. of Pittsburh, Dept. of Geography, Pittsburgh, Pa.; Univ.
of West Virginia, Dept. of Classical Languages, Morgantown,
W. Va., Royal Military Collège of Canada, Kingston, Ont.,
Canada; Univ. of Calif. at Los Angeles, Dept. of Germanie
Language, Hungarian Language, Los Angeles, Calif.; Slippery



Rock State Collège, Dept. of Geography, Slippery Rock, Pa.;
Portland State Univ., Dept. of Foreign Languages, Portland,
Oregon; Loyola Collège, Hungarian Language, Montréal, Que.,
Canada; Loyola Collège, Theology, Montréal, Que., Canada;
Washington State Collège, Dept. of History, Ellensburg, Wash.;
Univ. of New Brunswick, Dept. of Political Science, Frederick-
ton, N.B., Canada; Ohio Northem Univ., Political Science Dept.,
Ada, Ohio; Northem Kentucky State (University) Collège,
Classical Art History, and Archaeology, Highland Heights,
Kentucky; Seton Hall Univ., Dept. of Library, South Orange,
N.J.; The Cleveland State Univ., Dept. of Modem Languages,
Cleveland, Oh.; Villanova University, Fine Art Dept., Villanova,
Pa.; Loyola Univ., Dept. of Labor Relation, Chicago, 111.; Univ.
of Prince Edward Island, Dept. of History, Charlottetown,
P.E.I.; Univ. of Mass., Dept. of Intemational Politics, Amherst,
Mass.; Duquesne Univ., East European History, Pittsburgh,
Pa.; Univ. of Nebraska, Dept. of Political Science, Lincoln,
Nebraska; Univ. of Florida (retired), Gainesville, Fia.; Ohio
University, Dept. of Modem Languages, Athens, Ohio.

Az anyagi alap elôteremtése sokkal nehezebb munka, mint
a munkatârsak gyûjtése. Sajnos, mi még ma sem jutottunk el
odâig, hogy ôsszefogjunk és egyûttes erôvel oldjuk meg prob-
lémâinkat. Ezt tapasztaltam az anyagi alap elôteremtése
folyamân.

Az alap elôteremtése céljâbôl 30 magyar organizâciôt ke-
restem meg. Itt szabad legyen felsorolni és kôszônetet mon-
dani azoknak, eikik a Magyar Lektorâtus érdekében anyagi âl-
dozatot hoztak:

Amerikai Erdélyi Szôvetség, Ouebec Committee for Hun
garian Relief, Kanadai Magyarok Szôvetsége, United Hungarian
Fund, Széchenyi Szôvetség, Magyar Mémôk Egyesûlet, Toron
to; Amerikai Magyar Szépmives Czéh, Ottawai Magyar Refor
matas Egyhâz Nôegylete, Prof. Wm. Bîrô, Mr. S. Kallôs, Ma
gyar Helikon Târsasâg.

Amint azt az 1972. oktôber 31-i mérleg mutatja, az elmùlt
év alatt az adomânyok 855 f-t tettek ki. Ebbôl az ôsszegbôl
papirra 113 $-t és bélyegre 107 $-t kôltôttiink. ïgy |631.— âll
rendelkezésiinkre. Hâlâs kôszônetiinket nyilvânitjuk itt Tur-



zson Istvânnak és kedves feleségének, akik a konyvelést végez-
ték, s akik a jovôben is szivesek lesznek azt végezni. Vissza-
térve anyagi helyzetûnkhôz, ezt a fenti készpénz ôsszeget még
a Magyar Helikon Târsasâg adomânya novell, amely a mérleg
elkészitése utân érkezett. Ezt az adomânyt is figyelembe véve
ma $831.— ôsszeg âll rendeikezésunkre. Ez vajmi kevés, mert
ha évente kétszer 64-64 oldal terjedelemben 2000—2500 pél-
dânyszâmban akarjuk a Review-t megjelentetni s azt 2000
kiilonbôzô egyetemnek és konyvtâmak elkùldeni, az évi kolt-
ségvetésûnk 3000—3500 dollar, feltételezve, hogy mindenki
minden munkât ônkéntesen minden ellenszolgâltatâs nélkûl
végez. A vârhatô kôltséget és rendelkezésre âllô készpénz-
vagyont egyensûlyba kell hozni. Erre két môd âll rendeikezé
sunkre. Az egyik môd a kiadvânyok évente csak egyszer ki-
sebb terjedelemben és kevesebb példânyszâmban tôrténô meg-
jelentetése. Ez vérszegény munka, amely a vâllalt célkitûzését
nem tudja valôra vâltani, elôbb-utôbb kénytelen lesz megszûn-
ni, ami viszont a késôbbi eroteljes munka elkezdését teszi
majd nehezebbé. Ezért ez az ût résziinkre jârhatatlan. Igy ha
dolgozni akarunk, nem âll mâs môdunkban, mint a mâsik mo-
dot vâlasztani, a pénzt — ami szûkséges —elôteremteni. De
hogyan? — Erre is megvan a môd! Egy abszolût értékes
review-t 64 oldalon — legalâbb — kell megjelentetni s elkùl
deni a tervbevett 2000 egyetemnek és konyvtâmak, amely or-
ganizâciôknak legalâbb 20%-ât meg kell nyemi elôfizetônek;
meg kell nyerni elôfizetônek munkatârsainkat, tehetôs honfi-
târsainkat. Ezenkivûl segîtô organizâciôt kell létrehîvni, amely-
nek kôtelessége a sziikséges anyagi alapot elôteremteni. En
nem szeretek nagy szavakat hasznâlni, nem szeretek az irreali-
tâs mezején kôborogni s igy rôgtôn két-hârom lehetôséget is
megemlitek, amelyeknek segitségével anyagi helyzetiinkôn se-
githetûnk, anyagi nehézségiinket megoldhatjuk. Elôszôr talâlni
kell olyan vâllalatot, amely propagandâra hajlandô âldozni s
hajlandô egy szâm kôltségét vâllalni. Ennek fejében a Review
feltûnô helyen kôzli, hogy a jelen szâm ennek és ennek a târ-
sasâgnak az âldozatkészségébôl jelent meg, ezt a szâmot ez és
ez a cég finanszirozta. — Azutân itt vannak az ûdvôzlô-lapok,
a karâcsonyi kârtyâk. Ha jôl emlékszem, a mûlt évben Dom-
jân Jôzsef mûvész-honfitârsunk a Magyar Târsasâgnak felajân-



lott egy képet, hogy azt a Târsasâg levelezôlap alakjâban âru-
sitsa s l'gy prôbâljon a Târsasâg anyagi helyzetén kônnyiteni.
Vajon mi nem talâlnânk mûvészt, aki ilyen relâciôban hajlan-
dô lenne rajtimk segiteni? — Bizonyâra volnânak segitôkész
mûvészek. Azutân vâllalni kell olyan dolgok kiadâsât, amelyek
a Lektorâtusnak is hoznânak néhâny garast, stb. — Ne feled-
jiik el, csak a kezdet nehéz. Ha abszolût értéket nyùjtunk, arra
bôségesen lesz fogyasztô, megrendelô, elôfizetô. Épp ezért az
anyagi nehézségeket nem lâtom âthidalhatatlannak.

Ezek utân beszéljûnk a Reviewrôl. Legelôszôr is a név. A
Review nevének kifejezônek kell lennie. A név megvâlasztâsa
nem volt egyszerû. Nehéz volt olyan nevet talâlni, ami a review
tartalmât kifejezi s amit még egyetlen egy kiadvâny sem hasz-
nâl. A "Review for Hungarian Studies" névnél kôtottiink ki.

A Review éditerait — sziikségszerûen — hârom csoportra,
éspedig az advisory board tagjaira, az editorokra és a cor-
responding editorokra ôhajtjuk tagozni. Az advisory board tag-
jaiul csupân 5—6 olyan honfitârsunkat szeretnénk felkérni,
akik nemzetkozileg jôl ismertek. Ezzel mintegy a Review érté-
két hatâroznânk meg. Eddig erre a tisztségre még senkit sem
kértûnk fel. Elôbb szeretnénk egy-két szâm ùtjân bemutatkoz-
ni s csak azutân az erre a tisztségre kivâlasztottakat felkémi.
A lap âtûtô erejét tulajdonképpen az editoroknak kell biztosi-
tani, kôzelebbrôl azoknak, akik a review elôkészitésében szo-

rosan résztvesznek, s akik a review részére ônâllô tanulmânyo-
kat és szâmos kônyvkritikât bocsâjtanak rendelkezésre. Mivel
a Review minden magyarsâgot érintô kérdéssel foglalkozik,
szûkséges a szakositâs. Minden szakcsoport élére — mint co-
ordinâtort — megfelelô munkatârsat is szeretnénk kivâlasz-
tani, aki biztositja a szakmâjâhoz tartozô cikkek minôségét és
mennyiségét. Eddig Dreisziger Nândor, a Royal Military Collège
of Canada tanâra, a torténelmi szakcsoport ideiglenes vezeté-
sét, Lengyel Alfonz, a Northem Kentucky State (University)
Collège tanâra pedig a mûvészettôrténeti és régészeti szakcso
port veeztését vâllalta el. A tôbbi szakcsoport élére a munka-
târsak kivâlasztâsa folyamatban van. Ha valaki ebben az irâny-
ban érdeklôdnék, kérjiik, kôzôlje veliink ezt. — A correspond-
ing editorok csoportjâban végezetiil azokat szeretnénk sorolni.



akik a review belsô munkâjâban nem vesznek ilyen intenziven
részt. — Az Advisory Board tagjait, az Editorokat és a Cor-
responding Editorok neveit természetesen — betoltôtt munka-
koriik feltiintetésével — a Review fedôlapjân feltûntetjûk,
mert ezzel is biztosîtani kivânjuk a Review minôségét. Tovâb-
bâ feltiintetjûk a Managing Editer nevét, aki a példânyszâm
ôsszeâllitâsât végezte, valamint az Editorial Officer nevét, aki
az adminisztrâciôt végzi.

Az elsô szâm sajtô alâ rendezését Dreisziger Nândor
munkatârsunk vâllalta. Ezen a helyen is koszonetet mondunk
neki.

A szakcsoport-coordinâtoroknak a fent emiitetteken kiviil
még van tovâbbi feladatuk. Vigyâzni a Review stilusâra, nyel-
vezetére. Nem szabad ugyanis elfelednûnk, hogy szâmos mun
katârsunk nem tud angolul (munkatârsaink, akik nem élnek
Észak-Amerikâban), szâmos mimkatârsunk nem itt nôtt fel, s
igy angol nyelvi ismeretiik nem kielégitô. Ezeknek a munka-
târsainknak beérkezô cikkeit ât kell tenni angol nyelvre, illet-
ve ezeket a cikkeket ât kell fésiilni, hogy necsak angol fordi-
tâs keriiljbn be a Review-ba, hanem a kozlemény angol legyen.
Ez nem kônnyû dolog. Aki jô angol, annak baja van a magyar
szôveg megértésével, s akinek nincs baja a magyar nyelwel, az
csak fordit. Hogy ez mennyire igaz, hadd mondjak el egy kis
torténetet az életembôl. Amikor a Westinghouse Research
Laboratoriumâban dolgoztam, egy alkalommal — szokâshoz
hiven — az egyik tanulmânyomat âtadtam fônôkomnek. Mâs-
nap betoppanok a szobâjâba s lâtom, nagyban javîtja irâso-
mat. Kérdem, hogy nem jô a cikk, nem jô a gramatika? Azt
mondja, minden nagyon jô, csak a tanulmâny nem angolul van
Irva! Nekiink a Review-t angolul kell irnimk! (Itt kôszônete
met fejezem kl Mrs. Krigler Erzsébetnek, Vârad Robertnek és
kedves feleségének, akik forditâssal, stilizâlâssal és gépeléssel
sok-sok segîtséget nyùjtottak és nyûjtanak a Lektorâtusnak.)

Mint az "Ismertetô"-ben olvashatô, a Review minden egyes
kôzleményét kivonatosan szerettûk volna a kozlemény utân
francia, német, spanyol és magyar nyelven megjelentetni. Ettôl
az eredeti elgondolâstôl azonban el kellett âllni, mert ez a



tôbbnyelvuség a kiadvânyt erôsen drâgitotta volna. Ezenkivul
pedig ez a hasonlô kiadvânyoknâl nem szokâsos.

Miképpen minden mâs kiadvâny kiadôhivatala, mi is beve-
zettiink egy rendszert, amelyhez minden kiadâsra bekiildott
szovegnek alkalmazkodnia kell. Ez az âltalunk elfogadott
rendszer a "University of Chicago Manual of Style"-}a, (12th
édition, revised 1969). Kivânatra az érdeklôdôknek a Manual
of Style ide vonatkozô részébôl szivesen kûldùnk ismertetôt.
Tesszûk ezt annal is inkâbb, mert ennek hasznâlatâra enge-
délyt kaptunk.

Mint mâr sokszor emlîtettiik, a Review-t 2000 egyetemnek
és konyvtâmak ôhajtjuk szétkûldeni. A cimgyûjtés mâr akkor
folyamatban volt, amikor a Magyar Lektorâtus megalakult.
Azôta a cimgyûjtés befejezôdôtt. Ma tôbb, mint 2050 cim âll
rendelkezésûnkre, amely magâban foglalja egész Amerika, Eu-
rôpa vasfiiggôny elôtti és Ausztrâlia fontos egyetemeinek és
konyvtârainak nevét és cimét. A cimgyûjtést dr. Mâté Zoltân
munkatârsunk végezte, akinek ezért a hallatlan nagy munkâ-
jâért most itt koszonetet mondok.

Koszonetet szeretnék mondani még az ottawai Magyar
Reformatas Egyhâznak, amely készségesen bocsâjtja rendelke
zésûnkre sokszorositô gépjét, amikor arra szûkségiink van.

Az elmûlt év alatt prôbâltunk kapcsolatot kiépiteni az
Amerikai-Magyar Kônyvtâr és Tôrténelmi Târsulattal, a Mid-
European Reserch Instituttal, az Amerikai Magyar Szépmives
Czéh-vel. Most pedig igyekszûnk barâti jobbot nyûjtani az ez
alkalommal itt elôszor ûlésezô magyar szârmazâsû kônyvtâro-
soknak, és az észak-amerikai egyetemeken, fôiskolâkon elôadô
és kozépiskolâkban tanitô tanâroknak, nemkûlônben az Inter
national Platform Association-nal szoros kapcsolatban lévô,
most megalakulô Danubian Speakers Bureau-nak, amely orga-
nizâciôk mûkodésére a jô Isten bôséges âldâsât kérem.

Végezetiil koszonetet mondok mindenkinek, aki a Magyar
Lektorâtus iigyét eddig tâmogatta s kérem honfitârsaimat,
tâmogatâsukat ne vonjâk meg ettôl a nagyra hivatott megmoz-
dulâstôl.

☆ ☆ ☆



Harcsâr Ferenc dr. elnok beszâmolôja utân a jelenlévôk
kôzul tôbben szôlaltak fel, akik valamennyien a legteljesebb
elismerés hangjân nyilatkoztak s a kezdeményezés sikerének
elômozditâsa érdekében szâmos javaslatot tettek. Néhânyan
részletkérdésekre kértek felvilâgosîtâst.

Harcsâr Ferenc dr. hâlâs koszonetet mondott a meleg ér-
deklôdésért, a sok hasznos javaslatért, aztân a feltett kérdé-
sekre adott vâlaszt, a Magyar Lektorâtus mérlegét és ismerte-
tôjét osztotta ki, majd a kozgyûlést bezarta.

A MAGYAR MÉRNÔKÔK MÀSODIK TALÂLKOZÔJA

A XII. Magyar Talâlkozôval egyidejûleg tartotta a Magyar
Mémôkôk és Épîtészek Vilâgszovetsége mâsodik talâlkozôjât
1972. évi november hô 25-én, szombaton. A Talâlkozôn Molnâr
Jânos okl. mémok elnokolt, aki mint a clevelandi helyi cso-
port elnoke a talâlkozô elôkészitésének és szervezésének fârad-

sâgos munkâjât is végezte.

A nyilvântartâsbavétel utân az elôadâssorozatot

Dr. Harcsâr Ferenc nyitotta meg, akinek az elôadâsa
egyszersmind az Arpâd Akadémia székfoglalôja is volt. "A
Harcsâr—Riegler môdszer hasznâlata és alkalmazâsa a gumi
jârmû-kerekek komponensei kôzdtti adhéziô mérésére" cîm-
mel. A môdszer ma mâr nemcsak a kanadai légierôk rendsze-
resitett vizsgâlati môdszere, de a nagy gumikerékgyârtô cégek
is bevezették. A mindvégig rendkiviili érdeklôdéssel kisért elô-
adâs utân szâmtalan kérdésre vâlaszolt az elôadô, aki méitô
utôdja annak a sok kivâlô magyar tudôsnak, aki zsenialitâsâ-
val az egyetemes tudomâny céljait szolgâlta.

Bethlendy Gydrgy okl. gépészmémôk "A szerves anyagok
besugârzâsi problémâi"-t fejtegette kûlônôs tekintettel az
atomerômûvekben hasznâlt anyagokra. A kenôanyagok, olajok,
a "plesztik" anyagok elgyantâsodnak, keménnyé, tôrékennyé



vâlnak a sugârzâs hatâsâra. A modem technolôgiânak még
igen sok problémât kell megoldania, ami'g valôban kézben tart-
hatja a rdâiôaktiv sugârzâs kormânyzâsât, kezelését. A hall-
gatôsâg nagy figyelemmel hallgatta a modem technika kiizdeî-
mét az anyaggal, hogy azt az emberiség javâra hasznosithassuk.

Hamvas Jôzsef okl. vegyészmémdk "Az elektronmikrosz-
kôp és a virusok" ci'mû elôadâsâban râmutatott arra, hogy a
modem orvostudomâny, kiildndsen a râkkutatâs, a molekulâris
biolôgia, mai fejlettségét, a vii-usok vilâgânak feltârâsât is a
magyar géniusz leleményességének, kitartô, szîvôs munkâjâ-
nak kôszônheti. Az elsô elektronmikroszkôpot Ruszka Jenô
szerkesztette Berlinben, 1932-ben az elektromâgneses lencsék
felhasznâlâsâval, amit a tudomâny Gâbor Dénes Nobeî-dijas
magyar tudôsnak koszônhet, aki elôszor szâmitotta ki a lencse
méreteit és hatâsât.

A délutâni ûlésen nagy érdeklôdéssel és lelkesedéssel hall-
gattâk a jelenlévôk

Fejér Pal okl. mémôk beszâmolôjât "A mérô szâmrend-
szerrôl", amelyet technikai nehézségek miatt nem tudott teljes
egészében ismertetni. îgéretet kaptunk arra ,hogy a jôvô évi
iilésen az elôadâst hiânytalanul megismétii. A teljesen ûj
alapokon épiilt mérô szâmrendszer megoidja a mai hiânyos-
sâgokat és biztos alapokra helyezi a tudomânyos mérések ered-
ményeit.

Az ûlés végén Pallôs Lôrânt okl. mémôk ismertette a
Philosophical and Scientific Society megalakulâsânak tervét
és a negyedévenkint megjelenô kiadvâny céljât.

Ezutân a clevelandi kartârsak felajânlottâk a Vilâgszôvet-
ség tâjékoztatôjânak kinyomatâsât, hogy az méltô alakban
képviselje a magyar mérnôkôk egységét és egyûttmûkôdési
készségét.

Végiil a jelenlévôk elhatâroztâk, hogy 1973. november hô
23-ân kôzgyûlést és talâlkozôt hivnak egybe, ismét a Magyar
Talâlkozôval pârhuzamosan.



AZ AMERIKAI MAGYAR ORVOSSZÔVETSÉG

HARMADIK ÉVI NAGYGYÛLÉSE

Az Amerikai Magyar Orvosszovetség a XII. Magyar Talâl-
kozôval egyidejûleg és azzal pârhuzamosan rendezte meg har-
madik évi kozgyûlését, amely az idén is hârom fôrészre tago-
zodott. November 24-én este 8 ôrakor az igazgatô tanâcs ûlése-
zett. November 25-én, szombaton délelôtt fél 9-kor a harmadik
evi rendes kdzgyûlés kezdôdott. Ezen az elnoki megnyitôt Ba-
tizy Gusztâv dr. mondta, a fôtitkâri beszâmolot Kovâcs Tibor

a pénztâri jelentést pedig Bognâr Rudolf dr. mutatta be. A
Szbvetség alapszabâiyainak ûjabb môdositâsâra Deme Kâroly
<ir. tett javaslatot, amelyet a kdzgyûlés egyhangûan elfogadott.
Ezutân az ûj tisztikar megvâlasztâsâra keriilt sor.

Az ùj tisztikar nevében Egyed Miklôs dr. koszônte meg a
bizalmat, majd einbki bemutatkozôként Verebély Tiborrôl
mondott emlékbeszédet.

A kozgyûlést kovetôen délelôtt 10 ôrâtôl délutân 5 ôrâig
10 perces szûnetekkel megszakitott 20 perces szakelôadâsok
hangzottak el. Ezen a tudomânyos iilésen az elnoki tisztet
Kaveggia Ldszlô dr. (Madison, Wisc.) orvosprofesszor tôltôtte
be. Az elhangzott tudomânyos szakelôadâsok sorrendben a kô-
vetkezôk voltak:

Winkler Tibor dr.: Kâbitôszer-élvezet.
Batizy Gusztâv dr.: A marihuanatol a heroinig.
Magos Imre dr.: Iléus vizelet-elvezetés gyerekeknél.
Sinkovics Jôzsef dr.: Râk-immunitâs.
Egyed Miklôs dr.: Gyakorlati megoldâsok az emlôrâk-keze-

lésekben.
Kokas Eszter dr.: A bélboholy-mozeâs hormonâlis szabâ-

lyozâsa.

Kaveggia Lâszlô dr.: Az indigo Carmin gyakorlati alkalma-
zasa az âltalânos sebészetben, nôgyôgyâszatban és urulôgiâban.

Hardy Éva dr.: Gyermekkori psychiatrie problémâk.
Batizy Revente dr.: Hâtsô hûgycsô billentyû okozta, mâ-

sodlagos hasviz ûjszûlôttnél.



KELETI KONFERENCIA

November 25-én és 26-ân a XII. Magyar Talâlkozô szîn-
helyén s azzai pârhuzamosan folyt le "The New York Society
for Oriental Research" nemzetkôzi konferenciâja is, amelyet
dr. Veress Ferenc (New York, N.Y.) hivott ossze és szervezett
meg. A konferenciân a szumir, szittya, hûn, magyar és mâs
kôzép-âzsiai és kôzel-keleti knltûrâk fejlôdésével kapcsolatos
tôrténeti, nyelvészeti, néprajzi, régészeti, stb. kérdésekkel fog-
lalkoztak.

A kétnapos ôstôrténeti kongresszuson a kôvetkezô elôadâ-
sok hangzottàk el (elôadéként csoportosltva) :

Benyô Dezsô (Teaneck, N. J.): Vérszerzôdés és honalapitâs
kérdése I. Géza korâban. Arpâd korabeli tôrvények és a ma
gyar kôdexek.

Bokor Pal (Passaic, N. J.): Tôrténelmi felelôsség és a ma
gyar ôstorténelem kotelezettsége a magyar jôvôre.

Crawbruck, George (New Jersey): American Muséum of
National History: The origin of the old Magyar Alphabet
(Rovâs).

Csôke Sdndor (Ausztria): Sumér—finnugor nyelvi egye-
zések.

Nagy Istvân (New York): A pesszimizmus filozôfiai alapja
a sumér irodalomban.

Orbân Arpâd (Magyarorszâg): A sokszôges, ûj komplexes
nyelvészeti irâny a magyar—sumér azonossâg alapvetô tétele.

A kokénydombi Vénusz.

Szabô Âkos (Ulm, Németorszâg) Az esztergomi oroszlânos
falfestmények cimertani jelentôsége.

Széll Sândor (Mexikô): Heraldika és nemzetség.



Tokay Jânos (New Jersey); Indo-szkita népek mai nyel-
veinek magyarral valô rokon szôanyagânak problematikâja.

Tâvol-keleti (hâtsô-âzsiai) épitészeti elemek a magyar tâj-
épitkezésben.

Bau-Boldogasszony (Foldistennô) elôfordulâsa a magyar
népmûvészetben.

George Tzu: The relationship of the Huns and Chinese
during the period of I. B. C. — II. A. D.

Veress Ferenc (New York): A sumér epika hatâsa a ma
gyar és rokon irodalomra (Gilgames és a magyar epika).

A magyar szôkészlet sumér elemei.

A Griffmadâr c. magyar mese és az Etana-mitosz. A ma
gyar mitolôgia sumér hâttere.

A rakamazi Turul és Ninurta, sumér istenség pârhuzama.

Siyavus a magyarok eponym ose.

A kievi magyar âllam.

Wattuna L. (Seaton Hall, N. J.): The Turanian origin of
an equestrian people form South-east Asia.

Minden egyes elôadâst vita kôvetett. Az elôadâsokrôl 750—800

szavas kivonatok késziiltek, amelyek beszerezhetôk Dr. Veress Ferenc

elnoktôl (500 East 77th St., New York, N.Y. 10021).



A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

1972. ÉVI TAVASZI ELÔADÂS SOROZATA

1972. februâr 4.

Ôstôrténeti elôadâs. Badiny Jôs Ferenc (Buenos Aires)
Icettôs elôadâsa: Az ôtezeréves magyar nyelv, amit ma helyte-
leniil "sumer"nak neveznek, és a babiloni hitélet elemei a

magyar ôsvallâsban, és a fehér 16 âldozata".
Elnôkol: vitéz Vittay Béla.

1972. mârcius 10.

Tudomânyos elôadâs. Elôadôk: Szentmiklôsy Êtes Géza
és Zâhony Botond: Washington—Moszkva—Peking.

Elnokol: vitéz Vittay Béla.
Elôadâs elôtt filmbemutatô: Kîna a kommunizmus alatt.

Utâna Matavovszky Kati Reynhold: Impromtu mûvét adja elô
zongorân.

1972. mârcius 17.

Irodalmi est. Kôzremûkôdnek: T. Dombràdy Dora, Ewendt-
né Petres Judith, B. Ormay Ildikô, Illés Lajos, Molnâr Zsig-
mond dr., Oszlànyi Robert.

Elôtte filmvetités: Magyarorszâg.

1972. mârcius 24.

Nemzetpolitikai elôadâs. Homonnay Elemér: A késziilô
Eurôpai Biztonsâgi Konferencia és a magyar âllâspont.

Elnôkol: Kaczvinszky Pâl dr.
Elôtte filmbemutatâs: Az 1956-os magyar szabadsâgharc.

Utâna zongoraszâmokat adnak elô: Môd Anikô és Brachna
Sâmuel.

1972. âprilis 7.

Tânc — Zene — Irodalom. Kôzremûkôdnek: a Magyar
Szînhâz tânccsoportja Soltay Istvân vezetésével; Bartok mû-



veket ad elô zongorân Papp Gyôrgyné; Gyékényesi Gydrgy
irodalmi estje.

Filmbemutatô: Drugs and the nervous System, valamint
Winkler Tibor dr. angol nyelvû elôadâsa: Drug abuse: the
killer of modem youth.

1972. âprilis 14.

Mûvészettdrténeti elôadâs. Csejtey Béla elôadâsa: Michel-
angelo a vilâg legnagyobb reneszânsz mûvésze (filmekkel).

EInôkôl: Polony Zoltân.
Elôtte fiimbemutatâs: India. Utâna Hubay: Csârdajelenet;

hegedûn elôadja: Dômôtôrffy Zsolt, zongorân kiséri Dômô-
tdrffy Emilné.

1972. âprilis 21.

Hittudomânyi elôadds. Ft. Elek Aron elôadâsa az oekono-
mizmusrôl.

Elnôk: Ft. Kârpi Ferenc.
Elôadâs elôtt filmbemutatô: Liszt koncert. Utâna Chopin:

B-moll szonâtâjât adja elô zongorân: Bdrâny Erzsike.

1972. âprilis 28.

Vârospolitikai ankét: Nagy-Cleveland megalakitâsânak
szûkségessége.

EInôkôl: Fricke Valér.

A vitât bevezeti: Nâdas Jânos dr. Hozzâszôlnak: Bôjtôs
Lâszlô, Palasics Jânos dr.

1972. jùnius 27.

Szent Lâszlô iinnepi târsasvacsora a Kâlvin-teremben.
Ûnnepi szônok: Ft. Zâhorszky Gyula dr.



MAGYAR VONATKOZÂSU DOKTORI DISSZERTÂCIÔK AZ

EGYESÛLT ÂLLAMOKBAN ÉS KANADÂBAN, 1961-1972.

Osszeâllitotta: Széplaki Jôzsef.

(A doktori disszertâciôk beszerezhetôk a zârôjelben feltûn-
tetett rendelési szâmra valô hivatkozâssal az University of
Microfilm, Inc., Ann Arbor, MI, cégtôl.)

Balint Andras.

A Critique of English-Hungarian and Hungarian English
Général Lexicography. Columbia University, 1968. 264 p.
(71-23576.)

Bitton Livia Elvira.

A Decade of Zionism in Hungary. The Formative Years—
The Post-World War I. Period: 1918-1928. New York

University, 1968. 274 p. (70-7388.)

Bôdy Paul.
Baron Joseph Eôtvos and the Reconstruction of the
Habsburg Monarchy. 1840-1867. University of Notre
Dame, 1964. 220 p. (64-7188.)

Brockmann Karen.

Populist Literature in Hungary. Columbia University,
1966. 240 p. (67-785.)

Bûtosi John.

Church Membership Performance of Three Générations
in Hungarian Reformed Churches of Allegheny Country,
Pennsylvania. University of Pittsburgh, 1961. 68. p.
(62-230.)

Czirjak Laszlo.
Hungarian Industrial Development or Revealed by Pro
duction Indexes 1938, 1946-1960. Columbia University,
1965. 571 p. (65-11080.)

Danahar David Charles.

Austria-Hungary and the Triple Alliance System 1887-
1897. University of Massachusetts, 1970. 399 p. (70-14166.)



Deme Laszlo.

The Radical Left in the Hungarian Révolution of 1848.
Columbia University, 1969. 343 p. (72-19052.)

Eckelt Frank.

The Rise and Fall of the Bela Kun Régime in 1919. New
York University, 1965. 405 p. (66-5656.)

Esztergar Marianne.
A Generative Phonology of Nouns and Vowel Harmony
in Hungarian. University of Califomia, San Diego, 1971.
139 p. (72-7591.)

Fekete Ferenc.

Economies of Coopérative Farming-Objectives and Optima
in Hungary. lowa State University, 1971. 264 p. (72-5198.)

Fenyo Mario Denis.
Horthy, Hitler and Hungary: A Contribution to the Study
of German Hungarian Relations from June 1941 to the
Fall of the Horthy Régime in October 1944. The American
University, 1969. 358 p. (69-14173.)

Fischer Paul S.

Transfer of Manpower from Agriculture in Hungary:
1949-1963. The City University of New York, 1972. 149 p.
(72-13461.)

Friedman Armin Harry.
Major Aspect of Yeshivah Education in Hungary, 1848-
1948 (with Emphasis to the Rôle of the Yeshivah of
Pressburg). Yeshiva University, 1971. 398 p. (72-11150.)

Gaspar Steven.
Four Nineteenth-Century Hungarian Travelers in America.
University of Southern California, 1967. 540 p. (67-6497.)

Gastony Jules Alexander.
Hungaro-German Economie Relations, 1919-1939. McGill
University, 1970. Not available from Univ. Microfilm.

Gati Charles George.
The Populist Current in Hungarian Politics 1935-1944.
Indiana University, 1965. 292 p. (65-10824.)



Gebhard Jr. Louis A.

The Development of Austro-Hungarian Navy 1897-1914:
A Study in the Opération of Dualism. Rudgers the State
University, 1965. 328 p. (66-1165.)

Hâmory Paul Andrew.

Soviet Influences on the Establishment and the Character

of the Hungarian People's Republic (1944-1954). The
University of Michigan, 1964. 329 p. (65-5906.)

Handlery George de Poor.

Général Arthur Gorgei and the Hungarian Révolution of
1848-1849. University of Oregon, 1968. 337 p. (69-22).

Janos Andrew G.

Hungary: 1867-1939. Study of Social Change and the
Political Process. Princeton University, 1961. 384 p.
(61-4792.)

Juhasz Francis Stephen.

Stress and Intonation as Construction Markers in Hun

garian. Columbia University, 1968. 261 p. (69-3078.)

Karfunkel Thomas

A Critical Evaluation of Hungarian Governmental Policies.
1941-1944: The Rôle and Policies of Horthy with Regard
to German Pressures on the Hungarian Régime. New
York University, 1968. 384 p. (70-7407.)

Kerek Andrew.

Stress, Length, and Prominence Linguistic Aspects of
Prosody in Hungarian Quantitative-Lambic Verse. Indiana
University, 1968. 287 p. (69-4765.)

Kerenyi Caterina Eosze.

Poets in Exile: A Comparative Study in Latin and Hun
garian Literature. The University of Texas at Austin,
1969. 132 p. (70-10818.)

Keresztes Kalman.

The Hungarian=L and=Z verbs: A Study in Denominal
Dérivation. Columbia University, 1969. 393 p. (70-7007.)



Kiraly Bela Kalman.
1790: Society in Royal Hungary. Columbia University,
1966. 475 p. (66-8521.)

Klein Bernard.

Hungarian Politics from Bethlen to Gômbos: The Décliné
of Libéral Conservatism and the Rise of Right-Radicalism.
Columbia University, 1962. 269 p. (65-7505.)

Komjathy Aladar.
The Hungarian Reformed Church in America: An Effort
to Preserve a Denominational Héritage. Princeton Theolo-
gical Seminar, 1962. 336 p. (62-5850.)

Komjathy Anthony T.

Three Small Pivotai States in the Crucible: The Foreign
Relations of Austria, Hungary and Yugoslavia with
France, 1934-1935. Loyola University of Chicago, 1972.
217 p. (72-25100.)

Kramar Zoltan.

The Road to Compromise, 1849-1867: A Study to Habsburg-
Hungarian Constitutional Struggle in its Terminal Phase.
The University of Nebraska, 1966. 248 p. (67-4069.)

Lazar von Arpad Joseph.

Limits and Problems of Décompression in the German
Démocratie Republic and Hungary. The University of
North Carolina No. T Chapel Hill, 1963. 403 p. (64-9443.)

Lenc Henry.

The German Cultural Influence in Hungary before the
Eighteenth Century. The Ohio State University, 1967.
319 p. (67-16299.)

Licari Joseph

On The Dynamics of Planned Economy: Général Theory
with Empirical Analysis of the Hungarian Expérience.
University of Southem Califomia, 1971. 448 p. (71-27938.)

Ludanyi Andrew.

Hungarians in Rumania and Yugoslavia: A Comparative
Study of Communist Nationality Policies. The Louisiana



State University and Agricultural and Mechanical Collège,
1971. 513 p. (72-3507.)

McCagg Jr. William Ogden.
Communism and Hungary, 1944-1946. Columbia Univer
sity, 1965. 435 p. (66-1698.)

Madarasz Paul Huba.

Contrastive Linguistic Analysis and Errer Analysis in
Learning English and Hungarian. University of Califomia,
Berkeley, 1968. 257 p. (69-14946.)

Major Mark Imre.
American Hungarian Relations: 1918-1944. Texas Christian
University, 1972. 373 p. (72-27953.)

Marer Paul

Foreign Trade Prices in Soviet Bloc: A Theoretical and
Empirical Study. University of Pennsylvania, 1968. 436 p.
(69-146.)

Medgyesi-Mitschang Susan Sylvia.
The Influence of the Hungarian Aristocracy upon Franz
Joseph from 1851-1861. St. Louis University, 1971. 224 p.
(72-5308.)

Nemser William Joseph.
The Interprétation of English Stops and Interdental
Fricatives by Native Speakers of Hungarian. Columbia
University, 1961. 270 p. (61-3896.)

Nonn Thomas Ivan.

Modem Hungarian Painting. New York University, 1966.
229 p. (67-4903.)

Orosz Robert Andrew.

The Category of Definiteness and its Stmctural Correlates
in English and Hungarian. Indiana University, 1969. 234
p. (69-17770.)

Paine, Wilmer.

Hungarian Constitutional Crisis of 1905-1906: The Fejer-
vary Govemment and the Last Chance of Reform. Univer
sity of Washington, 1972. 352 p. (72-28646.)

Pastor Peter.

The Hungarian Révolution of 1918 and the Allies: A Study



of International Relations. New York University, 1969.
293 p. (70-16092.)

Radvanyi Janos.
The Problem of Hungary at the United Nations: A Case
Study in Soviet Hungarian Relations 1956-1963. Stanford
Rice University, 1971. 285 p. (72-19025.)

Rock Kenneth Willett.

The Diplomacy of Félix Schwarzenberg and Nicholas in
Mastering the Hungarian Insurrection, 1848-1850. A Study
in Dynastie Power, Principles, and Politics in Revolution-
ary Times. Stanford University, 1969, 407 p. (69-14011.)

Rupprecht Paul.
The Image of Hungary's International Position in Amer-
ican Foreign Policy-Making 1937-1947. University of Min-
nesota, 1967. 477 p. (68-7437.)

Sakmyster Thomas.

Hungary and the Coming of the European Crisis, 1937-
1938. Indiana University, 1971. 272 p. (71-25353.)

Sanders Ivan.

Western Influences on Twentieth-Century Hungarian
Prose—Fiction Literature—with Emphasis on the Works
of Dezso Kosztolanyi, Frigyes Karinthy, Laszlo Nemeth
and Tibor Dery. New York University, 1972. 176 p.

Searing Marjory Ellen.

Education and its contribution to Economie Growth

Under Socialism: The Expérience in Hungary and Poland.
Georgetown University, 1972. 320 p. (72-32813.)

Sweeney James Ross.

Papal-Himgarian Relations During the Pontificate of In
nocent III. 1198-1216. Cornell University, 1971. 333 p.
(71-17136.)

Szendrey Thomas Laszlo.

The Ideological and Methodological Foundations of Hun
garian Historiography, 1750-1970. St. John's University,
1972. 449 p. (72-31042.)



Treichel James Allan.

Magyars at the Ballplatz: A Study of the Hungarians in
the Austro-Hungarian Diplomatie Service, 1906-1914.
Georgetown University, 1972. 363 p. (72-16042.)

Urbansky Andrew Bela.
Hungary, The Balkan and Byzantium During the Period
of the Conmeni. New York University, 1964. 222 p.
(65-6663.)

Vârdy Béla.
Baron Joseph Eotvos, the Political Profile of a Libéral
Hungarian Thinker and Statesman. Indiana Univ., 1967.
(67-15171.)

Vermes Gabor Peter.

Cotmt Istvan Tisza. A Political Biography. Stanford
University, 1966. 228 p. (66-14732.)

Vida Joseph Louis.

The Hungarian Image in Nineteenth-Century German
Literature. University of Toronto, 1971. Not available
from Univ. Microfilms.

Volgyes Ivan.

Communism Comes to Hungary: An Examination of Some
Causes Leading to the Establishment of the Hungarian
Soviet Republic. The American University, 1968. 395 p.
(68-14576.)

Winchester Betty Jo.

Hungarian Relations with Germany, 1936-1939. Indiana
University, 1970. 244 p. (70-22843.)

Weinstock S. Alexander.

The Acculturation of Hungarian Immigrants: A Social-
Psychological Analysis. Columbia University, 1962. 130 p.
(62-3707.)

Zsoldos Laszlo.

The Economie Intégration of Himgary into the Soviet
Bloc: Foreign Trade Expérience, 1950-1958. The Ohio
State University, 1961. 208 p. (62-828.)



ÉLETRAJZI ADATOK

(A Magyar Talâlkozôk személyes és levelezô résztvevôire, vala-

mint az Ârpâd Akadémia tagjaira vonatkozôan az elôzô Krôni-
kâkban kôbzolt adatok kiegészitése)

(Jelmagyaràzat: a név utân () jelbe tett vârosnév és orszâg a

jelenlegi lakôhelyet, a * a szûletési évét és helyét, az M betû

Magyarorszâgot jelenti, illetôleg mutâtja.)

Nt. ASBÔTH GYULA (Détroit, Mich.) *1904, Szombathely.
Kôzépiskolai tanulmânyait a szombathelyi premontrei gimnâ-
ziumban végezte. 1923-ban érettségizett. A m. kir. Erzsébet
tudomânyegyetem evangélikus hittudomânyi karânak elvégzé-

se utân 1927-ben lelkésszé szentelték. 1927-tôI 1929-ig Szombat-
helyen dnâliô hitoktatô lelkészkéiit teljesitett szolgâlatot,
1929-ben pedig hivatâsos tâbori lelkész lett. 1932-ig Szegeden,
1935-ig Debrecenben, 1941-ig pedig a soproni Râkôczi honvéd
fôreâliskolai nevelôintézetben — mâr mint tâbori fôlelkész,
késôbb, mint alesperes — mûkôdott. 1944-ig a budapesti Bôlyai
Honvéd Mûszaki Akadémia protestâns tâbori lelkésze, egyben
a magyarsâgismeret és szociolôgia tanâra volt. 1944-ben a 3.
hadsereg vezetô tâbori lelkészeként harctéri szolgâlatra osztot-
tâk be. A hâborû végén Németorszâgban amerikai fogsâgba
keriilt. Ezt kôvetôen 1950-ig a magyar menekiiltek kôzôtt vég-
zett lelkészi szolgâlatot. Amerikâban elôbb az ohioi Lorainban,
majd Clevelandban gyâri munkâsként kereste kenyerét. 1954.
febr. 1 ôta a Detroiti Elsô Magyar Lutherânus Egyhâz lelkésze.
A magyarsâg megmozdulâsait hivatâsân tûlmenôen is ônzetle-
nûl tâmogatja. Magyarsâgismereti elôadâsaival âltalânos kôz-
megbecsùlést szerzett.



BABÔ TIVADAR bârô dr. (Eppenbrunn, Németorszâg) *1900,
Budapest. Érettségi utân a budapesti egyetem orvosi karân
végzett. Mint fiatal orvos, Rockefeller-ôsztôndîjat nyert. Szii-
lész-nôgyôgyâsz, csecsemô-gyermekgyôgyâsz és hyginéiai szak-
képesitést szerzett. 1937-ben egyetemi magântanârrâ habilitâl-
tâk. Budapest székesfôvâros fertôtlenitô és jârvânymegfigyelô
intézetének helyettes igazgatôjâvâ, 1942-ben pedig igazgatôjâvâ
nevezték ki. 1945 mâjusâban ôsszeeskiivés vâdjâval letartôztat-
tâk, majd elîtélték. Két évig volt fegyhâzban, ahonnan Schôn-
feld volt amerikai kôvet segitségével szabadult ki. Venezuelâba
emigrâlt, ahol 1958-ig, mint orvos mûkodôtt. Ekkor a német
egészségiigyi kormâny meghivâsâra szanatôrium helyettes ve-
zetôként Berlinbe kerûlt. Doktori oklevelének és egyetemi ta-
nâri rangjânak elismerése utân két éwel késôbb Bad-Seebruck-
ban vezetô fôorvos lett, majd a pfalzi Eppenbrunnban nôi és
kiilon gyermek-szanatôrium vezetésére vâllaikozott. Francia-
orszâgba is âtterjedô magângyakorlatot folytat. Munkâssâgât
a német orvosi kamara mâr két izben kitlintette.

Katonai szolgâlatot az elsô vilâghâborûban mint huszâr
hadaprôdjelolt a flandriai harctéren, a mâsodik vilâghâborû
ban pedig mint m. kir. tartalékos repûlô orvos szâzados telje-
sitett. A hadiékitményes I. és II. osztâlyû vorôskereszt, az
arany és eziist Signum Laudis, a nemeztvédelmi kereszt, a né
met Sas Rend (II. o.) és a bolgâr Szent Sândor Rend és tobb
mâs kituntetés tulajdonosa. Budapest védelmében is részt vett.

Az emigrâciéban a "Magyarok Mindszenty Mozgalma"-ban
tevékenyekedett. Grôf Dobolyi-Babô Lajos dr. és Ft. Szelényi
Imre dr. professzor utân 1965-ben a mozgalom harmadik el-
nokévé vâlasztottâk.

BALOGH FERENC (South Pasadena, Calif.) *1941, Budapest.
Atyja Lovasi Balogh Ferenc dr. Egyetemi tanulmânyait Los
Angelesben végezte. A B.A. fokozat megszerzése (1963) utân
tanulmânyait tovâbb folytatta, 1966-ban M.A. fokozatot szer
zett, 1971-ben pedig a "Master of Public Administration" cimet
nyerte el. Jelenleg a doktori fokozat megszerzésére késziil.
1965-tôl 1968-ig katonai szolgâlatot teljesitett s az amerikai
haderô kapitânya lett. 1969-tôl 1972-ig Los Angeles vârosi rend-



ôrségén az "Advanced Systems Development Section" igazga-
tôja volt. 1972 elejétôl a University of Southern Califomia
kôzigazgatâsi karân meghivott szakelôadô. Ugyancsak elôadô
a use igazgatâsi kôzpontjâban és adôiigyi igazgatâsi intézeté-
beii is. Kôzigazgatâsi tanâcsadô. Tagja az "American Society
for Public Administration", az "American Academy of Political
and Social Sciences", a "U.S. Army Association" és tôbb mâs
"alumni association" szervezetének. Szaklapokban tôbb cikke
és tanulmânya jelent meg. "The United Nations and the Hun-
garian Révolution" cfmû tanulmânya, amellyel 1972-ben arany
Arpâd-érmet nyert, a kôzeljôvôben jelenik meg nyomtatâsban.
Az Arpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

BÂTORI JÔZSEF dr. Sch. P. (Devon, Pa.) *1900, Budapest.
Érettségi utân belépett a piarista rendbe. 1923-ban a Pâzmâny
Péter tudomânyegyetemen summa cum laude bôlcsészetdoktori
oklevelet és magyar—latin-szakos kôzépiskolai tanâri képesi-
tést szerzett. 1923-tôl 1937-ig a rend budapesti gimnâziumâban
tanitott, 1937-tôl 1944-ig a debreceni piarista gimnâzium igaz-
gatôja volt. Emellett budapesti tanârsâga idején a rendi tanâr-
képzôben a magyar szakosok vezetôtanâraként is mûkôdôtt.
Mint debreceni igazgatô, a katolikus kôzépiskolâk egyik âlta-
lânos felûgyelôje, az âllami kôzépiskolâkban pedig a magyar
irodalom-tanitâs egyik feliigyelôje volt. Mint nevelô, a Magyar
Cserkészszôvetség aktiv vezetô tagjaként néhânyadmagâval
keretet és tartalmat talâlt a 16 éven feliili magyar ifjûsâg élete
szâmâra s ezt, mint orszâgos vezetôtiszt, kôzkincscsé tette.
Szâmos jamboreen (Railly 1927, angol 1929, magyar 1933, hol-
land 1937) a magyar vizicserkész kontingens, a skôciai ûgy-
nevezett Rover Moot-on pedig az egész magyar kontingens
vezetôjeként vett részt. 1944-ben tâbori lelkésznek jelentkezett.
Debrecen elestekor orosz hadifogsâgba keriilt, de 1945 januâr-
jâtôl Tatân ûjra tanitott. Az orszâgot 1948-ban kellett elhagy-
nia. Rômân és Barcelônân ât keriilt Amerikâba azzal a meg-
bizâssal, hogy szervezze meg a rend észak-amerikai tartomâ-
nyât. Mint vice-provinciâlis, feladatât magyar és lengyel rend-
târsai segitségével megoldotta. 1967-ben tisztségét âtadta s a
rend buffalôi kôzépiskolâjâban tanitott. 1970-ben novicius-



mester, 1971/72-ben a washingtoni rendi tanulmânyi hâz fô-
nôke lett. Korâbban élénk részt vett a derby-i magyar fiû-ott-
hon felépitésében és a fiûk nevelésében. Nemcsak a magyar
nyelvet tanitotta, hanem Scholarship Fimd-ot is létesitett, hogy
a buffalôi és devoni piaristâk iskolâjâban minél tbbb magyar
fiù jârhasson. Washingtonban két éven ât magyar irodalom-
tôrténetet adott elô. Legkivâlôbb kôltôinkrôl Buffalôban,
Torontôban, New Yorkban, Baltimoreban és Philadelphiâban
is elôadâsokat tartott. A 60-as évek elején "Négy-ot magyar
osszehajol, Magyar versek" cimmel 19 magyar kôlteményt tett
kozzé sajât elôadâsâban lemezen. Az Ârpâd Akadémia meghî-
vott rendes tagja.

YVES DE DARUVAR (Pârizs, Franciaorszâg) *1921, Istambxil.
A Daruvâri Kacskovics magyar nemesi csalâd sarja. Atyja,
Daruvâri Kacskovics Tibor, aki 1892-ben Gyôrott szuletett, a
bécsûjhelyi katonai akadémiân végzett és az elsô vilâghâborû
elején, Przemysl ostromânâl vitézul harcolt. Orosz hadifogsâg-
ban megtanult torokiil s a hâborû utân a tôrôk hadsereg
tûzérségi tanâcsadôja lett. Késôbb a francia Emilie-Mercedes
Alberttel kôtott hdzassâgot, amelybôl Imre (Yves) fia szule
tett, aki gyermekkorâban Franciaorszâgba keriilt és ott francia
âllampolgârsâgot nyert. Kôzépiskolai tanulmânyainak befeje-
zése utân a Tengerentûli Fôiskolân szerzett oklevelet. 1940-ben
a lengyel "Bâthory" hajô fedélzetén Londonba utazott s a sza-
bad francia erôknél katonai szolgâlatra jelentkezett. Leclerc
tâbornok seregében az egész hâborût végigharcolta. Hârom-
szor sebesiilt. Megkapta a Francia Becsûletrend fôtiszti ke-
resztjét, a "Compagnon de la Libération" érdem-érmét, az
1939/45-ôs hadikeresztet és tôbb mâs kitiintetést. A hâborû

utân a tengerentûli (gyarmati) kozigazgatâs szolgâlatâba âllt
Madagaszkâr szigetén, majd Afrikâban. 1962/63-ban a Como-
res-szigetek kormânyzôja volt. 1963 ôta a francia atomenergia-
hivatal kiilûgyi osztâlyânak fôtisztviselôje. A magyar kérdések
irânt melegen érdeklôdik. 1966-ban a szabadsâgharc tîzéves
évfordulôjânak megrendezése, 1968-ban pedig Bercsényi Miklôs
marsalli rangra emelkedett fia 190. szûletési évfordulôjânak
orszâgos (francia) megulése kôriil szerzett kivâlô érdemeket.



Az évtizedek ôta egymâst gyengîtô magyar emigrâciôs csopor-
tok kôzôtt is bizonyos egyiittmûkôdést tudott elémi. Elsô
konyve "De Londres a la Tunisie, carnet de route de la France
libre" cimmel 1945-ben jelent meg. 1971-ben "Le destin dra
matique de la Hongrie, Trianon ou la Hongrie écartelée" cim
mel megjelent mûve a kbzép- és kelet-eurôpai kérdésekkel fog-
lalkozô szakkordkben âltalânos elismerést vâltott ki. 1972-ben

ez a mû az arany Arpâd-érmet is elnyerte. A kivâlô francia
diplomata a Hadviselt Irok Szovetségének és szâmos mas egye
sûletnek tagja. Az Arpâd Akadémia 1972-ben tiszteletbeli tag
jai sorâba vâlasztotta.

EWENDTNÉ PETRES JUDITH (Aurora, Ohio) *1933, Héviz-
szentandrâs. Dr. Petres Istvân és felesége, szliletett Dujmovits
Hilda leânya. 1945-ben, az orosz megszâllâs utân, Székesfehér-
vârrôl menekûlt Németorszâgba. Kozépiskolai tanulmânyait
késôbb a bajororszâgi Niederaudorfban, a magyar leânyisko-
lâban fejezte be. Az Egyesûlt Allamokba 1951-ben vândorolt ki.
Férjhez ment. Hârom gyermek — két leâny s egy fiû — anyja
lett. 1962-ben beiratkozott az ohioi Kent State egyetemre, ahol
a Bachelor of Science fokozatot cum laude szerezte meg.
Utâna eleinte szâmtant, késôbb mas tantârgyakat is tanitott.
1963-ban a "Kappa Delta Pi" (Honor Society in Education)
"Delta Béta" chapterének ôrôkôs tagjâvâ vâlasztnttâk. 1972-
ben pedig "Jennings Scholar"-nak nevezték ki. Ez szintén a
pedagôgiai hivatâs kûlônôs kitiintetése. "Educational Research"
megnevezéssel a "Martha Holden Jennings Foundation" tartja
életben. Amerikai szaklapokban nevelésûgyi tanulmânyai, ma
gyar lapokban pedig humoros irâsai, novellâi és gyakori eurô-
pai utazâsain alapulô szines ûtleirâsai jelentek meg. 1971 ôta
a "Képes Magyar Vilâghiradô" târsszerkesztôje (Fûry Lajos
dr-ral, az Arpâd Akadémia elnôkével). Tôbbszôr szerepelt —
mindig nagy sikerrel — a Magyar Talâlkozô irodalmi estjein.
Az Arpâd Akadémia 1972-ben meghivott rendes tagja.

FABIAN JÔZSEF (Pittsburgh, Pa.) *1907, Cegléd. Elemi és
kozépiskolai tanulmânyait Cegléden, szakiskolâit Budapesten
végezte. Az utôbbiakat âllami kitûntetéssel fejezte be. Mint



mûszaki tisztviselô, a m.kir. Postânâl helyezkedett el. Az elsô
magyar nagyteljesitményu lakihegyi 20 kilowattos mûsoradô-
âllomâs és a Sândor utcai râdiôstûdiô mûszaki tervezésében,
szerelésében, valamint iizembehelyezésében jelentôs szerepe
volt. 1928-tôl — mint hangtechnikus — a Magyar Râdiô stùdiô-
jâban (Sândor utca 7.) dolgozott. Arâdiômûsorok mûszaki elô-
készitése és lebonyolitâsa tartozott munkakorébe. Innen 1944
novemberében elôbb Mosonmagyarôvârra, majd Németorszâg-
ba helyezték ât. Amerikâba 1949-ben vândorolt ki. Itt szén-
lapâtolô mimkâsként kezdte, de 1972-ben a U.S. Steel Corpora
tion mémôki osztâlyârôl vonult nyugalomba. Az "Association
of Iron and Steel Engineers" rendes tagja. Mellékesen a leg-
nagyobb magyar hanglemezgyûjtemény tulajdonosa. ïrâssal
kora ifjûsâgâtôl kezdve foglalkozott. Cikkeit Magyarorszâgon
a "Délibâb" és a "Râdiôélet", Amerikâban ti'z éven ât a pitts-
burghi "Magyarsâg" s idônkint a Katolikus Magyarok Vasâr-
napja kdzolte. Jelenleg "Nagyapô meséi" cîmmel a mâsod-nem-
zedékes magyar ifjûsâghoz szôlô konyvén dolgozik. 1972-ben
az irodalmi Aipâd-pâlyâzaton di'szoklevelet nyert, az Ârpâd
Akadémia pedig meghivta levelezô tagjai sorâba.

FERENCZ BÉLA (Venice, Calif.) *1920, Marosvâsârhely. Szé-
kelyudvarhelyen fafaragâst és diszitô szobrâszatot tanult. A
mâsodik vilâghâborû idején onként jelentkezett katonai szol-
gâlatra. Mint repûlô, Németorszâgban esett hadifogsâgba. Hét
évig élt Platlingban, aboi fafaragô ismereteit egy német fa-
szobrâsznâl gyarapîtotta. Az Egyesûlt Àllamokba 1950-ben ke-
rult ki. Elôbb New Castle-ben, majd Clevelandben telepedett
le, ahol elôbb a szerszâmkészitôi szakmât tanulta meg és foly-
tatta évekig, majd kétéves mûszaki rajzolôi tanfolyamot vég-
zett. 1966-ban Los Angelesbe telepedett ât. Az Egyesûlt Âlla-
mok legnagyobb plasztik bûtorgyârânak diszitô szobrâsza
(omamental sculptor-a) lett. Szabadidejét azonban tovâbbra is
faszobrâszattal tôlti. Diszitô faragâsok mellett figurâlis kom-
poziciôkat (dombormûveket, plaketteket, sôt portrékat is) ké-
szit. Ezen a téren a modem elnagyolt képâbrâzolâst kôveti.
Sokat tanult Erdély nagy szobrâszâtôl, Szervâtiusztôl. 1968
ôta tagja a "Kulfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségé-



nek. 1972-ben a mûvészeti Ârpâd-pâlyâzaton "Az ezeréves Ma-
gyarorszâg" cimû fadombormûvével eziist Ârpâd-érmet nyert,
az Àrpâd Akadémia pedig rendes tagjai sorâba hivta meg.

FERENCZY B. ZOLTÂN (New York, N. Y.) *1906, M. Kir. ka-
tolikus fôgimnâziumban érettségizett. A mâsodik vilâghâborût,
mint hivatâsos repiilô szâzados harcolta végig. Kétszer sebe-
siilt. Szâmos kitûntetést kapott. 1950 6ta New Yorkban él.
Festeni sohasem tanult tobbet, mint amennyit a kôzépiskolâ-
ban a "gôrôgpôtlô rajz" ôrâin elsajâtitott. Az alkotâsra egy
tehetségtelen otthoni "festômûvész" készitményei lâttân valô
keserû kifakadâsa késztette. A miincheni olimpiât kôvetô kép-
kiâllitâson mâr hârom festményével szerepelt. A "Kiilfôldi
Magyar Képzômûvészek Vilâgszdvetsége" felvette rendes tag
jai sorâba. 1972-ben a mûvészeti Ârpâd-pâlyâzaton diszokleve-
let nyert, az Arpâd Akadémia pedig meghivta levelezô tagjai
kozé.

FÔLDVÂRY GÂBOR (Sydney, Ausztrâlia) *1932, Budapest.
Ausztrâliâba sziileivel egyûtt 1949-ben vândorolt ki. Kôzépis-
kolai tanulmânyai utân a sydney-i egyetemen folytatott tanul-
mânyokat. Mint paleontolôgus, 1970 ben mester-fokozatot szer-
zett. A sydney-i egyetem paleontolôgiai gyûj teményének kurâ-
tora lett. 1969 ôta az Ausztrâliai Magyar Szépmives Czéh tit-
kâra, 1972 ôta az Arpâd Munkakôzôsség tagja és pénztârosa.
Geolôgiai és ôstôrténeti szakcikkei jelentek meg angol nyel-
ven. Az Arpâd Szovetség hivatâsrendi lovagja.

GARA IMRE (Calgary, Alberta, Kanada) *1902, Jâszberény.
Iskolai tanulmânyainak elvégzése utân Budapest székesfôvâros
ipariskolâjâban rendes tanâr lett. 21 éven ât nemcsak igen ki-
magaslô nevelôi és fôként grafikai vonatkozâsban értékes ok-
tatôi tevékenységet fejtett ki, hanem abban is nagy része volt,
hogy az iskola kôzépfokû tanintézetté fejlôdôtt és eurôpai hlr-
névre tett szert. 1924/25-ben elvégezte a testnevelési tanârkép-
zô fôiskola tanfolyamât. Kivâlô cserkészvezetôi munkât fej
tett ki. 1936-ban "A Szép" cimmel mûvészetkritikai és esztéti-
kai havi folyôiratot inditott, amelynek mindvégig szerkesztôje



volt. 1942-tôl mint haditudôsito katonai szolgâlatot teljesitett.
A hâborù utân Ausztriâba keriilt. A trefflingi tâborban meg-
szervezte a magyar iskolât és a "Magyar Jôvô" cserkészcsapa-
tot. 1946. mârcius 15-én mâr 42 fiû- és leânycserkész tett ûnne-
pélyes fogadalmat. A cserkészcsapat kivâlô eredményeire az
angol voroskereszt vezetôségén keresztiil az angol cserkészve-
zetôk is felfigyeltek. Amikor a kivândorlâs kôvetkeztében a
trefflingi tâbor elnéptelenedett, a karintiai Klagenfurtban az
angol tâbori kônyvtârban kapott munkât. Megismerkedett,
majd egyiitt dolgozott P. Dittrich Imre magyar fôlelkésszel.
1951 végén Kanadâba vândorolt ki. 1952-ben beiratkozott az
albertai egyetem Fine Arts tagozatànak tanîtôi tovâbbképzo
tanfolyamâra. Ennek elvégzése utân az albertai Calgaryba kbl-
tôzott. A vâros mûszaki osztâlyâra keriilt. 1953-ban egyik part-
fogôja megrendezte elsô kerâmiai kiâllitâsât, amelyen 23 ke-
râmia alkotâsât és feleségének 3 faliszônyegét mutattâk be. A
szakkritika "az agyag koltôjé"-nek (the poet of the clay) ne-
vezte, a kanadai Craftsmen's Association pedig rendes tagjai
sorâba hivta meg. Igazi sikerét azonban a Shakespeare-ûnne-
pélyekkel kapcsolatos kiâllitâson érte el. Szobrai, hatalmas
vâzâi és urnâi âltalânos feltûnést keltettek. "Az apokalipszis
négy lovasâ"-val hét elsô dîjat nyert. 1965-ben az ottawai
"National Galery of Canada" mûvésztagjâvâ vâlasztottâk. "The
Prophet" cimû szobrânak képét az "A Salute to Canada" cim-
mel kiadott diszalbum is kôzôlte. Sok mas elismerést, kitûn-
tetést kapott. 1960-ban példâul a Cserkészszôvetség részesitet-
te elismerésben, 1972-ben pedig — feleségével egyùtt — arany
Ârpâd-érmet nyert. Az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlya-
nak meghîvott rendes tagja.

GOÔR GYÔRGY (Sydney, Ausztrâlia) *1926, Nyiregyhâza. Id.
Goôr Gyôrgy hivatâsos alezredes fia. Katonai nevelésben re-
szesiilt, amelynek eredményeként 1944-ben hivatâsos hiradôs
zâszlôs lett. Négy évig ausztriai menekiilt tâborban dolgozott.
Ausztrâliâba 1949-benvândorolt ki. Elôbb kôbânyâban, késôbb
— mint mérnôki oktatô — autôgyârban, végiil 17 éven ât a
aluminium szakmâban, mint project manager dolgozott. 1964
ôta részt vesz a sydney-i magyar cserkészet megszervezésében.



fôként a cserkészhâz felépitésében. 1966 6ta a sydney-i cser-
készmozgalom titkâra és egyik irânyitôja. Az Âipâd Szôvetség
hûségrendi lovagja.

GOSZTONYI PÉTER dr. (Bem, Svâjc) *1931, Budapest. Ta-
nulmânyait elejétôl végig Budapesten végezte. 1953-ban a Kdz-
gazdasâgi Egyetemen kbzgazdâszi oklevelet szerzett. Utâna az
egyik fôvârosi kereskedelmi vâllalat tisztviselôje lett. 1965 nya-
rân, mint a magyar néphadsereg tartalékos tisztje, katonai
szolgâlatra vonult be. Az oktôberi események a budapesti Ki-
liân-laktanyâban érték, amely a harcok idején Màléter Pâl
vezérôrnagy fôhadiszâllâsa lett. Az év végén el kellett hagynia
Magyarorszâgot. Ausztriàn keresztiil Svâjcba keriilt, aboi a
zurichi egyetemen tbrténelmet és kozgazdasâgot tanult. 1962-
ben doktori oklevelet szerzett. 1963 6ta a svâjci Kelet-europai
Kônyvtâr vezetôje. 1969-ben svâjci âllampolgârsâgot kapott. A
"Svâjci Hadtorténeti Târsulat" tagja. Az "Allgemeine Schwei-
zerische Militarzeitschrift", az "Osterreichische Militarische
Zeitschrift", a "Der Schweizer Soldat" és a "Wehrforschung"
cimû katonai szaklapok âllandô munkatârsa. Eddig négy kôny-
ve jelent meg. Ezek a kbvetkezôk: "Der Kampf um Budapest
1944/45" (1964), "Der Ungarische Volksaufstand 1956" (1966),
"Endkampf an der Donau 1944/45" (1969) és "Der Kampf um
Berlin 1945". "Reichverweser Miklés von Horthy. Ein Lebens-
bild" cimû kôtete most van elôkészûeltben.

GYÔRY NÔRA (Sydney, Ausztrâlia) * Eger. Néhai Gyôry Al
bert dr. volt m. kir. honvéd orvoskari ôrnagy, pszichiâter ôz-
vegye. Ausztrâliâba 1951-ben Németorszâgbôl vândorolt ki. 1959
ôta Sydneyben él, aboi két fia, Attila és Âkos — mindkettô
doktori fokozattal — orvosi kutatômunkât végez. 1959-ben
megszervezte és azôta is vezeti a magyar tânccsoportot, amely
ma, mint a Magyar Egyetemistâk Tânccsoportja ismeretes.
50 tagja gyermek- és serdûlô-tagozatot is alkot. A tânccsoport
nemcsak a magyar nemzeti iinnepeken szerepel âllandôan, ba-
nem az "Australian Historical Society" és a "Royal Australian
Association of Women" és a tâvolbalâtô mûsoron is tôbbszor

szerepelt. Legnagyobb sikert 1970-ben a "magyar palotâs" kor-



hû ruhâzatâban tôrtént bemutatâsâval ért el. A csoport részére
a choreogrâfiât is Gyôry Nôra irja, aki nemcsak a betanîtâst
vezeti, hanem a ruhâk, di'szletek tervezésérôl, beszerzésérôl, el-
készitésérôl, a rendezésrôl s az anyagi fedezet elôteremtésérôl
ugyancsak gondoskodik. A magyar ifjûsâg magyar szellemben
torténô nevelése s a magyar hagyomânyok âpolâsa, valamint
megismertetése terén kifejtett értékes munkâssâgâért az Ar-
pâd Szôvetség 1972-ben hûségrend lovagjâvâ avatta.

HETYEY SÂNDOR (Melbourne, Ausztrâlia) *1918, Budapest.
Kôzépiskolâit Budapesten és Szeghalomban, egyetemi tanul-
mânyait a debreceni m. kir. Grôf Tisza Istvân tudomâny-
egyetem jog- és âllamtudomânyi karân végezte. Végbizonyîtvâ-
nyânak (absolutorium-ânak) megszerzése (1941) utân kôzigaz
gatâsi gyakornok lett, majd ônként katonai szolgâlatra jelent-
kezett. Kétszer sebesûlt. Megkapta a Signum Laudist hadi-
szalagon a kardokkal, a tûzkeresztet a koszorûval, kardokkal
és két sebesiilési pânttal, valamint tôbb mâs katonai kitiinte-
tést. A hâborû végén mint tartalékos tûzér zâszlôs keriâlt hadi-
fogsâgba. 1949-ig Németorszâgban tartôzkodott, majd az auszt-
râliai Melboumebe vândorolt, ahol a magyarsâg érdekében
igen értékes munkâssâgat fejtett ki. 1950-ben megalapi'totta az
Amblia Coopérative Housing Society-t, amely 96 magyar csa-
lâdot juttatott hâzhoz. 1955-ben a melbournei Magyar Hâz
Szbvetkezetet hivta életre, ugyanakkor a Pannonia hitelszôvet-
kezet alapi'tôja és igazgatôeinôke lett. 1956-ban a Victoriai Ma
gyar Szôvetség, 1957-ben az Ausztrâliai Magyar Szôvetség fô-
titkâra lett. 1957-ben megalapitotta a Hungaria Amateur Swim-
ming Club-ot és annak vi'zilabda csapatât. A klubnak 1964-ig
titkâra és igazgatôja maradt, de mâr 1963 ôta a Victorian
Amateur Water Polo Association titkârsâgât is betôltôtte. 1957
decemberében az MHBK fôcsoportvezetôjének helyettese, 1964
decemberétôl pedig fôcsoportvezetôje lett. Igen élénk magyar
târsadalmi tevékenységet fejt ki. A hôsôk napjât Melbourne-
ban nyolc alkalommal, Adelaideben és Sydneyben egyszer-egy-
szer rendezte meg. Ûjjâszervezte az MHBK ifjûsâgi csoportjât,
amelynek jelenleg 240 tagja van. 1968 ôta Korchma Miklôssal
egyûtt vezeti az ifjûsâgi csoport népi tâncegyiittesét, amely ed-



dig 9 ausztrâl unnepélyen szerepelt kivâlô sikerrel. A magyar-
sâg részérôl âltalânos kdzmegbecsûlésnek ôrvend. Ennek jele
az MHBK arany koszorûs jelvénye (1957), a Cserkészszôvetség
diszoklevele (1967, 1971), az eurôpai Frontharcos Szbvetség
keresztje (1969) az MHBK jubileumi emiékérme (1970), vala-
mint az MHBK victoriai fôcsoportjânak koszorûs arany pecsét-
gyûrûje (1970). Érdemei elismeréséûl az Arpâd Szovetség hû-
ségrendi lovagjâvâ avatta.

JANI J. ISTVÂN dr. (Sydney, Ausztrâlia) *1914, Fiume. Kôzép-
iskolâit Székesfehérvârott, jog- és âllamtudomânyi tanulmâ-
nyait a budapesti Pâzmâny Péter Tudomânyegyetemen végezte.
1938-ban mind a jog-, mind az âllamtudomânyi doktori okleve-
let megszerezte. 1939 ôta, mint csendôrtiszt teljesitett — harc-
téren is — szolgâlatot. 1945-ben szâzadosként keriilt hadifog-
sâgba. 1949-ig a bajororszâgi magyar szervezkedésben fejtett
kl értékes tevékenységet. Azôta Ausztrâliâban él. Részt vett a
katolikus magyar egyhâzkôzség megszervezésében, a magyar
cserkészcsapat megalakitâsâban. Az utôbbiak, valamint a M.
Kir. Csendôr Bajtârsi Szovetségnek és 1972 ôta a Magyar Har-
cosok Bajtârsi Kôzôsségének vezetôje is. A Szent Lâszlô Rend
lovagkeresztjének tulajdonosa és a Rend — Ausztrâlia keleti
âllamaiban — széktartôja. 1970/71-ben a Szent Istvân szabad-
egyetemen, késôbb az Arpâd Munkakôzosségben magyar tôr-
ténelmi elôadâsokat tartott. 1972-ben az Arpâd Szovetség hû-
ségrendi lovagja lett.

LANTOSNÉ SZABÔ ELZA (Toronto, Ont., Kanada) *M. Isko-
lâit Pécsett és a zsâmbéki irgalmas nôvérek Szent Keresztrôl
nevezett zârdâjâban, mint bentlakô, végezte. Pestszentlôrincen
kitûnô eredménnyel vizsgâzott Pécsy Jôzsefné âllamilag enge-
délyezett zeneiskolâjâban. Gyermekkorâban a pécsi szinhâzban
gyermekszerepeket jâtszott, szavalt, énekelt. "A tâbomok leâ-
nya" és a "Varâzslô" cimû hârom-felvonâsos szinmûveit és
tôbb egyfelvonâsosât a kultuszminisztérium birâlô bizottsâgâ-
nak 1938. mâjus 7-én kelt elismerô jôvâhagyâsâval Pécsett és
vidéken, Budapest kôrnyékén nagy sikerrel adtâk elô. A tiszta
bevételt templom, orgona, kultûrhâz, iskola épîtésére, ârvîz-



kârosultak és ârvâk javâra adomânyozta. Tagja lett a Magyar
Szôvegîrôk és Zeneszerzôk Szovetkezetének. Szerzôi esteket,
magyar nôta-délutânokat rendezett. A repûlô-indulô pâlyâzatân
2346 pâlyâzô kôziil — szbvegével és zenéjével — a dontôbe
keriilt, elismerô oklevelet nyert. Kivândorlâsa utân 1959-ben,
Montrealban szmjâtszô tânccsoportot alakitott. 44 szereplôvel
a Forum szînpadân 24 nemzetiségi tânccsoport kbzt aratott
sikert. 1960-ban az "Alfôldi botos"-t, 1961-ben a "Kanâsz tânc"-

ot mutatta be fokozôdô sikerrel. Az angol és francia ùjsâgok
elismeréssel nyilatkoztak teljesitményérôl, amelyet a tâvolba-
lâtô is bemutatott. A "L'Ecole Charrier" iskola — Léger bi'boros
tiszteletére rendezett unnepségére — négy mâsik nemzetiségi
csoporttal egyûtt Lantosné Szabô Margit tânccsoportjât is
meghivta. A magyar csoport fellépését a biboros kiilbn méltat-
ta. Ellen L. Fairclough miniszter meghivâsâra az ottawai Tuli-
pân Unnepen, a Baden Powel vilâgfôcserkész tiszteletére ren
dezett ûnnepségen az 58. szâmû Bethlen Gâbor cserkészcsapat
nevében, majd 1962-ben a negyedik finn—magyar—észt esten
csoportja ûjabb sikereket aratott. Kuibnbsképpen nagy hatâst
vâltott ki a "Baranyai Iakodalom" 50 tagû nâsznépének cigâny-
zenés, pulikutyâs felvonulâsa. Ezeken a kiemeikedôbb sikere-
ken kivûl Szabôné Lantos Elza Montrealban a nyomorékoknak
minden hônapban szôrakoztatô estet rendezett. Csoportjâval
eg3'utt gyakran szerepel a tâvolbalâtô mûsorân, sok elôadâst
tartott anyâk napjân, sziireti mulatsâgokon, pettyesbâlokon,
iskolâk, templomok iinnepségein. Kolteményeivel az irodalmi
Ârpâd-pâlyâzatokon 1970-ben és 1971-ben di'szoklevelet, 1972-
ben bronz Ârpâd-érmet nyert, az Arpâd Akadémia pedig leve-
lezô tagjai sorâba hivta meg.

MAJOR LÂSZLÔ dr. (Sydney, Auszrâlia) *1913, Budapest. A
budapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetem jog- és âllattudo-
mânyi karânak elvégzése utân âllamtudomânyi doktori okleve
let szerzett, majd a beliigyminisztériumban teljesitett szolgâ-
latot. Ausztrâliâba 1950-ben Németorszâgbôl vândorolt ki. Ott-
honi képesitésének nosztrifikâltatâsa utân barrister, majd
pedig solicitor lett. 1967/68-ban a sydney-i Magyar Kaszinô al-
elnôke, 1968/70-ben pedig elnôke volt. 1972-ben a New South



West-1 Magyar Szôvetség elnokeként fâradozott az emigrâcios
^gység megteremtése s a magyarsâg megôrzése érdekében. Az
Arpâd Szbvetség hûségrendi lovagja.

OSETZKY DÉNES dr. (Sydney, Ausztrâlia) *1909, Budapest.
Kôzépiskolâit és egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte.
Vegyész lett. Doktori oklevelét 1935-ben szerezte meg. Ausz-
râliâba — négy éves németorszâgi tartôzkodâs utân — 1949-ben
vândorolt ki, aboi az S nevéhez fûzôdik az elsô ausztrâliai
nylon-fonâl kidolgozâsa, tovâbbâ a festékipar szâmâra a mû-
anyag-emulziôk kikisérletezése. Az utôbbi formulât nagy ame-
rikai (Union Carbide) és angol (Impérial Chemical Industries)
cégek is âtvették. Jelenleg az ausztrâliai âllami kutatôintézet
(C.S.I.R.O.) vegyészeként geokémiai kutatâsokat végez. A ma
gyar kbziigyekben 1967 ôta vesz részt. Elôbb tagja, késôbb el-
noke lett az Ausztrâliai Magyar Szépmives Czéhnek, 1971-tôl a
Magyar Szôvetség alelnoke, 1972-tôl az Arpâd Munkakozbsség
ûgyvezetô titkâra. 1971 ôta, mint a Magyar Hâz Szôvetkezet
igazgatôja, az ùj sydney-i magyar kôzpont megszervezése kôriil
fejtett ki értékes munkât. Torténeti érdeklôdése alapjân ô ki-
sérelte meg elôszôr, hogy a szunn'r—magyar szârmazâselmé-
letet tudomânytalan sallangjaitôl megtisztitsa. Tôbb cikke,
tanulmânya jelent meg. Az Arpâd Szôvetség hûségrendi lovagja.

SZÉPLAKI JÔZSEF (Athens, Ohio) 1932* Hatvan. Kôzépisko
lâit Hatvanban és Budapesten végezte, a Pedagôgiai Fôiskola
kônyvtârszakânak elvégzése utân, mint kônyvtârvezetô dolgo-
zott Budapesten 1956-ig. Amerikâba érkezése utân tôbb évig
nyelvi nehézség miatt nem tudott elhelyezkedni, mint kônyv-
târos. Kôzben angolul tanult a Rutgers Egyetemen. 1963-ban
a Brandeis egyetem kônjrvtârâban beszerzô kônyvtârosi be-
osztâst kapott, majd kinevezték osztâlyvezetônek. Két évet
dolgozott az Information Dynamics Co.-nak, aboi munkâjâval
nagyban hozzâjârult a kônyvtârosok âltal ma mâr jôlismert
•"Micrographie Catalog Retrieval System" létrehozâsâhoz. 1968-
ban a "Computer processing for librarians" cimmel az In
formation Dynamics Co. âltal rendezett tanfolyam elôadôja
volt. 1969 ôta az Ohio egyetem kônyvtârâban a sorozati kiad-



vânyok osztâlyvezetôje. Kiadvânyai: Kônyvtâri szakcikk a
"Kônyv"-ben (Budapest, 1955); "Valahonnan valahova" (Bos
ton, 1966); "Ohio University Pilot Project (analysis of the
processing work flow of Sériais Department". The LARC Re
ports, Vol. 2, No. 4, 1969); "Planning and analysing an Auto-
mated Library Project." (The LARC Reports, Vol. 4, Issue 1,
1971.) Ugyanerrôl a témârôl otôrâs gyakorlati elôadâst vezetett
Atlanta, Georgiâban a LARC Association meghivâsâra. A Detroiti
Magyar Ûjsâg munkatârsa. Cikkei jelentek meg a Magyar Élet-
ben és a Nemzetôrben. Tobb magyar târgyù bibliogrâfiât szer-
kesztett (Kossuth, Bartok, stb.), melyekért 1972-ben elnyerte az
Arpâd Akadémia eziist érmét. AzArpâd Akadémia rendes tagja.
Vitéz VITTAY BÉLA (Russel Twp., Ohio) szkv. ezredes. *1897,
Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait a vâci piaristâknâl és a
budapesti Szent Istvân fôgimnâziumban végezte. 1915-ben
érettségizett. 1917-ben a Ludovika Akadémia elvégzése utân
gyalogsâgi hadnaggyâ avattâk. Mindkét vilâghâborûban részt
vett. Az elsôben sûlyosan megsebesûlt. 1918 végétôl 1919
augusztusâig a Székely Hadosztâly, majd az onâllô Székely
Dandâr kôtelékében harcolt. Szâmos kitiintetésben részesiilt.

Magyarorszâg kormânyzôja késôbb vitézzé avatta. A mâsodik
vilâghâborû idején ezredparancsnok, majd ideiglenes hadosz-
tâlyparancsnok volt. A pécsi m. kir. III. Béla kirâly 8. honvéd
gyalogezrednek ô volt az utolsô parancsnoka. 1945 januârjâ-
tôl Dâniâban a magyar ûjonckiképzô alakulatok (két gyalog-
ezred=10 zâszlôalj, 1 tûzér-, 1 hîradô-, 1 utâszezred s a Ludo
vika Akadémia huszâr-része) parancsnoka lett. A fegyverszii-
net utân 1945 szeptemberéig angol hadifogsâgban hivatalos
elismeréssel az észak-németorszâgi magyar csapatok legmaga-
sabb parancsnoksâgi fôfelûgyelôjeként — a magyar hadifog-
lyok tekintetében fegyelmi és tanâcsadôi jogkorrel — mûkô-
dôtt. Amerikâba 1951-ben vândorolt ki. 12 éven ât kenyérgyâr-
ban dolgozott. A magyarsâg ôstôrténetével foglalkozik. "Pan-
nônia teriilet-tôrténete Kr. e. 4000-tôl K. u. 1000-ig" (A magyar
sâg ôstôrténete a vele vérségileg és nyelvileg rokon népek vân-
dorlâsa keretében napkelettôl a Kârpât-medencébe) cimû, en-
ciklopedikus természetû, mintegy 400 oldalas tanulmânya 30
térképvâzlattal kiadâsra kész. A Buenos Aires-i "Turâni Aka
démia" meghlvott rendes, az Arpâd Akadémia meghîvott rend-
kiviili és igazgatôtanâcsi tagja.
514



Diôszeghy Tibor:

MAGYAR TALALKOZÔ

Ûgy voltunk egyiitt,
mint egy nagy csàlâd
Mint egy fehérlôn
levâgott karéj,
mit a cipôtôl
messze elvetett

egy istentelen.
bosszûâllô kéz.

Mégis a cipô
csak cipô marad,
s testébôl vâgoti
szelejt drdga
kenyér még ma, és
az lesz holnap is,
ezrek leîkének

laktatô âlma.

Gyûljilnk mind ôssze
kenyérszeletek!
S hogyha nem is lesz
cipô belôlunk,
legyûnk tanùsdg,
kidllds, merész,
ama kenyérért,
amelybôl nôttunk!
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PÂLYÂZAT

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga — immâr tizen-
egyedszer tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzatot hir-
det, amelyen a magyar szellem minden kimagaslô értékû s
irâsban, vagy képen rôgzi'thetô alkotâsa részt vehet.

A pâlyamûveket hârom példânyban (vagy fényképen) kell
benyûjtani. Nyomtatâsban még meg nem jelent kéziratok csak
név nélkûl, jeligével adhatôk be. A szerzô nevét, pontos lak-
cfmét és rovid életrajzât ebben az esetben a pâlyamû jeligéjé-
vel ellâtott kûlon zârt boritékban kell csatolni.

A pâlyamûveket — az Ârpâd Akadémia tagjai sorâbôl,
vagy mâs szakemberek kôzûl felkért hârom-hârom bîrâlô vé-
leménye alapjân az Allandô Titkârsâg arany, ezust, vagy bronz
Ârpâd-éremmel, dîszoklevéllel, vagy oklevéllel tunteti kl.

A pâlyâzat hatârideje: 1973. augusztus 20.
A benyûjtott pâlyamunkâkat nem kiildjûk vissza, hanem

az Ârpâd Akadémia konyv- és irattârâban helyezzûk el.

dr. Nâdas Jânos

A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje

(1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio 44107)



SZÉPIRODALMI PÂLYÂZAT

A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga nt. Makâr Jânos
reformâtus lelkész, Ârpâd-akadémiai rendes tag adomânyâbôl
két szépirodalmi pâlyâzatot hirdet egyenkint 100—100 dollâros
pâlyadij elnyerésére.

Az egyik pâlyâzatnak tôrténeti elbeszélés (novella) kere-
tében grôf Teleki Pâl — életét (ifjûsâgât, neveltetését, csalâdi
életét), munkâssâgât (tudomânyos, professzori, fôcserkészi,
âllamférfiûi tevékenységét) kôvetôen — nagy erkôlcsi és leiki
konfliktusât kell feldolgoznia legfeljebb 50 oldalnyi terjede-
lemben, a végén a felhasznâlt forrâsmûvek felsorolâsâval.

A mâsik pâlyâzatnak legfeljebb 20 hazafias, torténelmi
vonatkozâsû, genre, vagy leirô kôlteménybôl kell âllnia, de az
egyes kôltemények mûfaja eltérô is lehet.

Mindkét pâlyâzaton csak 30 éven alul lévô magyar ifjak
vehetnek részt.

A pâlyamûveket hârom példânyban géppel îrt jeligés,
nyomdai szedésre kész szoveggel 1973. oktôber 1-ig kell a
Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga cimére (1450 Grâce Ave.,
Cleveland, Ohlo 44107. USA) benyûjtani. A szerzô nevét, pon
tes lakcîmét, rôvid életrajzât és életkorât tartalmazô, azonos
jeligével ellâtott, zârt boritékot ugyaneddig kell bekûldeni.

A pâlyadij odaîtélésére az Arpâd-pâlyâzatok birâlô bizott-
sâga tesz javaslatot. A pâlyadîjnyertes mûre vonatkozô szerzôi
jog a pâlyadij ellenében a Magyar Talâlkozô krônikâjânak
kiadôjâra szâll ât.

dr. Nâdas Jânos

A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje



pâlyAzat

Az Ârpâd Akadémia igazgatô tanâcsa "A magyarsâg sorsa
és szerepe az Amerikai Egyesiilt Âllamokban" ci'mmel olyan
tdrténeti szaktanulmâny (monogrâfia) megirâsâra hirdet pâ-
lyâzatot, amely az Amerikai Egyesiilt Allamok fennâllàsânak
kétszâzadik évfordulôjân alkalmas lesz annak târgyilagos ki-
mutatâsâra, hogy a magyarsâg mivel és hogyan jârult hozzâ
az amerikai kozmûvelôdés kialakulâsâhoz.

A pâlyâzatra olyan szaktanulmânyok is benyùjthatôk,
amelyek a pâlyatétel szerves részeinek s egyben onâllô fejeze-
teinek tekinthetôk (ha példâul egyes vârosokra, vagy âllamok-
ra vonatkcznak).

A pâlyadij 500 dollar, amelynek odaftélésérôl — kizârôlag
teljes értékû, tudomânyos szempontbôl is szâmottevô pâlya-
mû javâra — a tôrténettudomânyi osztâly szakvéleménye alap-
jân az igazgatô tanâcs dont. Erre azonban csak akkor keriil
sor, ha az akadémiai kôvetelményeknek valôban megfelelô
pâlyamû érkezik be.

A jeligével ellâtott pâlyamûveket hârom irôgépelt pél-
dânyban, nyomdai szedésre készen 1974. jûnius 30-ig kell az
Arpâd Akadémia igazgatô tanâcsânak cimére (1450 Grâce Ave.,
Cleveland, Ohio 44107. USA) bekiildeni. A pâlyâzô nevét, pon-
tos lakcîmét és rôvid életrajzât tartalmazô, azonos jeligével
ellâtott zârt boritékot ugyaneddig a hatâridôig ugyanerre a
ci'mre az igazgatô tanâcs elnôkéhez kell eljuttatni.

Egyenlô értékû pâlyamunkâk esetén az egész anyagot fel-
ôlelô tanulmânyok elônyben részesûlnek.

dr. Nâdas Jànos
az igazgatô tanâcs elnôke




