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ELÔSZÔ

Imniâr tizenharmadik éve, hogy — dr. Nâdas Jânos kezde-
ményezésére — a magyar szellem, kultûra, tudomâny, mûvé-
szet àpolôi az észak-amerikai kontinens minden részérôl, sot
Nyugat-Eurôpa és Ausztrâlia messze vidékeirôl is ôsszegyûlnek
a szabadfôldi magyarsâg sorskérdéseinek megtàrgyalàsdra:
szellemi ôrôkségûnk, kultûrânk és anyanyelviink megôrzése és
fejlesztése céljâbôl.

Amikor a Magyar Talâlkozôn és az Arpâd Akadémia iilé-
sein résztveszek, Aprily Lajos erdélyi kôltônk hasonlata villan
eszembe: "Nagy magyar télben kicsike tuzek... làngotokban
bizom". Hiszen a Talâlkozôn és az Arpâd Akadémia ûlésein
elhangzott elôadâsokban az ezeréves magyar kultûra és mûvé-
szet legmagasabb értékei tûkrôzôdnek vissza, a magyar nép és
a szabadfôldi magyarsâg politikai és gazdasâgi kérdéseit vitat-
jâk kivâlô szakembereink mélyenszântô elméletekkel és kovet-
keztetésekkel, és a magyar népi lélek és ôsztôn lantosai kôl-
tôink ezeken az uléseken. Ôk megmutatjâk, mit tud magyar
értelmiségûnk teljesiteni sz&Uenti értékekben akkor is, ha neni
magyar kôrnyezetben él, és ha a mûvelôdési befolyâs a befo-
gadô népek szokâsaibôl és értékitéletébôl fakad, nem pedig a
Tiszaparti magyar hagyomâny és mûvelôdés varâzsa igéjébôl.

A Magyar Talâlkozô és az Arpâd Akadémia kozgyûlése a
szabadfôldi magyarsâg értelmiségének évenkinti felsorakozâsa.
Amikor lâtom, hogy mennyi a kôzôs hagyatékunk, sorskérdc-
siink és mûvelôdési problémânk, akkor azonnali teendônck le-
kintem és ûgy érzem, mindnyâjan — nemcsak Clevelandben —
annak tekintjuk: a szabadfôldi magyarsâg fokozottabb és szo-
rosabb ôsszofogâsât ônmagunk és a Kârpât-medencében élô
és szenvedô magyarsâg érdekében.

A laza és csak értelmiségûnk nagyjait ôsszekapcsolô ôssze-
jôvetelek mellett szûkség van akciôegységre is a nyugati fôld-



tekén, Eurôpàban és Ausztrâliâban székelô orszâgos magyar
szervezetek kôzôtt. Szûkség van kôzôs programra alapvetô
kérdéseinkben és meg kell talâlnunk e tekintetben a kôzôs ki-
vitelezés môdozatât is.

Sok a kôzôs érdekunk és érdeklôdésiink: Legyen az a ma
gyar hagyomànyok, irodalom és mâs mûvelôdési értékeink
megôrzése és tovâbb fejlesztése, avagy a Kârpât-medencében
élô véreinkért érzett kôzôs felelôsségérzetiink.

A Magyar Taldlkozô (a Magyar Kongresszus) és az Ârpdd
Akadémia ezen a téren az idén komoly kezdeményezô lépést
tett, amikor meghirdette a Magyar Hagyomâny Ëvét és az
észak-amerikai kontinensre az 1776-os amerikai szabadsâgharc-
ban hôsi halâlt hait Kovàcs Mihdly ezredes emlékévét szuleté-
sének 250. évfordulôja alkalmàbôl.

Mi, mint a Magyar Taldlkozô és az Arpdd Akadémia régi
munkdlôi, tigy érezziik, hivatdsrendi kôtelességUnk, hogy Isten
és ember elôtt a magyar kultûra és a magyar nép szôszôlôi
maradjunk befogadô orszdgaink irdnti dllampolgdri hûségiink
mellett is.

Ebben a szellemben — kérve Isten segitségét munkatdr-
sainkra, a szabadfôldi magyarsdgra és otthon szenvedô vé-
reinkre — inditjuk ûtnak a XIII. Magyar Taldlkozô Krônikâ-
jdnak ezt a kôtetét.

Dr. Béky Zoltdn

az Ârpdd Akadémia elnôke



A TIZENHARMADIK MAGYAR TALÂLKOZÔ

ELSÔ NAPJA

— ]973 november 23

MEGNYITÂS ÉS IRODALMI EST

KiâlUtâs

A tizenharmadik Magyar Talâlkozô (Kongresszus) 1973.
november 23-ân, pénteken délutân 4 ôrakor Cleveland (Ohio)
vârosâban, a Plaza Hôtel I. emeleti nagy disztermében (a
Euclid Avenue és az East 12. Street sarkân) kezdte meg
tevékenységét.

Az érkezôket az elôcsarnokban kônyv- és képzômûvészeti
kiâllitâs fogadta. A kiâlh'tâst Bakô Elemér dr. nyitotta meg.
A jelenlevô l'rôkat Kerecsendi Kiss Mdrton iidvôzolte, a képzô-
mûvészeket és alkotâsaikat Gyimesy Kâsâs Ernô mutatta be.

Megnyitô

A kiâllitâs megnyitâsa utân a jelenlévôk a magyar nem-
zeti viseletben megjelentek vezetésével vonultak a di'szterem-
be, ahol Somogyi Ferenc dr. a kôvetkezô megnyitôt mondta;

A clevelandi Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâga nevé-
ben és megbîzâsâbôl kôszôntôm kedves mindnyâjukat. Ko-



szôntôm a szabad szellemi Magyarorszâg messze tâjakrôl ér-
kezett kôveteit, a magyar egyhâzak és egyesûletek hivatott
vezetôit és képviselôit. Koszôntôm a magyar mûveltség hordo-
zôit, népi és nemzeti hagyomânyaink hûséges ôrzôit, a magyar
Ige és a magyar Iras lelkes apostolait és buzgô hi'veit.

Isten hozta kedves vendégeinket, barâtainkat és kitartô
munkatârsainkat, akik — és kôzulLik igen sokan sûlyos anyagi
âldozatok ârân — eljôttek hîvâsunkra, hogy veliink egyiitt ùj-
bôl tanûsâgot tegyenek tânton'thatatlan magyarsâgukrôl és
ûtat keressenek magyarsâgunk tâvolabbi jovôje, szabadsâga és
boldogulâsa felé.

A clevelandi Magyar Talâlkozôknak tizenkét éven ât ez
volt mindent âtfogô, âltalânos jellegû, kettôs feladata. Ez ma-
rad a jôvôben is. A mùlt példâibôl akar erôt meriteni, hogy
az elôrehaladâs helyes irânyaira râmutathasson. Tizenkét év
utân most a Magyar Talâlkozô — dr. Nàdas Jànos elnok ja-
vaslatâra, kezdeményezésére és munkâjânak eredményeként —
a hivatâsrendek és szervezetek évenként osszeûlô Magyar
Kongresszusàvà alakul ât és kulônleges feladatra is vâllalko-
zik. Âllâst foglal a magyarsâg cgyetemességét érintô legidôsze-
rûbb sorskérdésekben és mindent elkôvet magyarsâgunk ma-
radéktalan megôrzése, nyelviink, hagyomânyaink és mûvelô-
désiink magyar léleknek megfelelô fejlôdése érdekében.

Amikor a Magyar Talâlkozô idei tanâcskozâsaibôl, vala-
mint a Magyar Orvosok Szovetsége, a Magyar Mérnokôk Vilâg-
szôvetsége, az Amerikai Magyar Kônyvtâros Szôvetség, a Ke-
leti Konferencia, az Erdélyi Bizottsâg, a Magyar Pedagôgusok
Vilâgszôvetsége, a Vitézi Rend orszâgos értekezlete, a Magyar
Lektorâtus és az Ârpâd Akadémia pârhuzamosan folyô ûlései-
bôl kialakulô elsô magyar kongresszust Isten nevében unne-
pélyesen megnyitom, elsô kulônleges feladatânak megfelelôen
felkérem vitéz Baranchi Tamâska Endre urat, az Ârpâd Aka
démia rendes tagjât s a Magyar Harcosok Bajtârsi Kozôssége
pittsburghi csoportjânak vezetôjét, ismertesse a Magyar Kong-
resszus âllâspontjât a magyarsâg egyetemességét érintô legidô-
szerûbb sorskérdésekben.



vitéz Baranchi Tamâska Endre:

KULONLEGES FELADAT

Mielôtt a Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestjét
megnyitnânk, elszorulô szivvel arra kell gondolnunk, hogy
szeretett sziilôhazânk, Magyarorszâg, az a fôld, amelyen "annyi-
szor apâink vére folyt" a szabadsâgért: a mâsodik vilâghâborût
kdvetôen eltelt hosszû idô, majdnem hârom évtized utân még
mindig idegen, orosz megszàllds alatt szenved. Politikai, mûve-
lôdési és gazdasâgi teljes kiszolgâltatottsâgâban a kis âllamok
sorsât és jôvôjét onkényesen, csak a sajât érdekeik figye-
lembevételével eldôntô nagyhatalmak jâtékszere.

A szabad foldon élô magyarsâg Magyarorszâg felszabadi-
tâsâra irânyulô tôrekvései egyelôre nem jârtak eredménnyel.
Félreérthetetlen hatârozottsâggal ki kell azonban jelenteniink,
hogy ez a tény nem vâltoztathat elhatârozottsâgunkon. Le kell
szogeznûnk, hogy mindaddig nem nyugodhatunk, amig Ma
gyarorszâg vissza nem nyeri teljes àllami ônâllôsâgât és fiig-
getlen szabadsâgât. Félmegoldâsok nem elégitenek ki benniin-
ket. Nekùnk nem mindegy, hogy a szovjet haderô részben,
vagy egészben vonul-e ki Magyarorszâgrôl. És nekùnk nem
mindegy, hogy a nagyhalalmak bécsi konferenciâjân errôl a
kérdésrôl még csak nem is târgyalnak.

A magyar szabadsâg érdekében a szabad fôldôn élô ma-
gyarsâgnak tovâbbra is vâllalnia kell minden munkât, erkôlcsi
és anyagi âldozatot. Ez a harc nem egyesek harca, hanem
mindenkié, aki magyarnak érzi és vallja magât és az egyete-
mes magyarsâg nagy kôzôsségéhez tartozik.

Mindszenty Jôzsef biboros hercegprimâsunk szavaival el-

mondhatjuk: "Nem személyi érdek, hanem a kôzds ugy hozott

benniinket ossze: a teendô kôzos iigy és nem ûgynevezett el-

vesztett iigyek fôldtti bànkôdds, sirdnkozds. Ezért nyilatkozat-

ban vâlaszolunk arra a kérdésre, mit akar, kivdn és kôvetel

a Magyar Talâlkozô idei kongresszusa.



Nyilatkozat

1.) Az 1947. februdr 10-én megkdtôtt pàrizsi békeszerzôdés,
valamint az Egyesiilt Nemzetek Szervezetének 1956-ban hozott
tizennégy hatârozata alapjân kôveteljuk a Magyarorszdgon
dllomdsozô szovjetorosz haderô haladéktalan kivonuldsdt.

2.) Kivdnjuk Magyarorszdg nemzetkôzi semleges fugget-
lenségének és teljes dllami ôndllôsdgdnak, nemzeti szabadsd-
gdnak helyredllitdsdt és biztositdsdt.

3.) Kôveteljuk a magyar dllampolgdrok politikai jogainak
demokratikus szabad vdlasztdsok ûtjdn tôrténô gyakorolha-
tdsdt.

4.) Kérjûk a trianoni és pdrizsi békeszerzôdések igazsdg-
talansdgainak siirgôs kikûszôbôlését.

5.) Kôveteljuk mind Magyarorszdg, mind az utôddllamok
terûletén a magyarsdg emberi jogainak, valldsi, mûvelôdési,
gazdasdgi és politikai szabad életének nemzetkôzi biztositdsdt.

6.) Kivdnjuk a magyarsdg egységes szellemi fejlôdésének
és mûvelôdési tevékenységének az orszdghatdrok korldtozdsai
nélkiil tôrténô lehetôvé tételét.

7.) Kérjûk a magyar népi és mûvelôdési kisebbségek szer-
ves egyûttmûkôdésének nemzetkôzi biztositdsdt.

8.) Kérjûk a magyar nyelv megôrzésének és a magyar ôn-
tudat dpoldsdnak lehetôvé tételét minden orszdgban az Egye-
sûlt Nemzetek illetékes szervein keresztûl is.

(A hallgatôsâg mind a nyolc pontot kiilon-kiilon lelkes
tapssal tette magâévâ.)

Ez a mi âllâspontunk, amelynek alapjân kiizdelmûnket
folytatjuk és minden magyar leiki-szellemi egységében a ma
gyar szabadsâg és a magyar igazsâg ûgyét — Isten akaratânak
megfelelôen — végiil is diadalra juttathatjuk.

☆ ☆ ☆

Somogyi Ferenc dr. megkôszônte vitéz Baranchi Tamdska
Endre bajtârsunk szives kôzremûkodését, majd Szappanos
Istvdnné ùrasszonyt kérte fel, hogy adja elô az elôbbi âllâs-
foglalâst kôitôi szavakkal szinte megindokolô kolteményét.



Szappanos Istvdnné "Nem leszek és nem leszek" cimû
kolteményét szavalta el meggyôzô âtérzéssel.

Somogyi Ferenc dr. megkoszônte a szerzô-elôadô szivbôl
es lélekbôl fakadô szavait, amelyek a Magyar Kongresszus
mâsik kulonleges feladata felé terelték a figyelmet, majd meg-
nyitotta a Magyar Kongresszust bevezetô irodalmi és mûvész-
estet. Felkérte Ewendtné Petres Judith ùrasszonyt, az Ârpâd
Akadémia rendes tagjât, a 'Képes Magyar Vilâghîradô" szer-
kesztôjét, hogy vegye ât a szôt és vezesse végig a mûsort,
amelynek minden szâma magyar mûvelôdésiink megnyilatko-
zâsa és orok ùtkeresése.

Ewendtné Petres Judith rôvid bevezetôjében Csokonai
Vitéz Mihâly sziiletésének 200. évfordulôjârôl emlékezett meg.

Megemlékezés Csokonai Vitéz Mihàlyrôl

A kivâlô koltô 1773. november 17-én sziiletett Debrecen-

ben. Apja, Jôzsef kozkedvelt seborvos (kirurgus) és iigyes bor-
bély volt, anyja, Diôszegi Sâra, szabômester leânya. A kis
Csokonai — csodagyerek. Négyéves korâban megtanul olvasni.
Ôtéves korâban mâr verseket îr. Hihetetlen kônnyen tanul.
Kitûnô emlékezôtehetsége van. Korân feikelti tanitôi és tanâ-
i"ai figyelmét. Természete azonban nyugtalan, âllandôan ûzi,
hajszolja vârosrôl vârosra. EIsô nagyobb mûve 1791-ben, 18
éves korâban a "Béka-egérharc" ci'mû, szabadon âtdolgozott
klasszikus eposz. Allandôan vândorol. Fôbb âllomâsai: Debre-
cen, Bicske, Sârospatak. Hol tanul, hol pedig tamt.

1796-ban, Pozsonyban az orszâggyûlés megnyitâsâra "Dié-
tai Magyar Mûzsa" cimmel minden kedden megjelenô hetila-
pot ad ki — 'az érdemes olvasôk mind a két nemének". Csak
verseket kôzol a lap. Elôfizetése egy forint. Az orszâggyûlés
rôvidsége miatt azonban a lap a 14. szâm utân megszûnik. A
kovetkezô âllomâs Komârom, ahol beleszeret a szép, szôke
Vajda Jùliâba, egy gazdag gabonakereskedô leânyâba. "Lilla"
cimû versei meghatjâk a leânyt, de nem az apjât, aki nem ad-
ja feleségûl leânyât a vândorkôltôhoz, akinek semmiféle fog-



lalkozâsa sincs. Pedig Csokonai még tanâri âllâst is hajlandô
lett volna vâllalni, hogy Jùliât feleségiil vehesse.

Acsalôdâs utân a koltô Csurgôra keriil és az ottani gimnâ-
ziumban tanit. Megirja legismertebb mûvét, amelyet az isko-
lâban elô is adnak. Ez a "Dorottya, vagyis: A dâmâk diadalma
a farsangon. Furcsa vitézi versezet IV kônyvben." Kéziratban
mâr orszâgszerte olvassâk, mi'g végre ot év mùlva nyomtatâs-
ban is megjelenik. A kdltô nemsokâra Csurgôt is otthagyja.
Két forinttal a zsebében betegen hazaindul édesanyjâhoz,
Debrecenbe. Apjât akkor mâr elvitte a "szârazbetegség". A
rendetlen életmôd a kôltôt is szemmel lâthatôan viszi a sir
felé. Panaszolja is, hogy az egyik doktor azt tanâcsolja, ne éj-
szakâzzék annyit, a mâsik: ne pipâzzék annyit, a harmadik:
ne dolgozzék annyit, a negyedik: mérsékelje az evést, az ôtô-
dik: mérsékelje az ivâst, a hatodik: mérsékelje az otthoniilést,
a hetedik: éljen az orvossâgokkal. 'Ezt az iskolai szoros fenyi-
téket, pontossâgot én ki nem âllhatom —frja — és jobb sze-
retek kedvem szerint hârom nap élni, mint ennyi megkotések
kôzt hâromszâz esztendeig kinlôdni."

Nem is élt sokâig. 1809. januâr 28-ân, 32 éves korâban
hait meg Debrecenben.

☆ ☆

Papp Zsuzsanna Csokonai Vitéz Mihâly kôlteményei koziil
a "Szegény Zsuzsi a tâborozâskor" cimû zsâner-dalt és "A
tihanyi echôhoz" cimû elégiât szavalta el pârjât ritkftô elôadôi
felkészûltséggel és âtéléssel.

Pâsztor Antal (Chicago, 111.) furulyân és târogatôn adott
elô szebbnél szebb szâmokat, amelyekkel olyan sikert aratott,
hogy râadâst is kellett adnia.

Az ûnnepi beszédet Flôridn Tibor frô, az Ârpâd Akadémia
rendes tagja mondta.



Flôriân Tibor:

A KOLTÔ HIVATÂSA AZ EMIGRÂCIÔBAN

A torténelem folyamân nemcsak most, a mâsodik vilâg-
hâborù utân, hanem azelôtt is éltek koltôk idegen fdldbn. Az
ôkor Ovidiusânak éppen olyan fâjdalmas volt Rômâtôl tâvol
éini, mint nekiink, hazânktôl messze, egy ùj vilâgban kiizdeni
fennmaradâsunkért és megki'sérelni a lehetetlent: magyarui
kiâltani a vilâgba népiink fâjdalmât.

Ibsen szerint "kôlteni annyi, mint itéiôszéket tartani ôn-
magunk folôtt." De Ibsen sziilôfoldjén, Norvégiâban élt, ami-
kor a koltô legfontosabb feladatânak a szigorù ônkritika gya-
korlâsât és ezen keresztiil az erkolcsi példamutatâst lâtta.
Minket azonban a kulfëldi élet ennél is szigorùbb szabâlyokra
oktatott.

Szâmûzetésben nem elegendô az ônkritika, a befelé fordu-
lâs, az erkolcsi példamutatâs. Ennél tôbb kell: a nemzet sor-
sânak, problémâinak, szenvedésének az âtélése, kivetîtése.
Nem elég feloldôdni az frâsban, a kifejezés minél tôkéletesebb
és tisztâbb formâinak a keresésében, hanem az ùtkeresôknek
ûtat kell mutatni: magatartâsra, lojalitâsra a befogadô orszâg-
hoz, hûségre az elhagyott, de soha, semmilyen fôlddel fol nem
cserélhetô Hazâhoz. Nevelni és biztatni kell az olvasôkat
magyarsâgtudatra, eurôpai életszemléletre és nem utolsô sor-
ban anyanyelviink fônntartâsâra utôdainkban is.

Nyi'lô értelmem elsô 22 évét — 10 éves koromtôl 32. éve-
mig — boni fôldôn, de idegen uralom nyomâsa alatt éltem.
A lefelé hajh'tô, megtôrni akarô sùly kivâltotta ellenâllâsomat,
és erôteljesen fôlfelé nôvésre, fejlôdésre kényszen'tett. A ma-
gukban bizô és népiinkhôz hûséges emberek szâmâra a legjobb
tanitâsnak, a legerôsebb jellem- és akarat-alakîtô erônek a
kisebbségi életet tartom.

A nemzet fiiggetlen részének hiiségre, emberségre és sovi-
nizmustôl, elfogultsâgtôl, ônzéstôl és mâs népek irânti lené-
zéstôl mentes nemzetszeretetre példât a kisebbségi élet isko-
lâjât megjârt fiai és leânyai adjâk. Ok tanultâk meg a véde-



lem és ônfenntartâs legjobb môdszerét és azon az ûton jârnak,
mely az emberiség legjobbjai kôzé emeli a magyar nemzetet.

Védeni sajât jogainkat és tiszteletben tartani a mâsét. Ez
az a szabâly, melynek segitségével a megprôbâltatâsokat tûl-
élni és nôvekedni lehet. A szellem és a munka nemes versenyé-
nek ùtjân a sok tûzprôbân edzett kisebbségi magyarok jârnak
elôl, és a kicsibôl nagyra emeikedô szellemi és gazdasâgi no-
vekedés példamutatôi.

Most a magyar nemzet kdzépsô része, az erôteljes torzs
is idegen erôk és eszmék sùlya alatt él, és sorsa a legnagyobb
erôkifejtésre kényszen'ti. Megtanul fegyelemmel és okosan él-
ni. Hagyomânyaiba, éltetô gyôkereibe kapaszkodik, âpolja
mùltjânak feldùlt si'rdombjait és emeikedô Jôvôjének gyû-
molcsfâival ûlteti be a tâjat.

A magyarsâgnak mind a hârom része megtanulta most,
hogy mi sziikséges fennmaradâsâhoz és a kôriilmények, meg-
prôbâltatâsok, vagy ki'sértések tùléléséhez.

Helytallni lehet nemcsak viharban, szirtfokon, ostromlott
vârosban, vagy siillyedô hajôn, hanem bibliâval a szôszéken,
Jézust kiâltô szôval, zsoltârt énekelve a templomban, az erôs
marokra fogott kasza paraszti lendiiletével, szi'vôs, tûrelmes
gâtrakâssal, katakomba-épitéssel, talpalatnyi hittel, bûvôpatak-
ként rejtôzô gondolattal, meg nem fâradô eszmével, tisztân
megôrzôtt szavakkal, édes anyanyelvvel.

A védekezésre kényszen'tett nép egyre inkâbb megtanulja
a leckét. Megtanul tûlélni mindent és fennmaradni az ârban.
Kisebbségben, otthon, vagy idegenben védekezése legfonto-
sabb bâstyâja az anyanyelv lesz. Kisebbségben és kulfôldôn
ûgy szôlni két nyelven, hogy anyanyelvunk tiszta maradjon.
Otthon védekezni a pârtszôlamoktôl és az utcâk nyelvének
nyegleségeitôl.

Oszi szélben pergô levelek lesziink, ha anyanyelviink tôr-
zsérôl leszakadtunk. Idegen népek, idegen tervek kertjében
rothadô avar, lassû enyészet, melybôl jovôre nem nô fû, sem
virâg. Anyanyelv nélkiil nincsen feltâmadâs!

Ilyen tragikus kôriilmények kozott mi lehet a feladata a
szâmûzetésben élô kôltônek és miként juthat el abba az âlla-
potba, amikor feladatât el is tudja lâtni?



Tud-e a koltô egyâltalân alkotni, meg tud-e szôlalni hiva-
tâsa magaslatân, kulfôldôn? Egy bokrot, vagy egy fat hozzâ-
értés nélkùl még a szomszédos keribe is nehéz âtiiltetni, hât
még ha azt kiséreljiik meg, hogy a siksâgrôl telepitsiik ât
hegyvidékre, vagy megfordi'tva. Az eredmény még a hozzâértés
mellett is kétséges. Itt mâr nemcsak az âtiiltetés môdszere a
fontos. A siker attôl is fûgg, hogy mennyire életerôs a bokor,
vagy a fa, hogy a lapâlyon valô nôvekedés kônnyebb feltételei
kôziil a hegyvidékre életveszély nélkiil ât tudjon telepûlni.

Ami a bokrok és a fâk âtiiltetésére vonatkozik, az még fo-
kozottabban érvényes az emberre, és minden ember kozott
leginkâbb a kôltôre. Nemcsak életerô kérdése, hogy a kôltô
meg tud-e szôlalni kulfôldôn, hanem elsôsorban lelki kérdés.

Amig a kôltô a hontalansâg légures terében él kulfôldôn,
addig minden munkâja csupân a fâjdalom, a honvâgy vilâggâ
kiâltâsa. Nappai és a kétségbeesés éjszakâin vilâgosan érzi
feladatât és kôtelességét nemzetével és a tâvoli orszâggal szem-
ben, de alkotni csak akkor tud, ha néhâny kivételes ôrâra si-
keriil kimenekiilnie kôrnyezetébôl, és az idegen tâjrôl lelkileg
hazatér.

Alombeli tâjon, otthon, alkot ilyenkor, s egyre hontala-
nabbul tér vissza, és egyre vilâgosabban lâtja a feloldhatatlan
ellentétet kôrnyezete és ônmaga kôzôtt. Hz mâr az énhasadâs
kezdete, és két ût marad szâmâra: engedni az egyre ritkâb-
ban visszatérô alkotâs kedvéért énhasadâsânak elmélyùlését,
vagy a menekiilés, a tûlélés ûtjât vâlasztani. Kettétôrni tollât,
és maradék alkotôkedvét létfenntartô munkâra és egyesiileti
tevékenységre forditani.

Ha most azt kérdezik tôlem, hogy melyik ûtat vâlasztot-
tam, erre ôszintén igy felelhetek: a hazâm elhagyâsa ôta eltelt
tôbb, mint két évtized alatt, a két ùt kôziil hol az egyiken, hol
a mâsikon bolyongtam kétségbeesetten, és igy természetes,
hogy csak ritkân akadt olyan ôrâm, amikor verset tudtam
irni. Mâr-mâr azt hittem, hogy ôrôkre elnémulok, amikor vég-
re 1965-ben egy Erdéllyel hangulatâban rokon tâjra bukkan-
tam New England-ben.

1965-ben kezdôdôtt tehât az a korszakom, amelyben hosz-
szû évek New Brunswick-i, New York-i és englewoodi gyôkér-



telenség utân egy connecticuti hâz segitségével — ahova min-
den hétvégén kijârtunk — visszatalâltam ônmagamhoz és Er-
délyhez.

A connecticuti erdôkben Erdély fâi zûgtak, a tavak és a
hegyek visszahoztâk az otthoni tâjat. Ûgy jârtam New England
tavaszi virâgai kozôtt, hûvôs nyâri éjszakâiban, szineinek ôszi
zuhatagâban, telének tejfehér hôtakarojân, kodlâbû fâk ko
zôtt, mintha Erdély fôidjén jârnék. Gyokereim a hangulatâban
rokon talajban visszanyùltak ifjûsâgomig. Ûjra az otthoni
fôld éltetô nedveit szivtam magamba, és ûgy nôtt ki gyoke-
rembôl az ûj fa, hogy annak minden levelében egyszerre ziz-
zent foi New England és Erdély. Igy lett a connecticuti Mill-
stone Ridge és New Milford az én Transylvaniam. Igy nôttem
a New England-i tâjba anélkiil, hogy megszûntem volna er-
délyi lenni, és ûgy fogôdztam az amerikai talajba, hogy eurô-
pai és magyar maradtam.

Mâst nem mondhatok, mint azt, hogy kûlfoldon minden
kôltônek meg kell talâlnia azt a tâjat, ahol a legkozelebb érzi
magât otthonâhoz. Ahol léggyôkerei ûjra életképes gyokérré
vâlnak, melyen ât az idegen fôldbôl is éltetô tâplâlékot szivhat.

A kôltô a tâjban szûletik, él, novekszik és alkot. A kérdés
tehât az, hogy meg tudja-e talâlni az ûj orszâgban azt a tâjat,
melyen sajât tôrvényei és hajlamai szerint élhet, és amelybôl
az otthoni fôld éltetô nedvei is tâplâljâk?

Ha megtalâlta ezt a tâjat és ha a régi otthonâval rokon
hangulatû kôrnyezetben ûjra a hazai gyôkereibôl szivja az al-
kotâshoz, a nôvekedéshez szûkségcs életerôt, akkor magatar'
tâsâval és munkâjâval mâsoknak is ûtat tud mutatni.

Adja Isten, hogy kûlfôldre kényszerûlt kôltôink és frôink
ûgy alkothassanak idekint, mintha a hazai fôld tâplâlnâ, ser-
kentené és ihletné ôketl Adja Isten, hogy alkotâsaikon ât sok
vilâgitô fâklya lobbanjon fôl a vilâg minden tâjâra szétszôrt
magyarok kôzôtt és ûtat mutasson a fajtâjuktôl eltévelyedôk-
nek és bizonysâgot tegyen arrôl, hogy kûlfôldôn is lehet ma-
gyarként és Magyarorszâgért élni! Adja az Isten, hogy a jôvô-
ben ûgy szôljunk mindnyâjan két nyelven, hogy anyanyelviink
tiszta maradjon! Adja Isten, hogy a kôltôk és l'rôk szava az
Egyesûlt Âllamokban, Kanadâban, Dél-Amerikâban, Eurôpâ-



ban, Afrikâban és Ausztrâliâban segîtsen megtalàlni minden
magyarnak az erôteljes és kiegyensûlyozott kiilfôldi magyar
élethez szukséges lelki Magyarorszâgot! A lelki Magyarorszâg-
nak termô és egyre nôvekvô fôldje ez az évenkint megismét-
lôdô Magyar Talâlkozô is. Adja Isten, hogy ezen a fôldrésze-

ket âtfogô, Kongresszussà nbvekedett Talâlkozôn testvérként
fogjon kezet egymâssal minden magyar, és ùgy épi'tse, nôvelje
erôssé a lelki Magyarorszâgot, hogy munkâjâval, kitartâsâval
és hitével hozzâjâruljon Magyarorszâg felszabadulâsâhoz!

☆ ☆ ☆

B. Karikàs Cecilia (Washington, D. C.) magyar dalok mû-
vészi elôadâsâval gyônyorkôdtette a kbzônséget. Nagy sikert
aratott. Sikerében méltân osztozott kisérôje, Gyôryné Mezô
Margit zongoramûvésznô is.

Fazakas Ferenc (Ann Arbor, Mich.) Mécs Lâszlô két kôl-
teményét szavalta el magâval ragadô erejû, csodâlatos âtélés-
sel. Kiilônôsen a "Hiszek a vérszerzôdésben" cimû kôltemény
elôadâsâval nyerte meg a hallgatôsâg tetszését.

Réthâti Schill Andràs csellôszâmai, amelyeket lengyel szâr-

mazâsù tanîtvânya, Vanda Obrien tanârnô zongorakiséretével
adott elô, csak fokozta az est iinnepi hangulatât. A kôzônség
valôban ritka zenei élményben részesiilt.

"Mezôkovesdi mese" cîmmel befejezésiil a kelet-clevelandi
cserkészcsapatok, a 33. szâmû "Szilâgyi Erzsébet" leâny- és a
22. szâmû "Bessenyei Gyôrgy" fiû-cserkészcsapat kitûnôen fel-
készûlt tâncosai — matyô népviseletben — pompâs népitânco-
kat mutattak be, amelyek szinte leirhatatlan sikert arattak.

A mûsort Ewendtné Petres Judith vezette kedves kôzvet-

lenséggel, talpraesett szellemességgel és gyakorlott koriiltekin-
téssel. Amikor dr. Nàdas Jânos, a Magyar Talâlkozô âllandô
titkârsâgânak vezetôje az est befejezéseként — pompâs piros
rôzsacsokor âtadâsâval — kôszônetet mondott neki, a kôzôn

ség meleg ûnneplésben részesitette. A tôbbi hôlgyszereplô is
szép rôzsacsokrokat kapott. Ezeket két egyetemi hallgatô,
Frigyes Dezsô és Somogyi Lél nyûjtotta ât.

Az irodalmi és mûvészest utân hangulatos ismerkedô est
kôvetkezett, amelyen a résztvevôk meghitt barâti légkôrben
folytattak kellemes és hasznos eszmecserét.
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A MAGYARSÂG MEGMARADÂSÂNAK KÉRDÉSEI

A XIII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) tanâcskozâsai
1973. november 24-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor kezdôdtek.

Az elôadâssorozat a mai Magyarorszâg terûletén kiviil élô ma-
gyarsâg megmaradâsânak kérdéseivel foglaikozott. A tanâcsko-
zâsi elnôk tisztségét nt. dr. Ludwig A. Aurél (East Chicago,
Indiana) réf. leikész-esperes, az Ârpâd Akadémia rendes tagja
toltôtte be. A jelenlévôk iidvozlése utân bevezetôjében a kovet-
kezôkre mutatott râ;

Nt. Ludwig A. Aurél dr.:

A kulfoldôn élô magyarsâg sorsa

Ma nem elméleti magyarsâgrôl, elvont hazafisâgrôl, torté-
nelmi ragaszkodâsrôl, a Szent Korona orszâgaihoz valô hûség-
rôl kell értekezniink, hanem magunkrôl, élettârsunkrôl, gyer-
mekeinkrôl, unokâinkrôl, dédunokâinkrôl.

Kik vagyunk? Kik akarunk lenni? Kik akarunk maradni?
Miért vagyunk ma itt? Ezek azok a kérdések, amelyekre vâ-
laszt kell keresniink.

A kôzszolgâlat, azaz népiink fennmaradâsânak és fejlôdé-
sének szolgâlata szempontjâbôl âllâsfoglalâsunk egyéni érték-
itéletek .sorrendjét koveteli.



Dôntôen fontos hovatartozâsunk, azaz identitdsunk elsôd-

leges felismerése. Az Egyesiilt Allamokban, Dél-Afrikâban,
Svédorszâgban, Braziliâban, Kanadâban, Bécsben, Csehorszâg-
ban, a Szovjetuniôban, vagy Jugoszlâviâban, Româniâban, stb.
élô magyar nemzetiségû, tehât az oszthatatlan magyar nemzet-
hez tartozô egyedek vagyunk — âllampolgârsâgunkra valô
tekintet nélkiil — akàrcsak az Amerikâban, a Szovejtuniôban,
Româniâban, Franciaorszâgban, vagy mâsutt élô ôrmények,
zsidôk és németek.

Az ùgynevezett utôdâllamokban, azaz az egykori Osztrâk—
Magyar Monarchia felosztâsa utân keletkezett, vagy megna-
gyobbodott kilenc âllamban nem magyarajkû csehszlovâkok,
nem magyarajkû românok, osztrâkok, jugoszlâvok, hanem
magyar nemzetiségû csehszlovâk, roman, osztrâk, jugoszlâv
âllampolgârok élnek. Ha a letelepedési helyen nem kértek
âllampolgârsâgot, akkor vagy hontalan, de magyar nemzeti
ségû, vagy magyar âllampolgârsâgû és magyar nemzetiségû
kûlfoldiekrôl van szô.

A magyar nemzethez valô hûség megkoveteli a magyarsâg-
hoz valô ragaszkodâst. A magyar nemzethez valô tartozâs
magyarsâgélmény nélkiil lehetetlen. Magyar egyedek tômegé-
bôl csak akkor alakul magyar kôzôsség, ha az egyének rend-
szeresen kôzôs érzelmi és értelmi élményekben részesûlnek.
Ez elsôsorban a magyar nyelv âpolâsa. Ezen felûl azonban
nemzetfenntartô munkâssâgunk abszolùt elôfeltétele az is,
hogy egymâst elfogadjuk és tiszteletben tartsuk. Ez az egyéni,
vagy kôzéleti âllâsfoglalâsban jelentkezô mâssâgunk elisme-

Az asszimilâlôdâs a nem magyar kôrnyezetben valô elnem-
zetlenedés. Veszélyének tudatosîtâsa, tovâbbâ a nemzethalàl
gondolatânak és valôsâgânak ôntudatos elutasitâsa és a tudat-
lansâgbôl eredô ônkéntes genocidiiun felismerése arra kôtele-
zi a magât magyarnak vallô, Magyarorszâg terûletén kivûl élô
nemzettârsainkat, hogy felismerjék a milliôt felûlmùlô mûveté-
lések folytân meg nem sziiletett, magyar nemzethalâlt érzékel-
tetô valôsâgot, a tudatos, vagy tudatlansâgbôl eredô elnemzet-
lenedés, tehât asszimilâlôdâs ugyancsak nemzethalâlt eredmé-
nyezô jelenségfvel egyiitt.



A magyarsâg fennmaradâsa és fejlôdése kutatâst, munkdt
es hûséggel pârosulô nemzetszeretetet igényel. A mai Magyar-
orszâg teriiletén kîviil élô magyarsâg megmaradâsânak felve-
tôdô kérdésel ezt a hârom igényt keresik.

☆ ☆ ☆

Nt. Ludwig A. Aurél dr. tanâcskozâsi elnok — âltalânos
nagy tetszéssel fogadott bevezetôje utân — Baranski Tibor
(Buffalo, N. Y.) tanârt és cserkészvezetôt kérte fel elôadâsâ-
nak megtartâsâra.

Baranski Tibor:

A FIATAL MAGYAR NEMZEDÉK NEVELÉSE
A CSALÂD KERETÉBEN

"Te Péter vagy; erre a sziklâra épîtera Egyhâzamat

és a pokol kapui nem vesznek erôt rajta."

(Szeiit Maté XVI. 18.)

.. mâr nem ketten vannak, hanem csak egy test."

(Szeiit Mâté XIX. 5—6.)

.. forrjatok ossze egyazon elvljen, egyazon folfo-

gâsban." (I. Kor. I. 10—11.)

Pedagôgiai elôadâsok alkalmâval szinte kértek hallgatôim,
hogy a gyermek lényegét és târsadalmi helyzetét kézzel fog-
hatô hasonlattal vilâgitsam meg.

Az âllam hatalmas târsadalom-teste az ember biolôgiai
testével hozhatô pârhuzamba. Bar leggyakrabban sejthez ha-
sonlîtjuk a csalâdot, amelyben a sziilôk képezik a két sejt-
magot s a gyôrmekek a sejt egyéb részeit, mégis bizonyos ese-
tekben a legkézzelfoghatôbb hasonlat:

A gyermekek a nemzet-test piros vérsejtjei.

Hol sziiletnek a piros vérsejtek?

A csontvelôben.

Mi a "târsadalom csontja"? Mi az a biolôgiai és szellemi
âllag, mely szociâlis test piros vérsejtjeinek teremtésére és
egészséges kifejlesztésére képes?



Két "Isten-rendelte" és egy ember-alkotta intézmény ôssze-
t'orrâsa és kiegyensûlyozott mûkodése adja zâlogât az emberi-
ség egészséges utânpôtlâsânak: a csalâd, a templom (egyhâz)
és az iskola.

A târsadalom "csontja" a csalâd — templom (egyhâz) —
iskola szilârd egysége. Minél egészségesebb a csalâd, a temp
lom (egyhâz) és az iskola sajât bensô életében és minél ki-
egyensûlyozottabb azok osszemûkbdése, annâl biztosabb, hogy
az ifjû nemzedék méltô lesz az "ember" névre, vagyis alkalmas
és képes lesz arra, hogy az élet egész vonalân helytâlljon.

Jelen hasonlat mindenekelôtt a sziilôk felelôsségét emeli
kl. Amilyen bensôséges két szerelmes fizikai bsszeforrâsa, oly
bensôségesnek, kiegyensùlyozottnak és âllandénak kell lennie
két "fél-ember" egybeforrâsânak is elvben, felfogâsban, a kér-
dések és feladatok meglâtâsât és megoldâsât illetôleg. A po-
gâny rômaiak az Istentôl kapott jozan ész segitségével a Szent-
l'râs vilâgossâgât érintô fokon fejezik ki a barâtsâg igazi alap-
jât: "Idem velle, idem nolle: haec est recta amicitia = Ugyan-
annak akarâsa vagy tagadâsa jelenti a helyes barâtsâgot." Ha
ez az elv âll a barâtokra, mennyivel inkâbb érvényesnek kell
lennie a két "fél-ember" életre szôlô egybeforrâsâra!

A magyar feleség szô annak tudatos felismerése, hogy az
egyik hâzastârs a mâsik nélkùl nem egész ember.

Most tekintsiink bele târgyunk lényeges elemeibe:

1.) TudatosUani kell a hàzasfeleknek az elôbb vâzolt lelki-
szellemi-biolôgiai ôsszhang mérhetetlen fontossâgât. Ez lob-
bantja lângra és tartja ébren âllandôan a hivatâsunkkal jârô
felelôsségtudatot hâzassâguk elsô percétôl kezdve. E hârmas
ôsszhang tâplâlja a magzatot az anyaméhben, ezt szivja magâ-
ba az ûjszûlott az anyatejjel, édesanyja védelmezô melegével,
atyja vidâm jâtékossâgâval, mindennel!

2.) Ennek a harmôniânak kell magàbafoglalnia a magyar-
sâg egyetemes kultûrkincseit: a torténelmet, irodalmat, zenét,
népmûvészetct s mindazt, melyet a hâzaspâr egyéniségének
méreteibe belefoglalni képes. Ezeket az értékeket kell egyen-
sûlyba hozni a befogadô haza értékeivel. Ne feledjùk, hogy
nem egy ifjû pârnak az Egyesiilt Âllamok, Kanada, Nyugat-
Németorszâg és a tobbi âllam nem "befogadô hazâja", hanem



szUIôfôldje! Ha Magyarorszâgot édesanyânknak, ùj hazânkat
pedig hâzastârsunknak tekintjiik, egészséges alapâllâsunkkal
megôvtuk gyermekeinket a hasadtlelkûség gyôkértelen âllapo-
tâtôl.

3.) Csalâd-Magyarorszâg: ez legyen minden magyar otthon!
Ahogy szâmos kôzépkori csalâd otthonâban a kis hâzioltâr
védôszentje môgdtt Mennyorszâgot âbrâzolô festmény ékeske-
dett s a csalâdfô gyakran hangoztatta gyermekeinek, hogy;
mindannyiunk Atyja az Ûristen; Tôle jôttûnk s Hozzâ kell
visszatérnunk ... ugyanûgy kell a mi otthonainkban Magyar-
orszâg térképének, magyarorszâgt fényképeknek, festmények-
nek, kézimunkâknak, kônyveknek s még sok mâs egyébnek
lenniùk.

Dolgozôszobâmban minden nap râtekintek anyai dédnagy-
apâm fényképére, aki — kâdâr volt. Ott âll komoly tekintettel
és tiszteletet parancsolô bajusszal, szakâllal és kalapâccsal
a hatalmas hordô kôzelében kâdâr-târsai kôzôtt: "1905, Virâg
u. 15." ez a felirâs a nagy hordôn.

— Apu — kérdezte kisfiam — miért mondta Baranski-Jôb
Laci bâcsi, hogy ôseink nemesek voltak, mikor itt a képen
dédnagyapa munkâsember?

— Laci bâcsi apai ôseinkrôl beszélt, ez a bâcsi pedig édes-
anyâm nagyapja volt.

— Hogy hivtâk?
— Szimeth Jânosnak.

— 0 is lengyel szârmazâsû?
— Nem. Osei Németorszâgbol jôttek csaknem hâromszâz

— Miért?

— Mert akkor verték ki a tôrôkôket és Magyarorszâg nagy
része lakatlan volt. Az osztrâk csâszâr és magyar kirâly telepe-
seket keresett. Fôként németek és osztrâkok kôltôztek ha-

zânkba. A Szimeth-csalâd Agfalvâra telepedett.

— Akkor bât nemesek vagyunk, vagy sem? — kérdezte
Tibi. Szavaiban feszùltség lappangott.

— Kirâly âltal adomânyozott nemesség szerint csak a Ba-
ranskiak azok.



— Miért mondod ilyen furân, apa: "kirâly âltal adomânyo-
zott"? Talân van mâsféle nemesség is?

Egészen meglepett a gyermekhang izgatott, âtforrôsodott
szi'ne s a szemek problémât-lâtô s nyitjât kutatô csillogâsa.

— Igen — vâlaszoltam. — A kirâlyok Kirâlyâtôl, az Égi
Kirâlytôl nyert nemesség! Isten az embert sajât képére és ha-
sonlatossâgâra teremtette: ez a legnagyobb nemesség a vilàgon!

Rovid eszmefuttatâsomat hosszùra nyûjtanâ, ha beszélge-
tésiinknek csak fontosabb részeit is kisérelném meg szôrôl-szô-
ra elmondani. Hadd emlitsem meg azonban mégis egyik lénye-
ges mozzanatât — legalâbb tartalom szerint. Az akkor 12 éves
kisfiam az elmagyarosodâs folyamatâra terelte a szôt. Nem tu-
dom, melyikiinket fogta el nagyobb izgalom; Tibimet, akit a
probléma érdekelt, vagy engem, aki boldog izgalommal figyel-
tem gyermekem szellemi érettségét. Tbbb, mint hârom év tâv-
latâban mâr nem tudom szavainak sùlyàt kellôen kiértékelni;
de jôl emiékszem, mennyire megdôbbentett, amikor ezt a fo-
gas kérdést vetette fol:

— Jôl tették-e a Baranskiak, meg a Szimethek, hogy el-
magyarosodtak? És helyesled-e, ha én esetleg elamerikaiaso-
dom? Vagy az én gyermekeim?

Ezeket a kérdéseket a Magyar Talâlkozôkcn, a Magyar
Helikon elôadâsain, a cserkésztiszli konferenciâkon, a magyar
iskolâkban és még szàmos egyéb helyen és alkalommal kell
megtârgyalnunk, hogy amikor arra kerùl sor, minden magyar
sziilô képes legyen gyermekeinek a vilâgos, helyes, kiegyensù-
lyozott vâlaszt megadni.

4.) A nevelés egyszoval: egyéniség-kibontâs. Ahogy a gyer-
mek a sziilôtôl tanul enni, inni, ôllôzkôdni, tisztâlkodni és még
sok egyebet; a sziilôtôl kell a magyarsàgtiidatot és szeretetet
ôrôkôlni, tamilni, élvezni és — ami az elôbbieknél nem ke-

vésbé fontos — tovdbbadni!

a.) "MagyaruI tani'tott imâdkozni anyâm" — l'rja Posa
Lajos kedves egyszerû szavakkal. A magyarsâgtudat felé vezetô
elsô hatârozott lépés az: anyanyelve magyar.

b.) Àm senki se higgye, hogy ha gyermeke idegen nyelvû
apa vagy anya miatt nem tud magyarul, akkor "mâr minden
yeszye", yagyis kâr toyâbb minden erôlkôdésért. Ez a gondolât



a lustasâg ôrdôgének sugalmazâsa! Éppen a német anyanyelvû
grôf Széchenyi Istvânt vitte râ magyarsâgszeretete, hogy ma-
gyarul megtanuljon és lelkiinkbe vésse az orokérvényû szâllô-
igét: nyelvében él a nemzet! Magam is ot éves voltam, amikor
a "Miatyânk"-ot magyarul megtanultam. Ti'z és félèves korom-
ban azonban mâr megirtam elsô magyar nyelvû versemet. Sze-
retném hinni, hogy igen tisztelt hallgatôim (olvasôim) sem a
kisfiammal folytatott beszélgetésl, sem az onmagamrôl tett
vallomâst nem tekintenék dicsekvésnek, hanem a magyarrâ-
vâlâs és magyarsâgtudat gyakorlati példâinak. Ez a két példa
ugyanis és még szâmos ezekhez hasonlô gyakorlati reményre
jogosit: ugyanilyen magyarrâvàlâsok még végtelenszer megis-
métlôdhetnek a jôvôben, ha ôntiidatos magyar szulôk tesznek
râla.

c.) — Bitte, Papa, erklare mir ...

vagy:

— Please, Dad, explain this problem ...

Mert a latin a kérdést tisztâzni akarja ( =clarificare),
vagy ki akarja teregetni (=:explanare) ... mîg a mi gyerme-
keink igy fordulnak hozzânk;

— Apu, légy szives magyaràzd meg.

Nekûnk az vilâgos, ami magyar, vagy amit magyarul fej-
tenek ki. Személyes tapasztalat alapjân mondom, hogy a latin
vagy német nyelv nem tud fogalmakat tisztâbban meghatâroz-
ni, vagy elmagyarâzni, mint a magyar.

5.) Élmények képezik életiink legnagyobb értékét és leg-
hatâsosabb mozgatôerejét. Ha a gyermek és ifjû az otthon ma
gyar szellemû élmény-sorozatât hordja egyéniségében, ez az
élménytâr az élet szâmos helyeztében oly tettekre sarkalja, me-
lyek a magyarsdg javdra vdlhatnak.

Nemcsak a nemzeti érzelmû zsido csalâdok élménydûs
nevelése érhetett célt Izrael âllam ûjjâélesztésével és erôsité-
sével. Nemcsak Masaryk Thomas Garrigue és hfveinek pân-
szlâv âlmodozâsa (politikai fondorlatokkal és aljassâgokkal
vegyitve) érhetett célt a torzsziilott Csehszlovâkia megalakitâ-
sâval és mesterséges életben-tartâsâval. Becsuletes magyar
iigyiink is diadalra juthat, ha magyar szdrmazdsû csalddok



ezrei oltjdk eszméinkeî gyermekeikbe s azokat benniik tette-
ket sarkalô erôkké fejlesztik.

Hadd soroljunk fel néhânyat az élménnyévâlô tevékenysé-
gekbdl:

âllandô magyar nyelvû târsalgâs;
kozos étkezések magyar nyelvû asztali âldâssal;
vasârnap a magyar nyelvû istentiszteletek kôzôs lâtogatâsa;
csalâdi évfordulôk (hâzassâg, szûletés-, névnap, stb.) ko

zos megûlése;
magyar csalâdokkal valô barâtsâg és kapcsolat âpolâsa;
magyar egyhàzkozséggel és egyesuletekkel valô gyakori

és tevékeny, valamint âldozatos egyûttmûkôdés (a legjobb
ifjûsâgnevelô egyesûlet a Magyar Cserkész Szôvetség).

(Itt kell megjegyeznûnk, hogy fentemh'tett piros-vérsejt
és csont-hasonlat elsô két tényezôje, a csalâd és a templom
[egyhâz], egyûttmûkôdhetik, ha sûlyt fektetûnk râ. De mâr
sokkai nehezebb az iskola bekapcsolâsa; hiszen a hivatalos
iskola nem magyar nyelvû és szellemû, de még csak nem is
egészséges amerikai szellemû! ... Ezért):

Szombati magyar iskola felâllitâsa, erôsitése és (ha kellô
népsûrûségû magyar kôrzetben laknak) az iskolâban valô ma
gyar tanitâs bevezetésének megvalôsi'tâsa;

magyar sajtôtermékek vâsârlâsa és olvasâsa és azok tar-
talmânak gyermekeinkkel valô megbeszélése;

magyarorszâgi rokonokkal valô levelezés. Amennyiben le-
het, azok egy részének ideiglenes kihozatala, vagy Eurôpa sza-
bad orszâgaiba valô meglâtogatâsa. Kerûljûk el azonban min-
den âron a hazautazâst. Ez azért veszélyes, mert:

a.) vagy a ifjû gondolkodâsât mérgezi meg (akâr roko-
nokhoz megy egyedûl, akâr velûnk egyûtt van, de nincs elég
idônk, hogy naponként megtârgyaljuk az ôt ért élményeket);

b.) vagy bennunket kârhoztat hallgatâsra a kommuniz-
inussal szemben {szalâmi politika: "Ha mégegyszer beutazâsi
engedélyt akar kapni, ne nyilatkozzék a kommunista rendszer
ellen.");

c.) vagy mindkét nem kivânatos eredményt eléri; ne feled-
jûk, hogy a vôrôs diktatûra ma mâr csak kb. 370 személylôl
tart. Tehât a DP-k és 56-osok egyûttvéve mâr "oly jôl viselked-



nek", hogy a kôzôs emigrâciôbol mâr 400 egyén alatt âll a
"veszedelmes elemek" szâma. Ugye, milyen tragikus? Nemcsak
"a Nyugat" elpuhult és megalkuvô; mi is azzâ vâltunk!

Betlehemezés. Tudomâsom van olyan magyar kdzosségrôl,
ahol agyarkodô magyarkodâs miatt évekig nem volt magyar
betlehemezés. Egyszerre egy hatgyermekes csalâd elkezdte ba-
râti korét lâtogatni. Bemutatta a karâcsonyi pâsztorjâték
egyik népi vâltozatât. Term.észetesen mindenki orommel és
boldogan hivta és fogadta ôket. Ez év âdventjében ot vagy bat
mâsik csoport is jârja mâr rajtuk kiviil az otthonckat; oly sok
magyar otthon van és oly igazzâ melegedtek a szivek, hogy
minden betlehemezô csoportnak bôven lesz dolga ... a torzsal-
kodâs pedig szûnôfélben van!

Vizkereszti hâzszentélés;

magyar Szilveszter-est — tizenhat éves kortôl kezdve ko-
moly nevelô hatâsû, ha sudarosodô gyermekeinket belevonjuk
szôrakozâsainkba s megtanulnak "tisztân vfgadni";

magyar farsangolâs;
hûsvéti locsolâs — emlékezunk még râ? El tudjuk magya-

râzni ifjainknak annak eredetét, "népiesen polgârias, vagy
polgâriasan népi" vâltozatânak bâjât, hangulatât, szépségét?
Két helyrôl van tudomâsom, ahol amerikai lânyok is vârjâk
hûsvét hétfôjén a locsolô magyar legényeket!

Majâlis. Tavasz- és élet-iinneplés ledérség és baloldali izet-
lenkedés nélkiil!

És ha jôn a nyâr, egyiitt megy-e az egész csalâd a cserkész-
tâborba?

Egykor egyik poéta-târsam igy verselte meg az ôbudai 158.
sz. Ârpâd Cserkészcsapat lapjâban tâborozâsi vâgyainkat:

Àlmainknak koronàja, làbor,
erdôk surûjében elrejtezô sàtor...

Hadd foglaljuk bssze terebélyesedô gondolatainkat:
A hâzastârsak egyéniségi osszeforrâsânak meg kell te-

remtenie az utôdok fizikai és szellemi fészkét. Ez a fészek —

az otthon — Csalâd-Magyarorszâggà vâlva élmények ozônét
sugârozza az ifjû lelkébe-testébe. Az élmények hivatdstudattd



fokozôdnak, amely megkeresteti és megtalâltatja hordozôja
helyét a vilâgmagyarsâg tàrsadalmàban.

Krisztus Urunk, Ki Péter apostolt az Egyhâz sziklâjânak
nevezte, méltân mondhatnâ:

— Te, csalàd, szikla vagy, s e szikldra épitem a keresztény
tdrsadalmakat.

Mi is a csalâdra épftjiik a magyar jôvendôt. Amikor csa-
lâdommal ott énekeljlik a Sik Sândor Cserkészpark (Fillmore,
N. Y.) tâborâban a diadalmas indulot:

Fiûk! Fel a fejjel, az ôra kôz&l.
Kél a magyar égen a hajnal.
Most kell az erôs kar, a férfiii mell
Ezeréves acél-akarattal.

Ziîg, mint a harci trombita,
A Lomnic és a Hargita.
Értiink kidlt, felénk siivôlt
Az ôsi fôld, a drdga fold!

... tudatosan a nyolcadik tdrzs csalâdjai felé nyùjtjuk szfviin-
ket, lelkiinket, keziinket — és egyre tôbb magyar csalâddal
egyesùliink. Megértjuk a Lomnic, a Hargita, az ôsi fôld utâ-
nunk valô vâgyât, hangjât és iizenetét. A csaldd szent, magyar-
sdgmentô és fenntartô hivatdstudatdt dpolva dolgoztink, hogy
megteremjen — a gyôzelem!

M- î'r S-

N[. Ludwig A. Aiirél dr. tanâcskozàsi elnok hâlâs kôszône-
tet mond Baranski Tibor értékes elôadâsâért, aztân Forgdch
Péter dr. (Buffalo, N. Y.) orvost kéri fel elôadâsânak megtar-

Forgdch Péter dr.:

MAGYAR ÉLETTÀRS KERESÉSE ÉS MEGTALÂLÂSA

— Édesanyâm, aztân meddig lesziink ilyen koldusok? —
kérdeztem a kicsiny osztrâk falusi szobâcskâban 1956 hideg
ôszi éjszakâjân. Néhâny ôrâja léptiik ât a magyar hatârt, mi-



utân a hatârmenti erdôcskében fagyoskodtunk csaknem egy
âllô napig, hogy megvârjuk a sotétség beâlltât (mikor is kôny-
nyebben kerûlhetjûk el a hatârôrok éber tekintetét és gépfegy-
verezését). Édesanyâm halkan elbeszélte, hogy igazân az
en kedvemért hagyjuk el Hazânkat. Kiskorom ôta orvos akar-
tam lenni. Annyit gyermekésszel is megértettem, hogy egész
csalâdunk "osztâlyidegen". Ezért vették el csaknem mindenlin-
ket. Ekkor tudtam meg azt is, hogy mâr édesanyâmnak sem
engedték meg, hogy orvosi tanulmânyait befejezze. Most reâm
is ugyanez a sors vârna.

Mikor feltettem sziilômnek a szivettépô kérdést, a vâlasz
meleg, biztato olelés és forrô-kbnnyes csôk volt. Ez a csôk az
fgéretet kifejezô ôlelésre hiteles pecsétet tett. Nckem kôriil-
beliil ezt mondta:

— Ne félj! Nem lesziink sokâig ily foldhozragadtak. Âm
akârmit tartogat is szâmunkra az élet: harcainkat egyiitt kùzd-
jiik végigl

Azoknak a szerencsés "refugee"-gyermekeknek sorâba tar-
toztam, akiknek sziilei sohasem akartak hebehurgyân, vagy iz-
léstelen feltûnôséggel beleilleszkedni ùj hazànk târsadalmâba.
Arra sem emlékszem, hogy valaha is szégyenlettem volna ma-
gyarsâgomat. Érthetô, hisz 1956 pâratlan hôsiességû hazafias-
sâga és harcos tisztessége gyermeklelkemet annyira megfogta,
hogy mindenkor "szerény bùszkeséggel" tettem tanûsâgot ma-
gyarsâgomrôl. Mindazonâltal meg kell vallanom, hogy a "zajos
hazafiak" rôvid idôre csôkkentették érdeklôdésemet a magyar
iigy irânt. A kiegyensûlyozott magyarsâg megtapasztalàsa aZon-
ban teljesen eltûntette ezt az âtmeneti értelmi és érzelmi za-
vart és elhidegulést.

Kiben talâltam meg a kiegyensûlyozott magyarsâgot?
Indiana âllam Notre Dame Kollégiumâban folytatott ta-

nulmânyaim idején német-nevû, de tzig-vérig magyar-lelkû,
magyar-szivû és magyar gondolkodâsû csalâddal barâtkoztam
ôssze: Brucknerékkal. Otthonom utân ez a csalâd és a magyar
cserkészet segitett magyarsâgom ontudatositâsâban, megtar-
tâsâban és a magyar sorskozosség életreszôlô vâllalâsâban.



Nem tettem semmiféle "szent fogadalmat", hogy csak ma
gyar leânyt veszek feleségiil, mégis egyre Inkâbb tudatosult
bennem a boldog hâzassâg kovetelmény-sorânak egy-két gya-
korlati alaptétele, mint pl.:

hitvesed lehetôleg vagy veled egykorû, vagy nâlad fiatalabb
legyen (de tiz évnéi nagyobb korkiilonbség ne legyen);

értelmiségi foka, csalâdi hâttere âlljon kôzel a tiedhez;

vallâsa, nemzetisége, kulturâlis hâttere legyen azonos a
tieddel, vagy ha nem, lehetôleg ne térjen el nagyon egymâstôl.

A cserkészet felismertette velem az élmények fontossâgât
es râmutatott hatâsukra az ember életében. Nem lepôdnék
meg, ha egyszer egy jôlképzett pszicholôgus kihâmoznâ belô-
lem, hogy annak az egynapos erdei vârakozâsnak és annak az
osztrâk falusi hâzban tôltôtt éjszakânak dôntô kihatâsa volt
egész életemre. Nagyon valôszinû, hogy tudatalatti vilâgomban
olyan személyre vâgytam, akivel nemcsak fizikailag, hanem lel-
kileg is ôsszebûjhatok; aki gondolataim, vâgyaim, értelmi és
érzelmi rezdiiléseim felfogôja, visszavetitôje, érlelôje s nem
egyszer ihletôje.

Sûlyos idôket éliink. Csak Isten tudja, mi lesz velûnk.
Egyszer taldn épp az én gyermekem, vagy gyermekeim bûjnak
majd feleségemhez veszély idején. Ktvànom nekik (ha erre
•sor kerulne), hogy az ô édesanyjiik is ûgy tiidjon veliik beszél-
ni s nekik mindent elmagyardzni s ôket oly megnyiigtatôan
magdhoz olelni, mint az enyém tette egykor velem.

Mindezt azért mondtam el, mert szeretném, ha ezeken az
alanyi élményeken keresztùl mindenki "egyiittérezne" velem,
hogy erre az egyùttérzésre vetithessem râ gondolataimat. Re-
mélem, hogy ez a "hangos" egyiittérzés és egyùtt gondolas
"egyuttértés"-be torkollik. Ez azért fontos, mert gondolataimat
s érzelmeimet azokkal szeretném megosztani, akik hisznek,
vagy hinni akarnak a hâzassâg csodâlatos hivatâsâban: em-
bert sziilô, embert formâlô, embert boldoggâ tevô erejében.
Azokkal szeretnék néhâny percre lélekben eggyé vâlni, akik hi-
szik, hogy az egészséges magyar hâzasâgok sora és a kiegyen-



sùlyozott magyar csalâdok kapcsolata képes lesz a magyarsâ-
got megmenteni a jovendô szâmâra.

Az emberi természet istenadta jôzansâga csiholta ki a gô-
rbgok és rômaiak elméjébôl a harmonikus egybeillés és egyiitt-
maradâs axiomâjât: "Similis simili gaudet" (=:A hasonlô a
hasonlônak ôrvend). A Szentfrâs ugyanezt a gondolatot isteni
tekintéllyel s tâvlattal târja az ember elé: "Abyssus abyssum
invocat." (=A mélység a mélységet hivja).

Bar feltétleniil elismerjuk az emberi szabad akarat léte-
zését, ugyanakkor nem tagadjuk, hogy jbvônk kialakîtâsâban
a legtôbb esetben dontô szerepet jâtszik az élménysorozattâ
sûrûsbdott mûlt. Szuleink gyermekkorâban, ifjûsdgdban, édes-
anydnk méhében, anyatejének bûvôs erejében, édesapdnk fér-
fias nevetésében és bardzdds homlokdban nyugosznak a jôvôn-
ket sâlyosan befolydsolô motivumok! Ahogy a fôldi lények éle-
tének egyik alapfeltétele; a légkbr, az egyéniséggé-alakulds el-
engedhetetlen légkdrét otthonunk kitôrolhetetlen élménysora
leremti meg. A kiegyensidyozott légkdrû magyar otthon a ma
gyar hdzastdrs iitdn valô vdgyôdds legfontosabb tényezôje.

"Sztvem elsô gondolata
Hozzdd szdll fel, Istenem!"

"Ën Istenem, jô Istenem;
becsukôdik mdr a szemem.

De a Tied nyitva ..

Minden napnak ez az isteni kerete; ebbe festjiik bele a fel-
keléstôl lefekvésig tartô életiink "kbrképét".

Pbttom koromban sziileim igy hintâztatnak, repùltetnek:
"Zsip-zsûp, kender-zsûp,
a kis Petit kidobjuk."

De tudom, hogy senki sem dob ki; s mig kezemnél-lâbam-
nâl fogva ringatnak, csengô nevetésemet sziileim hangjânak
egyiittese festi alâ.

"Ldnc, Idnc, eszterldnc ..
Aztân cserkész-korûvâ serdiilok. Kipirult arccal késziilùnk

a hadijâtékra ( =szâmhâborûra). Osi, magyar harcosoknak



képzeljiik magunkat, akik a keleti pusztâkon a tûz pattogo
szikrâit bâmuljâk, mikôzben a lobogô lângok és lobogô harci
dalok csatâra.ajzzâk fel ôket:

"Itt az idô, cihelôdjiink,
retteg a gyâva mitôliink:
— Hôs turdnok, hôsi vérek,
huja-huja htijra, vitézsk!
Hôs turdnok, hôsi vérek,
huja-htija-hujra, vitézek!"

A magyar élménysorozatok szakadatlan lâncolatân szi'ne-
sul meg lelkem, szellemem, idegrendszerem, izlésem és vâ-
gyam. Ontudathasadâs nélkul szeretem az Egyesùlt Âllamokat,
de egyre inkâbb ébredek râ magyarsâgunk magâvalragadô ér-
tékeire. Élvezem azokat, meg akarom azokat magamnak tar-
tani, mégpedig: orokre! Tudom, hogy ezért nemcsak magamé-
vâ kell azokat tennem, hanem ki kell azokat magamban, kor-
nyezetemben s ûj hazâm târsadalmâban bontakoztatnom. Ma
gyar kultûrkincseink jôtékonyan szmesîthetik s termékenyi'i-
hetik meg az Egyesiilt Allamok kultûréletét.

Tapasztalatom szerint mâs sziilô is hasonlô kultûrkelen-
gyével lâtta el gyermekét, mint engem az én otthonom.

☆

Hitvesemmel, Klârival, éveken keresztul talâlkoztunk a
cserkészkozosségben; de jô darabig csak néztiink egymâsra
miélkiil, hogy yiîcgldtttik volns. egymàst.

Aztkn eljott a meglâtâs pillanata. Az a bizonyos varâzs,
amikor a testi vonzalom a lelki és szellemi vonzôdâs keretévé
és egyben beteljesulésévé vâlik. Egyéniségunk kulônbozôsegen
belul annyi hasonlô és kôzôs vonâs rajzolôdott ki bennunk,
hogy egymâs âllandô kôzelségében akarjuk azokat eggye for-
rasztani és kiteljesîteni. Isten ajândékaként otthonunk s kôr-
nyezetunk éltetô befolyâsâbôl, ugyanakkor a magunk szabad
akaratâbôl egyéniségunk "mélységgé" vâlt, amely a masik
"mélység" utân kiâlt.

Szentimentalizmus nélkul merem. magunkra alkalmazni
annak a régi dalnak sorât, amelyet otthonomban banglemezen
annyiszor hallgattam:



"Âlmaimban valahol màr jbttél felém..."
Éveken ât hallgattam ezt a dalt, sot, el is felejtettem. Lâm,

most ûjra eszembe jutott és — értelmét megértem.

Ifjûsâgunk minden percének (tudat alatt) a hâzassâgra
valô elôkésziilésnek kell lennie. Az is. Szomorû gûnnyal mond-
hatjuk: elôkésziilet a jô, vagy a rossz hâzassâgra!

Ôsszeszorul szivem, amikor sorvadozô magyar otthonokat
lâtok, vagy amikor sziilôkkel beszélgetve a magyar iigy irânt
kôzômbbsséget, megfertôzott magyar nyelvet, vagy a mûltuk-
tôl valo teljes elszakadâs âllapotât tapasztalom.

Vitân felûl âll, hogy a Magyarorszâgrôl idejott és a ma
gyar ontudattal megâldott sziilôk inditjâk el az ifjûban a ma
gyar hâzastârs utâni vâgyat. Az otthon levegôje sugalmazza a
hajadonnak és ifjûnak, hogy azt sajât otthonâba âtplântâlja,
ûjjâsziilje, éltetô elemévé tegye.

Ezért vilâgos, hogy aki gyermekével nem beszél magyarul,
aki nem jârat magyar lapokat és folyôiratokat, akinek nincs
magyar kônyvektôl roskodozô kbnyvszekrénye, akinek nincs
magyar barâti kôre, nem jâr magyar templomba és kbzôsség-
be, annak gyermeke elveszti a magyar kultûrkincs és ôntudat
potolhatatlan gyémântjât.

Minthogy nagyon kevés magyar él egymâs kozelében, ki-
nek-kinek tudatosan kell arrôl gondoskodnia, hogy csalâdja és
a tobbi magyar kozôtt élô kapcsolat alakuljon ki. Âmbâr ba
râti kapcsolatot nem lehet erôszakkal felépiteni, mégis komoly
erôfeszftést kell tenniink, hogy mâs magyar csalâddal vagy
kbzôsséggel ôszinte jô viszonyt épitslink ki. Ne feledjiik: "Az
omber târsas lény." Minden jôzan emberben benne kell élnie a.
vâgynak a felebarâtjâval valô kapcsolat megteremtésére és
âpolâsâra. Mikor istenadta ôsztôniinkre hallgatunk, annak fel-
ismerése is sarkalhat benniinket, hogy ismerôs és barâti kôr
megteremtésével gyermekeinket segitjuk sajât kapcsolataik ki-
alakitâsâban.

Hitvesemet a Cserkész Szôvetség munkâjâban valô tevô-
leges belekapcsolôdâs révén ismertem meg. Komoly tapasz-
talatbôl leszûrt meggyôzôdésem, hogy csalâdok barâti kap-
csolata mellett a magyar lemplom és egyesiilet az a két



természetes kozosség, amelyben a magyarsâg megmaradhat,
megûjtdhat és amely a magyar fiatalsàg egymâsratalâlâsât
elôsegitheti.

☆

Ezeréves (és tobb, mint ôtven éve) megcsonki'tott Magyar-
orszâgunk hatârain beliil és kîviil a sâtân târsadalmi és erkbl-
csi râkja îtéli halâlra a magyarsâgot. Az elszakîtott terùletek
kisebbségi magyarjainak még siilyosabb a helyzete, mint a
csonka hazâban élôké: ôk kettôs jdrom alatt gôrnyednek.

Tudatosuljon végre benniink a sûlyos, de kituntetô hivatâs:
rànk — a nyolcadik tôrzsre — hdrid, hogy a magyarsdgot meg-
inentsiik. Ennek egyetlen alapja: a Csaldd-Magyarorszdg!

A csaldd-sejt magja: a hâzassdg.

Biztositsuk a nyolcadik tôrzs ifjù nemzedékének egészsé-
ges hdzasoddsdt, hogy megmentsiik a magyarsdgot Istennek,
ônmagdnak s az emberiségnek.

☆ ☆ ☆

Nt. Ltidwig A. Aurél dr. tanâcskozâsi elnôk hâlâsan meg-
kôszoni Forgdch Péter dr. értékes elôadâsât, majd fôtiszteletû
Elek -Âron (Cleveland, Ohio) puspôkhelyettes reformâtus lel-
készt kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.

Fôt. Elek Aron:

AZ egyhAz szerepe a magyarsâg megtartAsâban

A nyugati civilizâciô legdbntôbb faktoraként jelentkezett
a keresztyén gondolât és életstîlus. Ûgyannyira, hogy a nyugati
vilâg szellemi struktûrâjât teljesen âtjârta és sajâtos môdon
a maga képére és hasonlatossâgâra alakitotta a keresztyén
evangélium (aminek szôszerinti jelentése: ôrdmuzenet) ûgy
annyira, hogy ennek a roppant erôteljes életformânak a nyo-
mâban jelentkezô keresztyén kultûrâban szinte majdnem
minden egyéb kultûrmotivum megnémult, csak a Nâzâreti
Mester szava nem. Az 0 szava merevedett kôvé, bronzzâ, ka-
tedrâlissâ, joggâ, âllamformâvâ — életté. Huszadik szâzadunk-
nak ebben az utolsô évtizedeiben, amikor szinte minden szel

lemi megmozdulâs a keresztyén eszméktôl valô fûggetlenség



jegyében szeret sûtkérezni, lépten-nyomon kénytelen keresz-
tyén etikai és szociâlis mentében jârni, mert noha képesek
ezek a szellemi âramlatok magukat a keresztyén egyhâz teti-
kus tanîtâsâtôl mentesiteni, de attol a kultûrâtôl, amit ez az
egyhâzi berendezkedés megteremtett és annak a hatâsa alôl
menekiilni képtelenek. Még a legszélsôségesebb materialista
ideolégia sem tudta magât ettôl a befolyâstôl mentesiteni:
Marx a vallâsalapité, a "Das Kapital" a szentirâs, Lenin: Pâl
apostol (aki a Mester gondolatait a gyakorlati életbe âtliltette).
Az Egyhâz helyébe a part, a papok helyébe a pârttagok, az
eschatalôgia helyébe a tôldi paradicsomot garantâlô osztâly-
nélkiili târsadalom tokéletes boldogsâga keriil. És l'gy tovâbb.
Még egy sereg egyéb kôzos vonâsra lehet talâlni minden kiilo-
nosebb erôlkôdés nélkùl, ami mind annak a bizonysâga, hogy
a keresztyén kultûra végzetesen âtszôtte nyugati kultûrânkat
ligyannyira, hogy egyiknek az élete a m.âsiktôl elvâlaszthatat-
lan. Egyûtt élnek és egyiitt pusztuinak az események brbk tôr-
•vényeinek a rendjén.

A keresztyén egyhâz a legtisztâbb értelemben vett nemzet-
kôziség jegyében induit. Pâl apostol klasszikus megfogalmazâ-
sâban az evangélium zsidô tbltetû a zsidôknak, pogâny tôltetû
a pogânyoknak, gbrbgôs izû a gbrbgoknek és minden egyéb
mindenki mâsnak. Ebben nem elvtelenség, hanem rendkîviili
(elaszticitâs) rugalmassâg, alkalmazkodâsi képesség rejlik, ami
miatt megmaradhatott két évezreden ât annak ellenére, hogy
megadta a csâszârnak, ami a csâszâré volt, de nem adta el a
lelkét soha, senkinek!

Erre a "nemzetkbzi" lelkiségre szùksége volt a kezdôdô
ôskeresztyén kôzosségeknek és ha nem ezen az elvi alapori âll-
tak volna, akkor rég elsbpôrte volna azokat a tôrténelem viha-
ra. De raivel ez a nemzetkbziség nem elvtelenségen, hanem a
legegyetemesebb emberi motivumokon nyugodott, ezért volt
képes (bârmennyire is ellentmondâsnak hangzik) a legnemze-
tibb kultûrâk megteremtésére is!

Kûlonosképpen a reformâciôt kovetô idôkben a protestâns
keresztyénség tudatosan és programszerûleg szolgâlta a nem-
zeti kultûrâk iigyét az egyhâzi liturgia nyelvének a leforditâsâ-
val, énekléssel, bibliaforditâsokkal, irott imâdsâgokkal és âl-



talâban a betûvetés tudomânyânak a nép legszélesebb réte-
geiben valô ismertetésével.

Mindannyiunk szi'vében eleven szénként ég annak a re-
ménységnek a tiize, hogy mindent meg kell tennûnk magyar-
sâgunk megtartâsa érdekében. Ez a szent lâtomâs elkôtelezett-
séget, életcélt, âldozatot jelent szâmunkra. De ugyanakkor
bolcs szivet és érett elmét is igényel. Ezeknek a birtokâban
joggal és okkal kérdezheti az emigrâns magyar: mik azok az
adottsâgai a mi ëletiinknek, amik ezt a mi lâtomâsunkat meg-
valôsithatjâk? Mik azok az életkeretek, amiken beliil ez a vâgy
megvalôsulhat?

Miféle szervezet lehetne az, és hogyan lehetne azt létre-
hozni, ami magyarsâgunk kôzvetlen életérdekét szolgâlni tud-
nâ? Ezt a spekulativ dolgot a végtelenségig lehet variâlni és
kombinâlni anélkiil, hogy tapodtat is elôbbre jutnânk.

Ezekre a kérdésekre adandô feleletûnket, lehet, mas né-
pek, mâs emberfajok, mâs kultûrâk keretén beliil talâlhatjuk.
Mindig azok a népek és fajok maradtak meg, amelyek kialaki-
tottâk a maguk sajâtos életstilusât, amelyeknek vallâsi és nem-
zeti kultûrâjuk eggyé ôtvozôdott. Azok a népek mind tonkre-
mentek, amelyek meghasonlottak ônmagukkal, amelyek szâ-
mâra legdrâgâbb nemzeti drôkségiik az életùk ôcskapiacâra
kerult. Akkor kezdtek el harangozni a nagy rômai birodalom-
nak is, amikor tûlkultûrâlt, tùlkifinomult, tûlontùl meggazda-
godott patriciusaik nem a nagy pogâny katedrâlisba mentek
ôseik hitével sziviikben — hanem a fiirdôkbe irodalmi, politi-
kai pletykâkat hallgatni! Ekkor kezdtek el nekik is harangozni.
A kacagânyos barbâr nomâd, akinek alakja mâr kirajzolôdott
az aquincumi hajnali kodben, az elkôvetkezô idôk hîrnôkeként
jelentkezett a birodalom keleti hatârân. A légiôk pazar fegy-
verzete mellett a katonai tudâs a taktika minden ûtvesztôjében
jârtas vezetôkkel sem tudtâk a harbârok fergeteges tâmadâsait
kivédeni, mert valami hiânyzott a rômai légiôkbôl: a nemzeti
ôntudat szelleme, amiért élni is és még halni is érdemes. Ki-
hiinyt a géniusz mécsvilâga, hainu alâ kerùlt nemzeti kûlde-
tésùk, mûltjuk és jôvendôjiik szolgâlata. A Kapitôliumon meg-
ùresedett az ôriâs Zeus-templom, de vele egyiitt megiiresedett
a nemzet lelke is. Hitiik halàla sejtelmes elôhirnôke lett or-
szàguk halâlânak is.



Nézzunk egy mâsik képet. A diaszpôrâba keriilt zsidôsâg
az ég-adta mindenét maga môgott hagyta, csak a vallâsât nem.
Valami hallatlan ragaszkodâssal, szinte rajongô lelkiséggel szo-
ritotta kebélére még a legutolsô kis zsidô kozbsség is a tbr-
vénytekercset, mert abban érezte meg a maga megtartâsânak
titkât. Tudta, hogy ha azt elveszti, mindenét elvesztette és
nem marad mâs hâtra, mint beolvadni valami mâs népbe. Azok
a parânyi zsidô diaszpôrâk, vallàsi-etnikai kôzosségek évszâza-
dokon ât megmaradtak, mert nemzeti ôntudatukat megfogal-
maztâk, kifejezték, gyakoroltdk hitûk misztériumdban. Ezek a
maroknyi kis zsidô kôzosségek élô példâkként âllanak elôttiink
arra, hogy csak az a nép marad meg, amelyik képes megtar-
tani azt a vallâsi keretet, amelyet ô formait sajât lelkének
képére és hasonlatossâgâra. Nem kell fantâziânkra hagyatkoz-
nunk, hogy megértsiik: a mi magyar életùnk ijesztô môdon
hasonlit a diaszpôra-élethez.

Bar megadatna nekiink is az a kegyelem, amely nem en-
gedi feledni a mûltat, a népet és nemzetet, ahonnét elszârmaz-
tunk. Az egyhâzak ebben a missziôban rendkiviili szolgâlatot
képesek tenni szervezettségiiknél, papi gârdâjuknâl fogva, de
csak akkor, ha azt az ô szolgâlatukat magukénak tudja és érzi
a magyarsâg. Egy negyedszâzada szolgâlom amerikai magyar
reformâtus népiinket és hiszem, hogy ezen a szolgâlaton ke-
resztiil, magyarsâgunkat. A hazâtvesztett ember lelki struktû-
râja érdekes, kiszâmithatatlan, tûlérzékeny, kônnyedén sértô
és kônnyen sértôdô, mert kereszthordozô embertipus ô, aki a
fâjdalmakat képtelen nyomtalanul viselni. Ez a személyhez
szôlô szolgâlata az egyhâznak a legâldâsosabb és ez az, amit
semmi egyéb nem pôtolhat. (Modem pszicholôgusok megprô-
bâljâk ugyan ezt az egyéniség-személyiség-mentést és lehet,
hogy el is jutnak valamire, ha majd elhiszik, hogy Freud Zsig-
mond mégsem az Isten! ) Mindig furcsânak tartottam azt, hogy
azok kisérleteznek a lélek gyôgyitâsâval, akik tagadjâk annak
a létezését!

A magyar keresztyénség nem termeit ki sok nagy teolôgust
sem katolikus, sem protestâns kiadâsban, de kitermelt egy
olyan gyakorlati keresztyén életstllust, amely szinte pdratlan a
vildgban. Ezért tudott megmaradni a magyarsâg, mert életé-



nek legkritikusabb, legtragikusabb idejében, amikor senkije
mâr nem volt, még mindig mellette volt a papja! Torôk—ta-
târ—germân—labanc vilâgban delejes irânytû volt a falusi
templomtorony, mennyei malaszt a szentlecke, gyôgyîtô erô a
kbzôsség. Lehetett vârakat, vârosokat lerombolni, felégetni, de
a feltâmadâs misztériumâban fogant hitet nem lehetett tonkre-
tenni népunk életében soha! Az a katolikus kâmzsâs barât, aki
oly sok szépre-jôra tanitotta népiinket, és az a rongyos palâstû
kâlvinista prédikâtor, aki annyiszor élesztgette a bujdosô ma-
gyarok csepûjének tiizét a lélek lângjâval: ârnyékâval még a
mi életiinkre is râvetôdik és bizony sokszor érezzlik magunkat
ôriâs apâk tôrpe gyermekeinek. Az én hitem a magyar meg-
maradâsban addig él, ameddig tudatosan él benniink nemzeti
életunknek minden értéke és minden, amivel a mi nemzeti
kultûrânk jovôjét munkâljuk. Ady Endre komor bânatâval
csak stilisztikailag, de nem tartalmilag értek egyet:

Jônnek rendei a csodàknak,
Kiket tegnap még meg se lâttak,
Jônnek a csodàk, jônnek, jônnek,
De a hiteim elkôszônnek.

Vagyunk még elegen, akik hiszik, hogy a hiteink nem kôszôn-
tek el. Majd lesz még egyszer csodâlatos napfelkelte, amikor
"ez a mi hitunk valosâgra vâlik". Megtartatik, életre itéltetik
ez a mi népunk, zsolozsmâsan, zsoltârosan, magyarul, ma-
gyarnak.

☆ ☆ ☆

Nt. Ludwig A. Aurél dr. tanâcskozâsi elnok hâlâs kôszbne-
tet mond Fôt. Elek Aron értékes elôadâsâért, majd Vàrdyné
Huszâr Agnes dr. (Pittsburgh, PA) fôiskolai tanârt kéri fel elô-
adâsânak megtartâsâra.

Vdrdyné Huszâr Agnes dr.:

ALSÔ- ÉS KÔZÉPFOKÛ MAGYARSÂGTUDOMÂNYI
OKTATÂS ÉSZAK-AMERIKÂBAN.

Ahhoz, hogy némi âttekintést nyerjûnk a magyar nyelv
és kultûra Észak-Amerikâban torténô elemi és kôzépiskolai
oktatâsârôl, talân nem sziikségtelen, hogy roviden visszapil-



lantsunk a mûltba: az eddigi teljesitményeket felmérjûk, a
mûlt problémâit megvizsgâljuk, s remélhetôleg eredményeik-
bôl és mulasztâsaikbôl tanuljunk.

Elôadâsomban tehât hârom problémakôrt târgyalok. Elô-
szor rovid ôsszegezést adok a mûlt emigrâciôinak a magyar
nyelv és kultûra oktatâsa kôrùli tevékenységérôl, majd a je-
lenlegi helyzet vâzolâsâra térek ât, s ezt kovetôen a magyar
nyelv és kultûra oktatâsâval kapcsolatosan felmeriilô problé-
mâkat és nehézségeket elemzem.

Mivel a magyar kultûra mûvelése és oktatâsa szorosan
osszekapcsolôdik a kûlonbbzô emigrâns csoportok gazdasâgi
és târsadalmi helyzetével, politikai beâllîtottsâgâval, vala-
mint a magyarnak megmaradâs ôhajânak erôsségi fokâval,
vizsgâljuk meg elôszor is az egyes emigrâns hullâmok tulaj-
donsâgait, jellegzeteségeit, mibenlétét. ^

A dualista kor magyar emigrâciôja

Az Észak-Amerikâba kivândorolt magyarsâg négy fôcso-
portra oszthatô! A magyar emigrâciô tôrténete a XIX. szâ-
zadba nyûlik vissza, mikoris az elsô jelentôs csoport az
1870-1914-es évek kozott az 1867-es kiegyezést kôvetô dualista
korban hagyta el szûlôhazâjât. Mint ismeretes, a Kossuth-
emigrâciôtôl eltérôen (akik ideolôgiai és politikai okok miatt,
német és Habsburg ellenes felfogâsuk kovetkeztében vâlasz-
tottâk a hazâtlansâgot) a dualista kor egy milliôt kitevô ki
vândorolt magyarja (s két milliô magyar âllampolgâra) ûn.
gazdasâgi menekiilt volt.^ A szegénység, a fôldnélkûliség kész-
tette ôket arra, hogy hazâjukat elhagyjâk. Mivel e csoport
jelentôs része pénz- és vagyonszerzés végett prôbâlt szeren-
csét a tengerentûl, sokan kôzûlûk ûj hazâjukat ideiglenesnek
tekintették, s a visszatelepedés reményében éltek. Ez azonban
nem zârta ki azt, hogy ne alapitsanak nagyszâmû egyhâzi, târ
sadalmi, élet- és betegbiztositâsi egyletet, s ne épitsenek
templomokat és iskolâkat. A protestâns és rômai katolikus
egyhâzak âltal fenntartott iskolâkban természetesen a magyar
nyelv oktatâsa fontos szerepet jâtszott — részben szentimen-
tâlis okok miatt, részben pedig sziikségbôl. Hiszen a zârt
magyar tômbôkben nevelkedô fiatalok nagyrésze az iskolai



kor elérésekor még elsôsorban is csak magyarul tudott. Ennek
kovetkeztében voltak olyan iskolâk is, aboi a magyar a be-
fogadô orszâg nyelvének szerepét jâtszotta. îgy példâul az
1900-as években Bridgeport, Connecticut-ban a Magyar Rc-
formâtus Egyhâz teljes méretû magyar nyelvû iskolât létesi-
tett, amely a magyarorszâgi reformâtus egyhâz és a magyar
kozoktatâsûgyi minisztérium tâmogatâsât élvezte. E folyamat
eredményeként az elsô vilâghâborût megelôzô hârom-négy
évtized alalt kivétel nélkiil majdnem minden magyarlakta vi-
déken, vârosban és kozségben egyhâzkôzségek âltal fenntartott
magyar elemi iskolâk létesiiltek és mûkôdtek.^

A Trianon-kori magyar emigrâciô

Az elsô vilâghâborû kitôrése és elvesztése nemcsak a mâ-
sodik jelentôs emigrâns hullâm kôzvetlen inditô oka volt,
hanem a mâr itt élôk hazatelepûlését is korlâtozta. Ez a mâ-
sodik hullâm politikai okok (az 1919-es emigrâciô), részben
a trianoni orszâgcsonkitâst kôvetô, s ebben az esetben a kô-
zéposztâlyt is sùjtô gazdasâgi krizis kovetkeztében kerûlt
Észak-Amerikâba. Felépitésénél fogva ez a mâsodik hullâm
az amerikai magyarsâg arculatât ideig-ôrâig megvâltoztatta.
A dualista-kori emigrâciôval szemben ugyanis (akik a szegé-
nyebb, s târsadalmilag alsôbb rétegeket képviselték) a tria
noni emigrâciô jelentôs szâma foglalkozâsânâl fogva a kôzép-
osztâly soraibôl keriilt ki. Nagy része mérnôk, tigyvéd, orvos,
pap, tanâr, ûjsâgirô és volt âllami alkalmazott volt, akiket az
ôsszezsugoritott orszâg târsadalma s amûgy is tùlterhelt bii-
rokrâciâja képtelen volt eltartani.'*

Végzettségùknél fogva e csoport tagjai mâr nem szorultak
arra, hogy magyarlakta bânyavidékekre és gyârtelepekre kôl-
tôzzenek, mely telepek korâbbi és nagyrészt képzetlen bevân-
doroltjaival ûgy sem szivesen vâllaltak sorskôzôsséget. Kép-
zettségiik-adta lehetôségeik kûlônben is mâsok és szélesebbek
voltak, melyek eleve mâs irânyba, az amerikai târsadalom
felé terelték ôket, ahova aztân nagyrészuk be is olvadt.'^

A fenti tények kovetkeztében ez az elsô vilâghâborû utâni
— âltalunk mâsodik hullâmnak nevezett magyar emigrâciô —
tulajdonképpen nem sokat vâltoztatott a mâr Amerikâban



lévô magyarsâg képletén. Hatâsuk azonban teljesen mas volt
az amerikai magyarsâg szellemi életét illetôleg. Ennek az
ôriâsi szellemi fôlénnyel rendelkezô emigrâciônak az amerikai
târsadalomba be nem olvadt rétege ugyanis âtvette a mâr
meglévô magyar Igazdasâgi és târsadalmi egyesiiletek, vala-
mint a sajtô vezetését. Ez a tény természetesen bizonyos szel
lemi emelkedéssel és ideolôgiai reorientâciôval is jârt.

A fenti tényhez hozzâjârult még a trianoni orszâgcsonki-
lâssal jârô ûj magyar lelkiség kialakulâsa, mely jelentôs fel-
lendûlést hozott mind az amerikaimagyar életbe, mind az
amerikai-magyar emigrâciô és az anyaorszâg kapcsolatâba.
Trianon szelleme ôsszekotô kapocsként hatott, s fûtotte a
magyar lelkiséghez és kultùrâhoz valô ragaszkodâst. Ennek
kôvetkeztében az 1920-as évek és a 30-as évek eleje a magyar
nyelv és kultûra fénykorânak bizonyult. Ez alatt a mintegy
mâsfél évtized alatt a biztosabb anyagi kôriilménpek és a
flrianoni tragédia egyesitô hatâsa kôvetkeztében a mâr itt
sziiletett mâsodik és harmadik generâciôs amerikai magyar
gyermek és fiatal tudatosan és nagy lelkesedéssel meriilt a
magyar nyelv és kultûra mûvelésébe, tanulâsâba, és sok eset-
hen szûlei tudâsât és jârtassâgât is feliilmùlta.

Ez a lelkesedés a magyar nyelv és kultûra irânt tôbb

terûleten is mutatkozott. Ûjabb ûjsâgok, napilapok jôttek
iétre, a magyarlakta teriileteken a nyilvânos kônyvtârak ma
gyar gyûjteményei jelentôsen gyarapodtak, a kultûrâlis egye-
sûletek sajât kônyvtâraikat szervezték, s a szinhâz-kultusz is
igen kifejlôdôtt szâmos helyi és vândorszinész gârda kôzre-
mûkôdésével. Ez a fellendulés természetesen igen nagy hatâs-
sal volt a magyar nyelv és kultûra oktatâsâra is. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy a 20-as és 30-as évek elején majdnem min-
den amerikai-magyar gyermek magyar nyelvû, vagy magyar
nyelvet is oktatô iskolâban folytatta elemi iskolai tanul-
méHyait.""

Jellemzô erre a nagy fellendûlésre az a tény, hogy amig
a Rômai KatoJikus Egyhâz az eîsô vilâghâborû elôtt csak
négy teljes fokû magyar nyelvû iskolât tartott fenn, addig
ez a szâm a hâborû utân hûszra emelkedett. Igy tehât az
1920-as években az Egyesûlt Allamok hûsz kûlônbôzô vâro-



sâban mûkodott egy-egy teljes rendû magyar nyelvû katolikus
iskola. (Példâul Daytonban, Detroitban, Philadelphiâban,
Clevelandban, hogy csak egy néhânyat emlitsek.) '

Sajnos, ez az un. fénykor az amerikai magyarsâg életé-
ben rbvid lejâratûnak bizonyult. A 30-as évek gazdasâgi vâl-
sâga, a nagy depressziô sok magyar! munkanélkiilivé tett.
Az egyhâzak és magyar egyesùletek anyagi tâmogatâsa is je-
lentôsen csokkent s ezzel a magyar iskolâk szâma is leapadt.
Anyâk, fiatalok kénytelenek voltak munkâba âllni. Az âltalâ-
nos gazdasâgi dekonjunktûra kovetkeztében meglehetôsen
csokkent a magyar vonatkozâsû szervezeti és egyleti élet, s en-
nek kovetkeztében a magyar nyelvoktatâs is mélypontra
jutott."

A mâsodik vilâghâborû alatti idôszak szintén nem kedve-
zett a magyar kultùra mûvelésének s a magyar iskolâknak. A .
40-es években az egyhâzi és szervezeti élet sok esetben teljesen
megsziint, vagy pedig a minimâlis tevékenységre szorult. Ké-
sôbb, a mâsodik vilâghâborû befejezésével, a novekvô urbani-
zâciô kovetkeztében sok fiatal magyar szârmazâsû csalâd a
vârosok kûlsô terûletére koltozôtt, elhagyta a magyarlakta te-
rûleteket, ahol inkâbb mâr csak az idôsebb generâciô élt. Ezek
a târsadalmi és gazdasâgi fejlemények jelentôs mértékben s
fôieg negativ irânyba befolyâsoltâk a magyar iskolâk mûkô-
dését is. Ennek kovetkeztében az 1910-es, 20-as és 30-as évek

fénykorâtôl eltérôen az 1940-es évek folyamân mâr csak né-
hâny amerikai-magyar iskola folytatta a magyar nyelv ok-
tatâsât.''

Az J945-OS emigrâciô

Az amerikai-magyar emigrâciô harmadik hullâmât a mâ
sodik vilâghâborût kôvetôen kôrûlbelûl 1948 és 1952 kôzôtt
Amerikâba kikeriilt emigrâciô mintegy 16.000 tagja (az un.
"displaced persons") tette ki.'" Ennek az emigrâciônak jelen
tôs része a két vilâghâborû kôzti kor kôzéposztâlyâbôl, illetve
a mâsodik vilâghâborû vége felé politikai szerephez jutott ré-
tegekbôl kerûlt ki, mely a tengerentûlra valô âttelepedését
ideiglenesnek itélte meg. Éppen ezért a kitelepedés elsô évei-
ben nem sok hajlandôsâgot mutatott arra, hogy akâr az ame
rikai, vagy akâr a mâr meglévô amerikai-magyar târsadalom-



mal kozôsséget vâllaijon. Inkâbb a magyarorszâgi helyzet
vâltozâsai és a még mindig remélt visszatérés lehetôségei ér-
dekelték, mint az amerikai magyarsâg târsadalmi és kultùrâlis
élete.

A fentiek ellenére, idôvel tdbb kultùrâlis vonatkozâsû

szervezetet hoztak létre, melyek egy része mâr az eurôpai me-
nekùlt tâborokban jôtt létre. A magyar iskolai oktatâs pôtlâ-
sâra — példâul Clevelandban — a cserkészcsapatok, az Ôn-
segélyzô Egyesiilet, a Magyar Târsasâg, a Dunai Intézet mâr
1952-tôl kezdôdôen kiilonbbzô tanfolyamokat rendeztek, a
Kossuth Kiadô pedig dr. Szâsz Béla kezdeményezésére elemi
és kôzépiskolai tankonyvsorozat kiadâsât készitette elô. A
sorozat bat kbtetének intézményes terjesztése céljâbôl kùlbn
szervezet, a "Magyar Kozponti Tankônyvbizottsâg" jôtt létre,
B. Kovâcs Fréda vezetésével.

A magyar nyelv és kultùra oktatâsa terén a 45-ôs emigrâ-
ciôn belùl a legkimagaslôbb érdeme a még Németorszâgban
megalapitott Magyar Cserkész Szôvetségnek van. A magyar
cserkészet volt ugyanis az, amely a magyar ajkû fiatalokat
szerte az orszâgban ôsszekôtôtte, ma is ôsszekôti, s magyar-
sâgtudatânak megtartâsâban segédkezett. A cserkészmunka
elvégzésén kiviil, a cserkészcsapatok tôbb helyen magyar isko-
lâkat is alapltottak, s îgy a magyar nyelv és kultùra fennma-
radâsâhoz ilyen môdon is hozzâjârultak. A legùjabb kimuta-
tâsok szerint példâul a jelenleg kulfôldôn mûkôdô iskolâk
nagy részét a cserkészet létesitette, vagy legalâbb is a cser
készet segitségével jott létre."

Habâr a 45-ôs emigrâciô nagy része ideiglenes céllal jôtt
Amerikâba, e csoport érkezése és letelepedése mégis bizonyos
fokù fellendùlést jelentett a katolikus és protestâns egyhâzak
âltal fenntartott, mâr kihalôban lévô amerikai-magyar iskolâk
szâmâra. Megérkezése utân ugyanis a tanulôk létszâma sok
esetben nôvekedett, ami aztân meghosszabbltotta a kihalôfél-
ben lévô iskolâk életét.

Kôzépiskolai oktatâs

Az eddigiek alapjân lâthatjuk, hogy Észak-Amerikâban a
magyar nyelv és kultùra oktatâsânak gyôkerei az elemi iskolai



fokon egészen az 1870-es évekig nyûlnak vissza. Az âltalam
nem târgyalt egyetemi szintû magyarsâgtudomânyi oktatàs vi-
szont szâzadunk elsô tizedéig megy vissza; pontosabban a New
Jerseyben lévô Bloomfield Collage és a bloomfieldi Teoldgiai
Fdiskola keretében, 1904-ben felâllitott magyarsâgtudomânyi
programig, melyet késôbb tôbb hasonlô tipusû program ko-
vetett.'2

Egészen mâs volt a helyzet a kôzépiskolai oktatâs terén.
Itt néhâny, még kiértekeletlen esettôl eltekintve, alig beszél-
hetiink eredményrôl a mâsodik vilâghâborût megelôzô idôben
— talân éppen a korabeli magyar emigrâciô viszonylagosan
alacsony szintû kultûrigényébôl kifolyôlag. (A fôiskolai fokû
programok szinte kizârôlag protestâns papképzést szolgâltak.)
E néhâny kivétel kozé tartozik az 50-es évek elején a magyar
piaristâk âltal alapftott buffalôi magyar Piarista Gimnâzium,
mely elemi iskolâval volt egybekotve. Sajnos azonban az el-
mûlt évtized folyamân magj'ar jellegét mindinkâbb elvesztette,
s tudtommal ma mâr csak kûlonôraként adott magyar nyelv-
oktatâsra szoritkozik. Az 1950-es években Devon, Pa.-ban
szintén folyt magyar oktatâs kozépiskolai fokon. Egy 1966-os
felmérések alapjân ezeken kivûl még tovâbbi bat amerikai
magyar kbzépiskolâban létezett kiilônbozô méretû és tartalmù
magyar nyelv- és kultûra-oktatâs." Az utôbbiak kbzûl talân
megemlithetô Milwaukee és Cleveland esete. Milwaukee-ban
az egyik vârosi "high school" esti tagozatân folyt magyar
nyelvoktatâs az 1950-es években. Ez szintén vonatkozik Cleve-
landra, ahol hasonlô nyelvoktatâs folyt a vârosi iskola rend-
szer tôbb iskolâjâban 1953-ig. Ez a nyelvoktatâs ôt évi sziinet
utân 1958-ban ùjra megindult." Érdekes megjegyezni, hogy
ezeken az esti tagozatû kôzépiskolai nyelvkurzusokon a tanu-
lôk tùlnyomô részét a mâr itt sziiletett mâsodik és harmadik
generâciôs magyarsâg képviselte. Ez feltehetôen azért volt igy,
mivel az ott folyô nyelvkurzusok kezdetleges nivôjuk kôvet-
keztében a kôzeltmûltban kikerûlt 45-ôsôk fiataljainak semmi
ùjat nem n5mjthattak.

Kanadâban kôzépiskolai szintén a helyzet lényegében ha
sonlô volt. Mâsodik vilâghâborû elôtti programrôl nincs is
tudomâsom. Az 1960-as években azonban — feltehetôen az



1956-os emigrâns csoport, majd az akkor kialakulôban lévô
"etnikai forradalom" kovetkeztében — tbbb helyen bevezették
a kozépiskolai fokû magyar nyelvoktatâst. ïgy példâul Cal-
garyban 1966 ôta megszakitâs nélkiil folyik a magyar nyelv
tanitâsa "kozépiskolai érettségihez vezetô szinten", amit 1968
ôta a vârosi iskolarendszer szabâiyos "crédit" tantârgyként
fogad el. Ennek kôvetkeztében "a magyar nyelvet, mint vâ-
laszthatô idegen nyelvet, az egyetem is elfogadja." Ezeknek
a kozépiskolai nyelvtanfolyamoknak 1966 és 1972 kôzôtt 252
beiratkozott hallgatôja volt, akik tandijdnak nagy részét a ka-
nadai Széchenyi Târsasâg fizette.'^

A nyâri iskoldk szerepe

A mûlt eredményeinek osszegezéseibôl a nyâri iskolâk
mûkodését és szerepét sem lehet kihagyni. Mint az elemi fokû
magyar nyelvoktatâs, a nyâri iskolâk is, legnagyobb népsze-
rûséget az 1920-as években élveztek. Ezek nagy részét a kûlôn-
bôzô protestâns (Presbyterian, United Church of Christ, Hun-
garian Reformed Church of Christ) egyhâzak tartottâk élet-
ben. Az 1930-as évek gazdasâgi vâlsâga kovetkeztében azonban
a nyâri iskolâk szâma is jelentôsen csôkkent. A mâsodik vi-
lâghâborûig majdnem mindet felszâmoltâk. Igy példâul, mig
az 1920-as években 68 egyhâzkozség tartott fenn nyâri iskolât,
ahol nagy részben magyarul folyt az oktatâs, 1962-ben mâr
csabk 19 egyhâz szervezett hasonlô iskolât, amelyek kôzûl
azonban mâr csak kilencben folyt magyar nyelvoktatâs."'

Az eddigieket osszegezve a magyar nyelv- és magyarsâgisT.
mereti oktatâs elsô virâgzâsânak korât az 1910-es, 20-as és
30-as évek elejére tehetjûk. Az azt kôvetô két-és-fél évtized
viszont a hanyatlâs kora. Egy mâsodik virâgzâs tulajdonkép-
pen az 1950-es évek végén és a 60-as évek elején induit meg
és — az elôttûnk tornyosulô kihalâs veszélye ellenére is —
még egyelôre mindig folyamatban van.

Ezt a mâsodik virâgzâst két okra vezethetjûk vissza. Az
1956-os, negyedik emigrâciô megjelenésére és a mâr emlitett
1960-as években fellângolt etnikai mozgalomra.



Visszatekintve az elsd tényezôre, habâr igaz, hogy a tech-
nikailag képzett s viszonylag fiatal 56-os emigrâciô nagyobb
szâzalékban olvadt be az amerikai târsadalomba, mint a ko-
râbbi emigrâciôk akârmelyike, a magyar iskola kérdésébe is
intenzivebben belekapcsolôdott. Ôsszefogva a 45-ôsôk fiata-
labb és rugalmasabb rétegével, nagyon hozzâjârultak az
1960-as évek fellendiiléséhez. Munkâjukban természetesen
nagy segitségre volt a mâr emiitett etnikai mozgalom, s az
ezzel jârô lehetôségek megsokszorozodâsa.

E kultùrâlis forradalomnak is nevezhetô fellângolâs ko-

vetkeztében az 1960-as években az amerikai magyar iskolâk
szâma ismét megszaporodott s azok nivôja is emelkedett.
1965-re mâr 23 iskola mûkodésérôl van tudomâsunk. Ez a

szâm 1972-re 30-ra emelkedett.^^

Az 1960-as években hasonlô folyamat volt észlelhetô Ka-
nadâban is. Ott 1941 elôtt 61 magyar iskola mûkôdbtt, 31 a
tanév folyamân szombaton, 30 nyâron. 1956-ra azonban a
61-bôl mâr csak kilenc iskola maradt. Az elmûlt évtizedben

azonban, az Egyesiilt Allamokban tbrténô fejleményekhez ha-
sonlôan, a kanadai iskolâk szâma is ismét emelkedett. Az
1956-ban mûkbdô kilenc iskola 1966-ra mâr 26-ra nôtt, s jelen-
leg az aktiv kanadai-magyar iskolâk szâma 30 kôriil van.^®

Az észak-amerikai iskolâk mai helyzete

1972-ben a Magyar Cserkész Szôvetség felmérést végzett az
Egyesiilt Allamokban mûkôdô magyar iskolâkrôl. E felmérés
és néhâny kiegészitô adat alapjân jelenleg az Egyesiilt Alla
mokban mûkôdô magyar iskolâk szâma 32-re tehetô, melyek
kôzûl kilenc 1970 ôta kezdte mûkôdését.. A 32 iskola kôzul
13-at egyhâzak, s 19-et mâs szervezetek — nagyrészt a Magyar
Cserkész Szôvetség — tart fenn. A 32 iskolâbôl a nyâri tan-
folyamok szâma hârom. Kettô mindennapos, amerikai iskolai
program egyik tantârgyaként napi '/2-I ôrân ât tanit magyar
nyelvet 4-5 osztâlynak. A tôbbi 27 viszont hétvégi iskola, mely
évenként heti egyszer, 1-4 ôra idôtartamban tanit âltalâban
6-16 éves korû gyermekeket és fiatalokat. Egynéhâny azonban
(kûlônôsen az âltalam ismert két 4-tôl 5 hônapig tartô tan-
folyam), idôsebbeket is befogad. A legfrissebb adatok szerint



tehât, az 1972/1973-as tanévben ôszessen mintegy 1,100 tanulô,
47 szakképzett tanitô és 47 egyéb oktatô (ifjûsâgi vezetô, szu-
lô) tanitott az Egyesiilt Âllamokban."

Kôzombôsség a magyar iskolâkkal szemben

Ezek utân lérjiink ât elôadâsom harmadik, s utolsô ré-
szére, melyben a magyar iskolâk mûkodésével kapcsolatos
nehézségeket, és egy par pedagogiai problémakôrt szeretnék
felvetni és elemezni.

Annak ellenére, hogy az utolsô években a magyar nyelv
tanulâsa és a magyar mûvelôdés irânti érdeklôdés az Egyesiilt
Allamokban és Kanadâban fokozatosan emelkedett, a magyar-
sâg szâmarânyâhoz viszonyltva, a magyar iskolâk és tanulôk
szâma még mindig nagyon alacsony. Hiszen ez — mint ezt
Nagy Kâroly a kôzelmûltban kimutatta — az 1,100-as tanulô-
létszâm még mindig csak 0.14 szâzaléka a mintegy 800,000 lét-
szâmû amerikai magyarsâgnak. Ezzel szemben az Egyesiilt
Allamok lakossâgânak 25 szâzaléka jâr évente elemi és kôzép-
iskolâba.2°

Kanadâban csak egy ârnyalattal kedvezôbb a helyzet. Ott
ugyanis az 1966-os adatok szerint a magyar lakossâg 1 szâza
léka tanul magyar nyelvet hétvégi iskolâkban.^'

Az amerikai és kanadai magyar szâmarânyok még akkor is
rendkivùl alacsonyak, ha mâs "ônkéntes" nemzetiségi iskola-
rendszerrel hasonlitjuk ôssze. Az Egyesiilt Allamokban példâul
300,000 ukrân szârmazâzû lakos kôzùl a keleti partvidéken a
gôrôg ritusû egyhâz 100 egyhâzkozségének 18 iskolâjâban
majdnem 3,700 gyerek tanul ukrânul. Hat milliô lengyel szâr-
mazâsû lakos kôzùl csak Chicagôban 25 katolikus egyhâzkôzség
18 elemi iskolâjâban tôbb mint 8,000 gyermek tanul lengyelùl.
Ugyanez a viszonylagos magas arânyszâm tapasztalhatô a ki-
nai bevândoroltak esetében is. A 400,000 kinai szârmazâsû
amerikai polgâr kôzùl egyedùl New York vârosâban 3,600
fiatal tanulô jâr kinai nyelvû hétvégi iskolâba.22

A magyar kdzbmbôsség okai

A magyarsâgnak a magyar iskolâk irânt valô érdeklôdése
még a tôbb hasonlô emigrâciôs csoportok érdeklôdéséhez vi-



szonyftva sem kielégitô.^' Mik ennek az érdeklôdéshiânynak az
okai? Dr. Tamâs Jôzsef Magyar Iskolâk Kanadâbarv cium fel-
mérô tanulmânyâban e jelenség okât a sziilôk kôzômbosségé-
nek tulajdonitja. Mint irja;

Az iskolâk vezetôi — néhâny kivétellel — valameny-
nyien a magyarsâgnak az iskola irânti kôzônyére
panaszkodnak. Van itt Kanadâban megkôzelitôleg
80,000 magyar dolgozô, akiknek tûlnyomô tobbsége
kozbmbôs a magyar gyermekek magyar iskolâzâsa
irânt. A magyar szârmazâsû kanadai gyerekek tizezrei-
nek ajkân némult el a magyar szô! És ez a folyamat
egyre gyorsulôbb iitemben tart.-''

Miért nincs sok magyar sziilôben igény arra, hogy gyer-
mekét magyar iskolâba jârassa? Ennek a kérdésnek részletes
olemzése igen terjedelmes lenne. Kétségtelenùl a fô okok kô-
zott szerepel azonban a sziilôk elfoglaltsâga, a magyar nyelv
viszonylag kis szerepe és fontossâga a mai vilâghelyzetben, az
angol nyelvû kôrnyezet befolyâsa és ellenâllhatatlansâga, va-
lamint a gyermekek sokrétû mâsirânyù elfoglaltsâga. Mind-
ezek mellett azonban egy mâsik jelentékeny okra is râ kell
mutatnunk, mely hozzâjârul a sziilôk viszonylagos érdektelen-
ségéhez. Ez pedig az a tény, hogy a nyugati emigrâciôs szer-
vezetek és ùjsâgok egy része a magyar nyelv megtartâsât, s
a magyar kultûra mûvelését nem tartja elsôdleges feladatâ-
nak. Az egyik emigrâciôs lap szerkesztôje példâul a kôzelmûlt-
ban ezt irta:

Ennek a (kiilfôidi magyar) fiatalsâgnak és âltalâban
az értelmiségnek nem az az elsôdleges feladata ide-
kint, hogy tokéletesen megtanuljon magyarul... Sok-
kal inkâbb feladata, hogy kôrnyezetének nyelvét toké
letesen elsajâtitva az elnyomott magyar nép szabadsâ-
gânak szôszolôja legyen."

Az illetô szerkesztô magyarsâgszeretetérôl ôszintén meg
vagyunk gyôzôdve. A vaiôsâg azonban az, hogy ôszinte magyar
ôntudat (tudatos magyarsâg) magyar nyelv nélkiil nincs —
vagy legalâbb is igen ritka. Ezt minden olyan magyarnak tud-
nia kell, aki a diaszpôrâban élô magyarsâg sorskérdésével
komolyan foglalkozik. îgy példâul, dr. Nagy Kâroly, a kiilfôidi



magyar oktatâs szâmos littôrô tanulmânyânak és felmérésé-
nek szerzôje, igy vélekedik: "Aki a magyar nyelvet nem ismeri,
az sem a magyar mûltbôl nem gazdagodhat kellôképpen, sem
a magyar jelent nem értheti jôl, sem a magyar jôvô alakulâ-

saiban-alkotâsaiban nem tud értékesen résztvenni."^» Ezt a
tôrténelem tanulsâga is igazolja. Eddig minden magyar emig-
râciô, a Râkôczi kortôl kezdve, csak addig maradt magyar,
ameddig magyarui beszélt. Mikor a nyelv meghalt ajkaikon, ôk
is megsziintek magyaroknak lenni.

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy a magyar nyelv
és magyar kultûra ismerete egyâltalân nem zârja ki a befo-
gadô orszâg nyelvének tokéletes elsajâtitâsât. Ez olyan termé-
szetes folyamat, amelyet minden kulfolddn élô gyermek és
fiatal minden erôfeszités nélkùl magâévâ tesz.

A magyarsdgnevelés hiânyossâga a csalâdon beliil

A magyar iskolâk problémakôréhez tartozik egy mâsik,
igen jelentékeny tényezô: a csalâdban tôrténô magyarsâgne-
velés hiânyossâga. Ismert tény, hogy a gyermek hat éves ko-
râig majdnem kizârôlag szuleinek és kozvetlen kornyezetének
befolyâsa alatt âll. Ehhez a befolyâshoz csak késôbb kapcso-
lôdik az angol nyelvû iskola és barâtok hatâsa. A magyar
nyelv âpolâsa a sziik csalâdi korben kezdôdik, ott nyerhet
szilârd alapokat. Ha a sziilôk ezt a lehetôséget elmulasztjâk,
elhanyagoljâk, a késôbbi heti 1-2 ôrai magyar iskola vagy
cserkészet erqfeszitései csak csekély eredményt érhetnek el.
Hâny esetben talâlkozhatunk emigrâciôs magyar csalâdok kô-
rében oly esettel, amikor a sziilô magyarui szôl gj'ermekéhez,
de ugyanakkor megengedi, hogy gyermeke angolul vâlaszoljon.
Igen fontos tehât, hogy a csalâdi korben kizârôlag magyarui
folyjon a târsalgâs s hogy a gyermeket mâr egészen fiatalon
bevezessék a magyar kônyv rendszeres olvasâsâba. A mâsfél-
kétéves korban elindftott rendszeres foglalkoztatâs, verstani'tâs,
mesefelolvasâs, magyar dal- és meselemezek hallgatâsa még
idejében elindîtja a gyermeket a tokéletes kétnyelvûség és
kettôs élményvilâg felé. Ez az idejében eh'ndi'tott kétéltûség
majdan igen fontos szerepet jâtszik a kiilfôldi fiatal késôbbi
magyarsâgismereti tanulmânyaiban.



Az idejében elinditott kétnyelvûség kifejlesztése mellett,
a gyermek kezdetleges magyarsâgtudatânak âpolâsa, valamint
az âpolâs metodikâja is igen fontos tényezô a fiatal magyar
tovâbbi kifejlôdésében. Ma mâr tudjuk, hogy a jelenlegi élet-
korùlmények kozott valamely tantârgy erôltetett modon valo
tam'tâsa elfogadhatatlan pedagôgiai modszer s rendszeresen a
kivânttal ellenkezô eredményt hoz. Tehât egyrészt a gyerme-
ket akkor kell bevezetni a magyar nyelv titkaiba, amikor ez
még természetesen megy. Mâsrészt ezt erôltetés nélkûl kell
elérni. A gyermeknek éreznie kell, hogy van értelme annak
amit csinâl, és szeretnie és akarnia kell azt.

A magyar élményvilâgba idejében és iigyesen bevezetett
gyermek majd szereti azt, amit mi szeretunk és akarunk. Hâ-
rom éves korâban mâr maga vâlasztja ki a neki legmegfele-
lôbb magyar mesét, nyolc-kilenc éves korâban pedig mâr
dnâllôan olvassa a magyar gyermekirodalmat.

Sajnos, a magyar nyelv tudatos és rendszeres hasznâlata
és mûvelése sok emigrâciôs csalâdban nincs meg. Sot maguk
a sziilôk is — habâr folyékonyan beszélnek magyarul — min-
dinkâbb keverik a nyelvet, a magyar ragokkal ellâtott angol
szavak egész garmadâjât hasznâljâk rendszeresen.

A magyar nyelvnek a sziilôk âltal tôrtént rendszeres elha-
nyagolâsât bizonyitja egy 1970-es felmérés is, amely az észak-
amerikai jubileumi magyar cserkésztâbor résztvevôirôl ké-
sziilt." A 285-os létszâmû 10-tôl 21 éves résztvevôk kozlil 49

szâzalék egyetlen magyar nyelvû sajtôterméket, ùjsâgot, fo-
lyôiratot sem olvas rendszeresen, s a tovâbbi 26 szâzalék is
csak egyet olvas. Ugyanennek a csoportnak 38 szâzaléka egyet
len egy magyar nyelvû kônyvet sem olvasott el az elmûlt év
folyamân, s a tovâbbi 26 szâzaléka is csak egyet, az azt kôvetô
14 szâzaléka pedig csak kettôt olvasott. A fentiek alapjân aka-
ratlanul is feltevôdik a kérdés: Vajon mi lett volna az ered-
mény, ha a felmérés a szulôkrôl készûlt volna?

A tankônyvek hiànyossàgai

Az emigrâciôs sajtô és szervek elsôdleges politikai (s nem
kulturâlis) tevékenysége, valamint a csalâdban tôrténô hiâ-
nyos nyelv hasznâlat és magyarsâgtudat âpolâs mellett, a



tankônyvek hiânyossâga is igen fontos tényezô a magyar iskola
oktatâs problémâiban. Sajnos, igen sok esetben e kônyvek tar-
talma nem egyezik a gyermekek élményvilâgâval. A kulfoldi
magyar gyermekeknek nem a sziilôk gyermekkorânak magyar
élményvilâgât, hanem a sajât élményvilâgukat visszatiikrozô
tankônyvekre van szlikségiik. A tankônyvek nyelvezetét, stilu-
sât, s élményvilâgât a mâr itt sziiletett gyermekek sziikségle-
téhez s lehetôségeihez kell méretezni. Tehât amikor a magyar
ABC-t s a magyar nyelvet elemi fokon tanitjuk a kûlfôldôn
élô gyermekeknek, akkor elôszôr is az ô kozvetlen kbrnyeze-
tiikbôl vâlasszuk a szavakat, szovegeket, és ne egy olyan vilâ-
got igyekezziink eléjiik târni mely szâmukra teljesen ismeret-
len. Hogy csak egy pâr példât emlitsek: a j-betût a "jâték"
szôval tanltsuk s ne a "juh"-val, mert ez igen sok magyarâ-
zatra szorul. A k-betbût ne "kerekes kûttal" vagy a "kasza"
szôval, hanem a "kutya" vagy a "kép" szôval tanitsuk. Az ide-
gen élményvilâgôl vett példâk hasznâlata igen megneheziti a
magyar nyelv irâsânak és olvasâsânak elsajâtitâsât. Tehât a
magyar mûlt fôldmiivelô életformâjânak szôkincse s ennek el-
sajâtitâsa csak késôbb keriiljôn a gyermekek tananyagâba,
amikor mâr a fejlettebb magyar nyelvtudâs birtokâban van-
nak s ezt kônnyebben és gyorsabban elsajâtitjâk.

Megfelelô pedagôgusok hidnya

A pedagôgusok képzettsége, illetve képzettségének hiânya,
egy mâsik âllandô problémâja az amerikai-magyar iskolâknak.
Sajnos, az âldozathozatal s lelkesedés még nem elég ahhoz,
hogy megfelelô szellemben és sikeresen neveljiik a tanulôkat.
Az egyes oktatôk magyarsâgtudomânyi fogyatékossâgân kiviil
a legnagyobb âltalânos probléma a modem pedagôgiai môd-
szer nem ismerése. Fliggetienùl attôl, hogy ezzel kapcsolatban
mi az egyéni véleményûnk, a jelen târsadalmi helyzetben a
régi szigorû biintetô eszkôzôk mâr nem alkalmazhatôk. A mâs

kôriilmények kôzôtt nevelkedô fiatalokat csak elidegenitik, s
célunkat — a magyar nyelv és kultùra âtadâsât és megked-
veltetését — lehetelenné teszik.^»

Fontos tovâbbâ, hogy a kùlfôldi pedagôgus az élô magyar
nyelvi fejlemények teljes ismeretében legyen. Mint minden



élô nyelv, a magyar nyelv is vâltozik, s e vâltozâst valakinek
rôgzîteriie és szabâlyoznia kell. S erre egyetlenegy kiilfoldi
szerv sem alkalmas és jogosult. A kùlfôldon élô magyarsâg
nyelvhasznâlata kiilônben is âllandôan romlik a befogadô or-
szâg nyelvével valo osszekeveredés kôvetkeztében. Ez a helyzet
a magyartalan kifejezések és szerkezetek garmadâjât hozza
âllandôan felszmre, amelyek igen jelentôs része sajnos, a kùl-
fôldi magyar sajtô hasâbjain és a kûlfôldôn kiadott kônyvek
lapjain is mind gyakrabban feltûnik.

Ez a jelenség természetesen neni csak a nyugaton élô ma-
gyarok problémâja, hanem a hatârontùli kisebbségben élô
magyarsâgé is. Kek Zsigmond példâul igy inti hallgatôsâgât a
Jugoszlâviai Magyar Nyelvmiivelô Egyesiilet egyik kôzgyiilé-
sén, 1964-ben:

Ne engedjiik meg magunknak, hogy holmi felemâs
keveréknyelvet hasznâljunk, azzal nyugtatva meg ma-
gunkat, hogy mi ùgy is megértjiik, mert hozzâszokunk
s észre se vesszûk tôbbé. Hiszen egy kis figyelemmel,
âllhatatossâggal éppen ùgy hozzâszokhatunk a szép
beszédhez is. Rendezzùnk minél tôbb elôadâst nyelvi
kérdésekrôl, népszerû, mindenkinek érthetô, minden-
kit érdeklô môdon, leplezziik le magunk beszédùnk,
irâsaink helytelenségeit, de még inkâbb tartsunk nagy
irôink, kôltôink, népkôltészetunk nyelvérôl ismerte-
téseket, bô szemelvényekkel.^''

Teleki Tibor a pozsonyi Irodalmi Szemle egyik 1969-es
szâmâban a kiilônfejlôdésben lâtja a csehszlovâkiai magyar
nyelv egyik legnagyobb problémâjât:

Hogyha egyâltalân van lehetôség a nyelvi kiilônfej Io
dés megakadâlyozâsâra, akkor véleményen szerint a
fiatalsâg nyelvi készségének formâlâsâban és palléro-
zâsâban talâlhatjuk meg annak legfontosabb eszkôzeit
és môdszereit. S itt nem valamiféle sajâtos csehszlo
vâkiai "nyelvi eszmény" érvényesitése, hanem az egy-
séges magyar nyelvi normâhoz valô kôvetkezetes
ragaszkodâs lehet kiindulâsi alapunk, s kôvetkezmé-
nyeiben vizsgâlva a kérdést: mind az iskolânak, mind



az ifjûsâgi lapoknak ehhez kell tartaniuk magukat,
ebben kell messzemenôleg példât nyujtaniuk.^"

Osszegezés

Amint a fentiekbôl lâthatjuk, az amerikai-magyar nyelv
és kultûra oktatâsa teriiletén még sok tennivalônk akad. A
magyar iskolâk és tanulôk szâma nem elegendô, s elônytele-
niil viszonyul az emigrâciôban élô magyarsâg szâmâhoz. A
tankonyv, a tananyag sem teljesen kielégitô, az oktatôk ki-
képzése is hiânyos. A heti 1-2 ôrai magyar iskolai oktatâs sem
elég. Csupân arra elég, hogy a fiatal magyar egy kis irânyitâst
kapjon. A magyar nyelv és kultûra âpolâsâban tovâbbâ fel-
tétlen sziikséges a magyar élmény megadâsa. Ezt még a kiil-
foldi magyar tâborok is csak részben adhatjâk meg. A ma-
gyarorszâgi élményt semmi sem helyettesîtheti. A kùlfôldi
magyar fiatal elvont és elzârt magyarsâgismerete ezâltal tel
jesen ûj jelentôséget nyer. Az eddig csupân kbnyvek lapjaibôl
eléjetârulô eszményi vilâg hirtelen létezô és elérhetô realitâssâ
vâlik. Lehet, hogy ez a réalités nem ér fel a képzelt ideâllal
(a képzelet mindig tôbbet nyûjt, mint a valôsâg), de a fiatal
magyar gyermek életében mégis korszakalkotô; érdeklôdését
fellenditi, magyarsâgtudatât megerôsiti. Ne zârjuk tehât el
gyermekeinket a valôsâgtol. Fiataljainknak kôzvetlenûl.tapasz-
talniuk kell a magyar nép, a magyar nyelv és kultûra létét.
Tapasztalatbôl kell megtudniuk, hogy van egy élô, kûzdô,
szenvedni s nevetni egyarânt tudô magyar nemzet, amelynek
fejlôdô zenéje, mûvészete, irodalma, s egyéb kultûrâja van; s
amelynek szerves részei ôk is — annak ellenére, hogy a sors
a vilâg ezernyi mâs pontjâra szôrta szét ôket.
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☆ ☆ ☆

Nt. Liidwig A. Aurél dr. tanâcskozâ.si elnbk hâlâs koszône-
tet mond Vârdyné Huszdr Agnes dr. értékes elôadâsâért, majd
Bodnâr Gâbor (Passaic, N. .1.) cserké.szcsapattisztet, a Magyar
Cserkészszôvetség ûgyvezetô elnokét kéri fel .soron kôvetkezô
elôadâsânak megtartâsâra.

Bodnâr Gâbor:

A MAGYAR CSERKËSZMOZGALOM VILÂGJELENTÛSÊGE

A cserkészet munkâjât akâr a sajtôbôl, akâr személyes
tapasztalatbôl, a magyar târsadalom kbziigyek irânt érdeklôdô
része — feltételezhelôen — âltalâban ismeri. Ezért bevezetô

nélkiil igyekszem a cserkészet néhâny fôbb célkitûzését alapo-
sabban megvilâgitani.

1.) Ûj generâciô nevelése. Ez a tbrekvés a kùlfbldi magyar
târsadalom egyik nagy kérdésére ad vâlaszt, amikor iitânpôtlâs
ùj tagokban is kevés, de fôként hasznâlhatô vezetôben nincs.

Azokban az orszâgokban, ahol kiilfoIdi cserkészetiink mâr
a 40-es évek végén megkezdôdbtt, ma — két évtized szorgal-
mas munkâja utân — a cserkészet valamennyi vezetôje a helyi
csapatokbôl nôtt ki.

Kûlônôsképpen élenjâr ebben a tekintetben Dél-Amerika,
ahol az elsô kivândorlôk kezdeményezésére mâr 1948—49-ben
megindult a magyar cserkészet. (Venezuela, Brazilia, Argent!-



na.) Azonos a helyzet Észak-Amerikâban is mindenûtt, ahol a
cserkészet kozvetleniil a kivândorlâs utân, az 50-es évek elején
kezdôdott. Itt szeretnék râvilâgitani arra is, hogy nemcsak
magunkra, de a teljes magyar târsadalomra gondolunk vezetô-
nevelésiinkben. Nem formâljuk ifjûsâgunkat ôncélûan cser-
késszé. A magyar târsadalom egyéb intézményeibe valô bekap-
csalôdâst kotelességként szorgalmazzuk.

2.) Vezetôi csereakciô. Gyakran hallatott panasza kùlfoldi
magyar târsadalmunknak és a benne mûkôdô egyesiileteknek
az elszigetelôdés. Alig van néhâny vilâgot âtfogô intézményiink.
Szâmos egyesûletiink van, amely a maga kôrében, sajât tag-
sâga szolgâlatâra kitûnô munkât végez, âm mâs magyar intéz-
ménnyel szâmottevô kapcsolatot alig, vagy egyâltalân nem tart.

A cserkészet kezdettôl fogva a teljes kozdsség szolgâlatâra
tôrekedett. Tagjaival megértette, hogy a lokâl-patriotizmus bûn.
Ezért mâr tôbb évtizede vezetôi csereakcidt tart fenn.

Ezek a csoportos tanulmânyûtak ma mâr olyan méreteket
ôltôttek, hogy a részvételt szabâlyozni kellett: A cserkész Inté-
zô Bizottsâg az Eurôpa és Amerika kôzôtti vezetôcserét évi
10—10 személyben âllapitctta meg. Az Amerikâbôl Eurôpâba
menôk elsôsorban olyanok, akik vezetôi igazolâsukhoz sziiksé-
ges szolgâlatukat végzik. Az europaiak tiz személybôl kettôt a
kulônbôzô vezetôképzô tagozatokra elôadônak, nyolcat tiszt-
képzésre hallgatônak kiildenek. Valamennyi jelôlt érdemeit,
râtermettségét részletesen indokolni kell.

Ausztrâlia évi 3 vezetôt kiild Eurôpâba, illetve az USA-ba,
fôként a vezetôképzés szakâgaiban valô tapasztalatszerzésre.
Ezek kôltségeit 1/3—1/3 arânyban, a kiklildendô személy, a
csapat és a keriilet fizeti.

Dél-Amerikâban Buenos Aires, Sao Paulo és Caracas ôsz-
tôndîj alapot létesitett. Ezek nyertesei a kôzponti Slk Sândor
Cserkészcsapatban szerezhetnek vezetôi képesltést.

Vezetôi csereakciônk egész vilâgot âtfogô, egymâs problé-
mâit ismerô, egymâst segiteni tudô vezetôi kart teremt nem
csak a cserkészet, de a kùlfoldi magyarsâg szâmâra is.

3.) A kùlfoldi magyar iskolâk szolgâlata. Felméréseink azt
mutatjâk, hogy a komoly cserkészmunka elengedhetetlen fel-
tétele az alapos magyar tudàs. Ehhez nîvôs magyar iskolâkra



van szukség. Ezért cserkész iskolâink vezetôibôl Iskola Bizott-
sâgot alapitottunk. A benne résztvevô pedagôgusaink tanmene-
let dolgoztak ki, ôvodâsaink, alsôfokû iskolâink es felsôokta-
lâsunk szâmâra. A munkâba bevontuk a nem-cserkész iskolâk
lanitôit is. Kitûnô tapasztalataikat hasznositva, széles igénye-
ket kielégitô és a helyi kbriilményekhez kônnyen alakithatô
tanmenet sziiletett. A tanmenetet minden âltalunk ismert isko-

lânak megkiildtiik. Az âltalunk nem ismert iskolâkat a sajtô
litjân tâjékoztattuk. Igen nagy érdeklôdés mutatkozott min-
denfelôl. Kûlônosképpen Ausztrâliâbôl, ahol eddig arànylag
kevés magyar iskola mukodott. A tanmenet segi'tségével vala-
mennyi cserkészcsapat iskolât nyitott. A tanmenet legfôbb ér-
léke az, hogy a tananyag feldolgozâsâban cserkészvezetôk és
nem-cserkész tanitôk széles rétege egyarânt kozremûkôdott.
Magyarorszâgon régebben végzett, otthon nemrég oklevelet
szerzett és kiilfoldbn képesitett pedagôgusok egyarânt rendel-
kezésre bocsâtottâk tapasztalataikat. îgy a tanmenet vala-
mennyi pedagôgus-réteg tapasztalatânak szintézise és annak
anyagâra tâmaszkodva, nem képzett tanitôk is indithatnak
magyar iskolât.

A vilâg kiilônbôzô pontjain mûkodô magyar iskolâk a leg-
kiilônbozôbb elképzelések szerint tanitanak. Most az ûj tan-
menettel az âltalânos kiilfôldi magyar iskolarendszer megala-
pozâsa is lehetôvé vâlik. Jelenleg kb. 100 magyar iskolârôl tu-
dunk. A felmérés még folyik. Eurôpa 18, Délamerika 8, USA 30,
Kanada 25, Ausztrâlia 15 magyar iskolâval rendelkezik.

4.) Klmuvell magyar emberfô. Tiszti i'okozatû vezetôjelôlt-
jeitôl tôrténelmi, fôldrajzi és irodalmi felsôfokû magyarsâg-
tudomânyi vizsgât (kiegészitô érettségit) kôvetel meg a Cser
kész Szôvetség. Ez ismét nem csupân cserkész érdekeket szol-
gâl. Az elmûlt 10 év sorân cserkészetiinkben "érettségizett"
fiatalokkal nivôsabb, ôntudatosabb kiilfôldi magyar értelmi-
ség kialakitâsâhoz jârultunk hozzâ.

Iskolatâborainkkal a szôrvânyban élô, cserkészmunkâban
résztvenni nem tudô ifjûsâgot szolgâljuk. Tehât nemcsak cser-
készeknek tanitunk magyar kultûrât de szivesen vâllaljuk
nem-cserkészek oktatâsât is. Az amerikai Sik Sândor Cserkész-



larkban kiprôbâit anyag alapjân, mâs vilâgrészek cserkész-
/ezetôi is inditanak magyar iskolatâborokat nem-cserkészek
zâmâra.

Tamtôk Lapja cimmel a kiilfdldi magyar iskolâk vezetôi
szâmâra lapot inditottunk. Pedagdgiai kérdésekkel foglalkozik,
nevelési tapasztalatokat, iskolai hireket, stb. kôzôl. A kulôn-
bôzô cserkész és nem-cserkész iskolàk programjât, munkâjât
igyekszik egymâshoz kdzelebb hozni.

A jnagydf tudàst a cserkészet nemcsak szorgalmazza, de
komolyan megkdveteli. Csak az lehet magyar cserkész, aki tud
is magyarul. Magyar cserkésznek lenni kituntetés, âm egyûttal
szolgâlat is. A szolgâlat pedig âldozatvâllalâst kovetel mind a
szlilôk, mind a gyermek részérôl. A magyar tudâst rendszere-
sen ellenôrizzlik. Néhâny hônapja induit meg és még most is
tart cserkészeink magyar tudâsânak legûjabb felmérése az
egész vilâgon.

5.) Népi értékeink âpolâsa. A regôsmunka cserkészetiink-
ben tobb, mint 40 éves mùltra tekint vissza. Kulfôldôn hosszû
éveken ât Dél-Amerika volt a népmûvészetekkel foglalkozo
cserkészmunka vilâgitôtornya. Kûlônbsen braziliai cserkésze-
tiink tûnt ki. Mostanâban Ausztrâlia magyar cserkészete jâr
élen. Legutôbb hatodik regbstâborukat tartottâk. Minden re-
gôstâborukon egy-egy magyar tâjegységet dolgoznak fel. Dicsé-
retûkre vâlik — és utânzandô példa hogy mind elméleti,
mind gyakorlati sikon alaposan elsajâtîtottâk az anyagot. Min
den alkalommal valamennyi fiû és leâny elôre elkészitette a
szôbakeriilô tàjegység népviseletét. A regôsnapokon ezt viselte.
Am nemcsak a szellemi és târgyi népmûvészettel foglalkoztak,
de gondosan atvették a vidék foldrajzât, tôrténelmét is.

A cserkészet népmûvészetet âpolô ma mâr 25 éves
kiilfdldi munkâjâra visszatekintve bâtran elmondhatjuk, hogy
komoly szolgâlat ez a kUlfôldi magyarsâg minden rétegében.

Ma mâr mindenkinek természetes a népviselet, népdal és
népitânc. Âm néhânyan jôl emlékszunk még azokra a nehézsé-
gekre, amelyekkel annak idején szembenézni kényszerùltunk.
1946—47-ben kiilfdldi târsadalmunk a 20-as években divott
"heje-hujâs", cigânyzenés magyarkodâst vallotta magâénak.



Tôbbé-kevésbé lenézte a népdalt, nem értékelte a népi tâncot.
A népviselet rendszerint jôl kivâgott pruszlikbôl, bokorugrô
rôvid szoknyâbôl és a nemzetiszinû koténybôl âllott. Egyesek
évôdtek veliink. Mâsok belénk kotottek. Elôfordult, hogy egy-
hâz-ellenességgel vâdoltak bennunket, mert a kozkedvelt "sep-
rô-tânc" dalszôvegét (Fblment Szent Péter Rômâba, batyut
kôtôtt a hâtâra ...) antiklerikâlisnak konyvelték el.

Hâla Istennek, azôta nagyot vâltozott a vilâg. A népi érté-
keinkbe vetett tântorithatatlan hit, a cserkészetbôl kikeriilt

sok ezernyi népdalos, népitâncos, mesélô és muves sikeresen
kôzvéleményt formait.

6.) Embertârsak szolgâlata. A cserkészet programjâban
nemcsak jellem- és magyafsâgnevelés szerepel. Ezekkel egy si-
kon az embertârsakat is szolgâljuk. Ezért minden cserkészcsa-
pat évente egy-egy magyar menekiilt felkarolâsât vâllalja. A
jogi és hivatalos eljârâst az illetékes bevândorlâsi szervek in-
tézik. A cserkészcsapat az allas-, lakâs-szerzés és a beilleszke-
dés terén munkâlkodik. Célunk, hogy fiatalsâgunk ezen keresz-
tiil is râszokjék a magyarsâg és az emberiség szolgâlatâra.

7.) Missziôs munka. Példâs az a hûség és szeretet, amivel
az egész vilâg magyar cserkészete ôsszefog, hogy intézményein-
ket kôzdsen épithessiik.

Vezetôképzésiink "Mekkâja" a Sik Sândor Cserkészpark,
Buffalo mellett. Ide minden vezeto igyekszik ellâtogatni. En-
nek fejlesztésére, vezetôi csereakciôra valamennyi csapat ren-
dezvényeinek tiszta jovedelmébôl 10%-ot kiild be. Az észak-
amerikai adomânyok mellett nemcsak meghatôan szépek a
sokkal gyengébb valutâjù argentinai és braziliai kiildemények,
de csodâlatosképpen osszegben is jelentôsek. Ez is tanitâs: A
cserkész és a vezetôi kar egyarânt vâllalja a kôzôs célok szol-
gâlatât. Ônkéntesen hoz anyagi âldozatokat.. Intézményeink
igy épiilnek.

Kevesen tudjâk, hogy kônyvkiadâs, vezetôképzés, vezetôi
csereakciô és sok mâs fontos feladat vâllalâsa mellett, a Ma
gyar Cserkész Szôvetség 3 cserkészhâzat és 4 cserkészparkot
épitett és munkâltat a magyar fiatalsâg javâra, négy vilâgrész-
ben. A târsadalomtôl kapott tâmogatâst nem herdâlta el, ha-



nem igyekszik a lehetô legmaradandôbban, leghasznosabban
felhasznâlni.

8.) Az elszakitott magyarsâg szolgdlata. Aggôdâssal gondo-
lunk a Kârpât-medence minden magyarjâra. Kûlbnbsen a fôld-
lajz és a néprajz keretében, de éppûgy torténelem- és iroda-
lom-tanitâsunkban is bôségesen ismertetjûk az erdélyi, felvi-
déki és délvidéki kisebbségi sorsba kényszerult magyarsâg
gondjait, kiizdelmeit.

Fontosnak tartjuk, hogy a kiilfôldon felnôtt és legtôbbszôr
kedvezôtlen beâlh'tâsû kônyvekbôl tanulô fiatalsâgunk a hamis
adatokat târgyilagos megvilâgitâsban is lassa. Ismerniiik kell
a magyarsâg ellen eikovetett igazsâgtalansâgokat, hogy a szel-
lem fegyvereivel jôl felkészulve segithessenek az utodâllamok-
ban élô magyarsâg mostoha sorsân.

Munkânk érdekes eredménye, hogy megszâllt terûleten élô
magyar nyerte meg 1970-es jubileumi pâlyâzatunkat. Olyan
kisebbségi fiatal magyar fogalmazta meg a kulfôldi magyar
cserkészet célkitûzéseit, aki mâr nem lehetett magyar cserkész.

A cserkészet: 1.) kiilfôldon felnôtt magyar veeztôket nevel.
Veliik nemcsak ônmagât, de târsadalmunk minden mâs intéz-
ményét is szolgâlja. 2.) Vezetôi csereakciôval négy vilâgrész
magyarsâgât és annak jôvendô vezetoit hozza kôzelebb egy-
mâshoz. 3.) Kùlônbôzô orszâgokbôl, egymâst személyesen is-
merô, mâsok gondjaiban osztozô ûj generâciôt âllit munkâba.
4.) Magyar iskolâknak tanmenetet és a tam'tâshoz segitséget
ad. A kulfôldi magyar tanftâst igyekszik egységesiteni. 6.) Ma
gyar kultùrâban jârtas, kiegészitô magyar érettségit tett kul
fôldi magyar értelmiséget ad târsadalmunknak. 7.) Kulfôldi
magyar tani'tôk szâmâra lapot szerkeszt. 8.) Hamisi'tatlan tisz-
ta népi kultiirâra neveli a magyar fiatalsâg ezreit. 9.) Mene-
kùltjeinek tâmogatâsâval kulfôldi fiatalsâgunkat segrtôkész-
ségre szoktatja. 10.) Missziôs munkâval magyar intézményeket
épit és tart fenn.

☆ ☆ ☆

Nt. Ludwig A. Aurél dr. tanâcskozâsi elnôk hâlâs kôszône-
tet mond Bodndr Gâbor értékes elôadâsâért és felkéri Sisa

Istvdn (Newark, N. J.) kôzirôt érdeklôdéssel vârt elôadâsânak
megtartâsâra.



Sisa Istvân:

AMERIKA POLITIKAI MOSTOHAGYERMEKEI

Ralph Perk polgârmester elsôprô gyôzelme a legutôbbi
clevelandi vâlasztâson dràmai jele volt az amerikai etnikek
ébredésének. Erre a gyôzelemre râduplâzott a iengyel Stanley
M. Makowsky, akit 60.000-es szôtbbbséggel vâlasztottak meg
Buffalo polgârmesterévé, majd pedig a Miamiban élô kubaiak,
akik viszont sajât jelbltjiiket Maurice F. Ferre-t hoztâk be
ôriâsi tbbbséggel polgârmesternek november kbzepén.

Ez az etnik-ébredés nem mondhatô vâratlan fejleménynek.
Tiz évvel ezelôtt Daniel P. Movnihan és Nathan Glazer Beyond
the Mcltic Pot c. kônyviikben megjôsoltâk, hogy az amerikai
etnikek elôbb-ulôbb nagyobb csoportokba tômbrulnek kôzôs
céljaik érdekében. Tavaly pedig egy harmadgenerâciôs szlovâk
professzor, Michael Novak The Rise of the Unmeltable Ethnies
c. bâtorhangû kônyvében még tovâbb ment: râmutatott arra,
hogy egy jobb târsadalmi vâltozâs kulcsât a hagyomânyos eré-
nyeikhez ragaszkodô etnikek tartjâk kezukben, akiknek szava-
zatai vâlasztâsokat dontenek el. Novâk szerint az 1970-es évek-

ben az USA politikai életére az etnikek felemelkedése nyom-
ja majd bélyegét.

A kozelmûltban Mindszenty biboros amerikai lâtogatâsa
alkalmâval feltûnést keltô megnyilatkozâsokban hangoztatta
az etnik intézményekhez vaiô ragaszkodâs sziikségességét.
Szavai még néger vezetôk figyelmét is felkeltették. Dr. Nathan
Wright Jr., az ismert kolumnista, kiilôn cikkben •méitatta a
hercegprimâs kijelentéseit, melyekbôl, ûgymond, az amerikai
feketék is inspirâciôt merithetnek népi kuibnâllâsukért foly-
tatott kùzdelmiikben.

Részben tôliink is fiigg, hogy az 1970-es évek valôban meg-
hozzâk-e az amerikai etnikek felemeikedését. Azt mindenesetre

be kell lâtnunk, hogy mindezideig a nem angol nyelvû, eurôpai
szârmazâsû etnikek, sajnos, csak alârendelt szerepet tôltbttek
be az Egyesiilt Âllamok politikai életében. Ez igazsâgtalan és
megalâzô, ha figyelembe vesszûk, mennyi vérrel, verejtékkel és
tehetséggel jârultak hozzâ az Ûjvilâg felépitéséhez. Teljesitmé-



nyeiket adatok ezreivel lehetne bizonyîtani, de helyszûke miatt
szolgâljon itt csak emlékeztetôiil egy kiragadott példa-sorozat:

Vérrel — verejtékkel — tehetséggel

1.) Az amerikai forradalmi hàborûban Washington aligha
gyozhetett volna a hârom etnik-tâbornok, Kosciiisko, Pulaski
es von Steuben segitsége nélkûl. Az utôbbi kovâcsolt fegyelme-
zett hadsereget Washington rongyos gerrlllâibôl.

2.) Lincoln hadseregében is 200.000 német harcolt, mig a
lengyelek 300, a magyarok 200 tiszttel, kbztiik 5 tâbornokkal
szolgâltâk az Uniô iigyét.

3.) Az elsô vilâghâborûban az USA hôsi halottainak 12%-a
a lengyelek sorai'oôl keriilt ki, noha csak 5%-ât alkottâk az
USA hadseregének. A II. vilâghâborûban 550.000 lengyel szol-
gâlt Amerika zâszlai alatt. — Az amerikai hadseregben szolgâlt
dél-szlâv etnikek kozûl tobben kûlonosen kitûntették magukat.
Az I. vilâghâborûban Louis Cukela marine katona volt az egyet-
len, aki kétszer is megkapta a "Congressional Medal of Honor"-t
Lt. Commander Milton Pavlic nevét a rôla elnevezett "Pavlic"

torpedôrombolô hirdeti. Hôsi halâla utân kapta meg a leg-
nagyobb amerikai kitûntetést.

4. A békés honfoglalâsban, az amerikai mezôgazdasâg meg-
teremtésében a németek jârtak elôl. Mintegy 7 milliô német
bevândorlo és utôdaik mâr a XIX. szâzad végén tôbb, mint 100
milliô acret tartottak mintaszerû megmûvelés alatt. Eurôpâbôl
âthozott szokâsaik az amerikai életformât alakitottâk ki. Ok
hoztâk be az elsô karâcsonyfât, nyomtattâk az elsô bibliât,
meghonositottâk a vâsârokat, alapitottâk az elsô zenekart s
"Turnverein"-jeik révén bevezették a rendszeres testnevelést.
Az amerikai egyetemek német mintâra alakultak. Uzemek, gyâ-
rak szâzait alapitottâk kiilônôsen az élelmiszeriparban. — A
bevândorolt németség legnagyobb fia. Cari Schurz volt — min-
den idôk legnagyobb befolyâsra szert tett etnikje. Egyik meg-
alapitôja volt a Republikânus Pârtnak, tâbornok Lincoln had
seregében, spanyolorszâgi USA-nagykôvet, majd Missouri sze-
nâtora a Kongresszusban. Végûl Hayes elnôk kormânyâban
beliigyminiszter lett.



5. A foldosztâs utân érkezett kôzépkelet-eurôpai és dél-
eurôpai etnikek: lengyelek, csehek, szlovâkok, ukrânok, magya-
rok, szerbek, horvâtok, stb. az ipari forradalom névtelen hôsei
voltak. Ôk szâlltak le a bânyâkba, emelték és népesitettek be
gyârakat, épitettek vasùtat, ûtakat, vârosokat. Az ô verejtékes
munkâjuk nélkiil Amerika nem lehetett voina ipari vilâg-
hatalom.

6.) Szellemi teren a modem amerikai ujsàgiràs megterem-
tôje a magyar Pulitzer Jôzsef volt. Szimbôlikus jelentôsége
van annak, hogy a Szabadsâgszobor megvilâgitâsât mindmâig
az âltala létesitett alapitvânybôl fedezik.

7.) Az USA-ban talâlt ûj hazât Ivàn Mestrovich, a modem
szobrâszat horvât Michelangelôja, akinek az "Emigrâns Anya"
nevû szobra Milwaukee fôterét disziti ma is. Csakûgy, mint
Mestrovich, az ukrân Alexander Archipenko a Rodin utâni kor-
szak legnagyobb szobrâszai kbzé tartozik.

8.) A zene terén kûlônbsen sokat kôszonhet Amerika az et-
nik-tehetségnek. A magyar Bartok Béla, a cseh Dvoràk Antal
és Rudolf Friml, az ukrân Alexander Koshetz, az orosz Igor
Stravinsky csakûgy, mint a nagy karmesterek, Arturo Tosca-
nini, Leopold Stokowski, Ormândy Jenô, Széll Gydrgy és
Doràti Antal fényes betûkkel irtâk be nevûket az amerikai ze-
netorténelem lapjaira. Ezek persze csak kiragadott nevek a sok
kôziil.

9.) A tudomânyok és a technika terén az etnik tudôsok
mérhetetlen szolgâlatokat tettek Amerikânak. A horvât szârma-
zâsû Mikola Tesla a vâltôâramû motor és a magasfeszùltségû
âram gyakorlati hasznâlatânak ûttorôje volt; ô tervezte a Nia
gara Erômûvet is. A philedelphiai Franklin Institute Benjamin
Franklinnal egy szinvonalon tiszteli emlékét. A szerb Michael
Pupin a râdiôtelefont fejlesztette ki s onéletrajzâval Pulitzer-
di'jat is nyert.

10.) A magyar Neumann Jànos, korunk legnagyobb mathe-
matikusa, a komputer feltalâlôjânak szâmit, mi'g az USA re-
pùlôgépipar fellendlilését Kàrmdn Gyôrgy segitette elô aero-
dinamikai munkâjâval. Teller Ede, Szildrd Leô, Wigner Jenô
és a lengyel Konopinski az atom- és hidrogénbomba megterem-
tésével jârultak hozzâ Amerika katonai erejéhez.



11.) Az ûrkutatâsban a német Werner von Braun rakétâi
biztosîtottâk Amerika vezetôszerepét. Az egyik holdat jârt aszt-
ronauta, Gene Cernan harmadgenerâciôs szlovâk s az ûrhajô-
kat kilovô NASA âllomâs igazgatôja a lengyel Walter Kapryan.

12. Jelenleg csak a magyarok kôziil hârom Nobel-dijas
tudôs él az Egyesùlt Âllamokban: Wigner lenô, Szent-Gyôrgyi
Albert és Gâbor Dénes.

Agyonhullgatâs — etnik "hierarchia"

A rovid torténelmi emlékezletô utân kérdezhetjiik: meny-
nyiben méltânyolja az amerikai lârsadalom az etnikek torté
nelmi szerepét?

A kérdésre, sajnos, negativ a vâlasz: jôllehet a kérdés szak-
irodalma kimerithetetlen, az âtlag amerikainak halvâny sejtel-
me sincs ezekrôl a teljesitményekrôl, melyeket az iskolakbny-
vek âltalâban elhallgatnak. Élô példâkként kérdezzûk csak ki
sajât gyermekeinket errôi a târgyrdl. Hogy milyen mértékû ez
a "silent treatment", arra idézhetjiik a Reader's Digest cikkirô-
ja, Albert Q. Maisel megâllapitâsait, aki még az 1950-es évek-
bcn cikksorozatDt kozdlt az amerikai ctnikekrôl. ïrâsait ké-
sôbb bôvitett formâban They AU Chose America cfmmel kônyv-
ben is kiadta. A konyv bevezetôjében tbbbek kôzôtt ezt olvas-
hatjuk:

"... Sajnâlatos paradoxon, hogy a bevdndorlôk Amerika
épitésében és kidtiirâja kifejlesztésében jâtszott szerepére leg-
tobb tôrténetirônk igen kevés figyelmet fordit.

Egyik leggyakrabban hasznâlt, 550 oldalas kôzépiskolai
tankonyvben pl. egyetlen vonatkozâs sem taldlhatô arrôl, hogy
a bevdndorlôk mit teljesitettek politikai és tdrsadalmi vonalon,
tudomdnyokban, szépmûvészetekben, vagy nevelésben.

Egy mdsik egyébként kitûnô tôrténelemkônyv tôbb, mint
500 oldaldn mindôssze 15 sort szentel a bevdndorlôk szerepé-

nek a zenében, festészetben és szobrâszatban. A tudomdnyok,
politika és nevelés terén megelégszik a kôvetkezô mondattal:
'they have left their imprint.'

Egy harmadik tankônyv, amely elemistdknak készult, 627
oldalon csupdn azt jegyzi meg: 'Szdmos emigrdns vezetô sze-
rephez jutott kûlônleges terûleteken.'



Egy tovâbbi tdrténelemkonyv, mely sokezer egyetemi hall-
gatô kôtelezô olvasmdnya, 1600 oldalâbôl csupân egy rôvid pa-
ragrafust szentel arra, hogy mivel jdrultak hozzâ az etnikek
Amerika épUéséhez."

(Maisel ezutân ràmutat arra, hogy a tankonyvek viszont
kimeritôen târgyaljâk azokat a târsadalmi problémàkat,
amelyeket a bevândorlôk érkezése okozott.)

Eddig a szerzô megâllapitâsai. Jellemzô azonban, hogy még
ebben a dicséretes szândékkal megirt kbnyvben is, amely 15
etnik-csoport torténetét târgyalja, a magyaroknak, cseheknek,
szlovâkoknak, ukrânoknak, szerbeknek, horvâtoknak, românok-
nak egyetlen sor sem jutott.

Ennek talân az is az oka, hogy ezeket a csoportokai quasi
az amerikai târsadalmi ranglétra alsô fokaira utalja egy iratlan
L'tnik-hierarchia. Max Lerner ismert szociolôgus "America as a
Civilization" c. ezeroldalas mûvében kdzoi is egy ilyen gyakor-
latbôl ieszûrt etnik-értéksorrendet. Az eurôpaiaknâl igy fest a
rangsor: angol, holland, német skot, francia, skandinâv, ir,
foldkozi-tengeri, zsidô, baikâni, sziâv.

A magyarokat — talân szerencsénkre — a^szerzô kiilon
nem emliti. Hogy mennyire igazsâgos ez a rangsorolâs, az mâs
lapra tartozik, de vitathatôsâga a németek és zsidôk esetében
szembetûnô. Az elôbbiek tekintélyét és befolyâsât (de nem ér-
demeit) a két vilâghâborû kârosan érintette. Politikai téren be-
tolyâsuk kùlônben is mindig alatta maradt annak a potenciâl-
nak, amit népi erôben képviselnek. Feltehetô-e, hogy a Német-
orszâgban sziiletett Kissingert az USA kiilugyminiszterévé ne-
vezték volna ki, ha nem lenne egyûttal zsidô szârmazâsû?

Az ô esete egyben drâmai bizonyitéka annak, hogy az ame
rikai zsidô kisebbség nem alsôbbrendû, de elsôrendû —"ha
nem felsôbbrendû — osztâlyba jutott az orszâg kôzéletében.
Ezt bizonyitani nem kell. Sikeriik elsôsorban brilliâns intellek-
tusukra s csodâlatra méitô ôsszetartâsukra vezethetô vissza.

Az amerikai kisebbségek kôzôtt egyediilâllô kategôriât képvi
selnek; ôk a szupersztârok, a plutokratâk kôzôttûnk. Egy va-
csorân tôbbet képesek adakozni adômentesen Izrael megsegî-
tésére, mint amennyit az ôsszes tobbi etnik egy esztendô alatt
kiild haza szegény rokonainak nem adômentesen.



Szerepuk kiilônosen a vilâg legnagyobb etnik vârosâban,
New Yorkban szinte lenyûgozô, mint ezt legûjabban a polgâr-
mestervâlasztâs is megmutatta. Az ôsrégi yiddish szâllôige:
"nehéz zsidônak lenni", New Yorkban forditottan érvényes:
ilt bizony "nehéz nem zsidônak lenni" — kivéve, ha valaki né-
ger, vagy portorikôi. A kôzélet fôkuszâba e hârom kisebbség
problémâit âllitottâk a tôbbiek érdekeinek elhanyagolâsâra.
Nem kisebb személyiség, mint Brooklyn és Queens rômai ka-
tolikus pûspôke, Francis J. Mugavero emelte fel nemrégiben
szavât egy précédons nélkiil âllô nyilt levélben ez ellen a jelen-
ség ellen, amit "manhattanopia"-nak nevezett.

Jellemzô a New York-i helyzetre. A Human Resources
Administration 250.000 dollârt iitalt ki "Jewish community
action" céljaira, tôbbek kôzôtt arra, hogy kivizsgâljâk a Coney
Islandon élô ôreg zsidô lakossâg panaszait, akiket "... a féle-
lem és terror megbénit... este nem mernek az utcâra menni,
sot az ùtonâllôk mâr nappai is leselkednek râjuk."

Mindezeket a félelmeket megérti az a sokmilliô etnik, akik
az USA nagyvârosaiban hasonlô kôrùlmények kôzôtt élnek. Azt
azonban nem értik, hogy a helyi, âllami vagy federâlis kor-
mânyzatok miért nem hasonlôképpen tôrôdnek az ô helyzetiik-
kel is. Arrôl ugyanis nem tudni, hogy lengyel, német, ukrân,
magyar, cseh, szlovâk, szerb horvât, roman, balti, stb. "Com
munity Action Program"-okra ilyen nagylelkûen osztogattak
volna kôzpénzeket. Ezzel szemben a feketék, portorikôiak kii-
lônféle programjaira csakûgy ômlenek (sokszor eltékozolt vagy
elsikkasztott) szâzezrek és milliôk.

Ennek âbrâzolâsâra meg kell emliteniink, hogy 1973 no-
vember kôzepén a Yale University bliszkén jelentette: 500.000
dollârt hasznâl fel Frederick Douglass XIX. szâzadi néger l'rô
(van-e valaki, aki e nevet nem ismeri?) irâsainak ôsszegyûjté-
sére és kiadâsâra. Nem tévedés: félmilliô dollârt! Ezt az ôssze-

get a "National Endownment for the Humanities" és a "Na
tional Historical Publications Commission" bocsâtotta a Yale

rendelkezésére. A kérdés ônkéntelenùl felmeriil: ha egyetlen
néger l'rô ennyit ér Amerikânak, vajon az eurô-amerikai etnik
kultûrâk megôrzésére van-e hasonlô arânyû âldozatkészség?



A kérdésre talân a legjobb vâlasz az a hir, amelyet a
Nemzetôr legfrissebb szâmâban olvastunk, hogy a Minnesota
cgyetemen mûkbdô "Center for Immigration Stiidies", amely
a Kôzépkelet- és Délnyugat-Eurôpâbôl bevândorolt etnikek
tbrténelmét tanulmânyozza, tôliink magyaroktôl is magânado-
niânyokat kér, hogy a nehézségekkel kiizdô intézet munkâjât
t'olytathassa.

De ne legyiink igazsâgtalanok: tény és valô, hogy 1971-ben
a vâlasztâsok elôtt a Kongresszus mindkét hâza megszavazta
a Schweikert-Pucinski-féle un. "The Ethnie Héritage Stiidies
Centers Act"-ot, hogy ilyesfajta tevékenységet federâlis tâmo-
gatâssal segithessenek. A baj, sajnos, csak ott volt, hogy az
elsô bsszegek kiutalâsa majdnem két évig hûzôdott az approp-
riâciô elmaradâsa miatt. A vâlasztâsok elmùltân ez mâr nem

lâtszott sùrgôsnek. A legutolsô hîrek szerint kiilonben is az et-
nik csoportoknak kôzvetleniil semmi sem jut, csupân néhâny
befolyâsos egyetem kasszâjâba futnak be a pénzek. Ki-ki bi'z-
za sajât képzeletére, milyen eredménnyel.

Etnikek a politikai senki fôldjén

Régi igazsâg, hogy a szekérnek azt a kerekét olajozzâk,
amelyik a legjobban nyikorog. Itt Amerikâban is azok a kisebb-
ségi csoportok kapnak a legtobb figyelmet, amelyek leghango-
sabbak. Be kell ismernlink, hogy mi kozépkelet-eurôpai etni
kek, ilyesmihez nem értiink. Tûlsâgosan szerények, vagy biisz-
kék, de talân balekok is vagyunk ahhoz, hogy gondjainkat nagy
hangerôvel a vilâgba kiâltsuk. És mindeddig ahhoz sem értet-
tiink, hogy enbloc-ban szavazzunk, sokszor inkâbb egymâs el-
!en szavaztunk pârtâllâs szerint.

Bizonyâra ez a fôoka annak, hogy nemcsak tôrténclmi el-
ismerést nem kapunk, de politikai téren is mostohagyermekei
vagyunk Amerikânak. Mintegy Hamupipôke-szerepet jâtszot-
tunk a mùltban, akiknek csak morzsâk jutottak a vâlasztâsok
utâni kinevezéseknél. Delegâciôinkat, ha nagy kegyesen meg-
hallgatjâk is, râjuk ritkân hallgatnak, ha egyâltalân hallgatnak.

Ezen az alapvetô tényen még a Republikânus Pârt ûjabb
keletû erôfeszftése sem vâltoztatolt sokat, amely nagyszabâsû
kampânyt inditott az etnikek beszervezésére. Pdsztor Ldszlô



hont'itârsunk ragyogô szervezési rnunkâjânak eredményekép-
pen ezt az igyekezetet az 1972-es elnokvâlasztâson figyelemre
méltô siker koronâzta. A vâlasztâsok utân azonban, mint a
mûltban annyiszor, az érdeklôdés és a tâmogatâs lecsappant, a
kinevezések az etnik vârakozâsokat nem elégitették ki. Sot
olyan jelek ûtôtték fel fejiiket, mintha egyes republikânus ve-
zetôk nem jô szemmel néznék az bntudatos etnik befolyâs
megerôsddését a pàrlon belul. Itt emiékeztetni kell arra, hogy
a GOP hagyomânyosan az un. "nativista" szellem letéteményc-
sének szâmitott, mely idegenkedve nczett minden etnik elôre-
tdrésre.

Mfg a republikânusok legalâbb megteremtették a "héritage
group"-okat, a Demokrata Part valôsâggal kitagadta az etni-
keket a legùtôbbi miami konvenciôn, akiket a nagy kvôta-
osztogatâsbôl egyszerûen kifelejtettek. "Nationalities Division"-
juk jelenleg cselekvésre képtelen, csupân egy "Chairman of
Ethnie Affairs" mûkbdik a pârtvezetôségben. A part balratolo-
dâsa kbvetkeztében egyre tbbb etnik szavazô fordul el a De
mokrata Pârttôl.

Az elmondottakbôl nyilvânvalo, hogy a sokmilliôs etnik
kisebbség az Egyesiilt Âllamok politikai senkifôldjén talâlja
magât, melyet szavazati vadâszmezôknek tekintenek a nagy
pârtok, ahova vâlasztâsok idején felhajtôkat kiildenek. Ameri-
ka politikai kôzéletének inkâbb târgyai, mint alanyai vagyunk,
akik az elôitéletek finom szâlaibôl szbvôdik lâthatatlan fiiggd-
nydn âthatoini nem igen tudunk, legfeljebb mint statisztâk vagy
kulisszatologatôk. Ez a mûltban talân azért is volt igy, mert a
kozépkelet és dél-eurôpai etnikek iskolâzott vezetôkben nem
bôvelkedtek. De ma mâr ez nem lehet ok, hiszen etnik tanârok

ezrei tanitanak az orszâg egyetemein. A 2. vilâghâborù mene-
kûlthullâmai révén nagyarânyû intellektuâlis megerôsbdés kô-
vetkezett be, amelynek megùjitô hatâsa most kezd megmutat-
kozni az etnik bntudat ébredésében. Jârhatô ùt utân nézûnk,

vâlaszt keresûnk a kérdésre:

Quo Vadis, Ethnie America?

A mùlt elsô tanulsâga az, hogy sorsunkat nem kbthetjuk
egyik pârt szekeréhez, vâltozô szerencséjéhez sem. Kûlôn pârt



alakitâsa viszont nem reâlis gondolât. Legkézenfekvôbb meg-
oldâsul kinâlkozik egy fiiggetlen, kôzos érdekképviselet meg-
alakîtâsa, amely az etnikek egyiittes sûlyât vethetné latba az
amerikai kdzéletben. Puszta szâmok érzékeltetik a benniik

rejlô potenciâlt: az ùn. "foreign stock" amerikaiak szâma 35
milliôra tehetô. Ebbôl mintegy 22 milliô a "hard-core" etnik
és kb. 15 milliô a kôzépkelet-eurôpaiak szâma a vasfiiggôny
môgiil.

Az ôsszefogâs gondolata nem ûj. Az 1930-as években a cseh
Anthony Cennak Chicagoban felvetette egy pân-etnik organi-
zâciô gondolatât, de meggyilkolâsa miatt a tervbôl nem lett
semmi. 1956-ban Washingtonban 23 nemzetiségi vezetô viszont
valôban életrehivott egy "National Confédération of American
Ethnie Croups" elnevezésû alakulatot, amely azonban meg-
felelô elôkészltés és âtfogô szervezés hiânya miatt hamarosan
elvetélt. De a kôzreadott felhivâsbôl érdemes idézni néhâny
mondatot:

"After years of trying separately and reaping only indif
férence or unkept promises, it has become crystal clear, at
last, that the only way the nationality groiips can achieve ré
cognition and acqidre enoiigh weight and prestige ta be listen-
ed to in Washington... is to unité in a confédération."

Among the issues stirring to iinity and action:

.. Exploitation of the nationality groups by both poli-
lical parties: praise, flattery before élections, neglect, scorn,
hroken promises after élections.

Taxation without représentation: The nationality groups
have practically no représentation in the policy making bodies
of government and the higher courts. Paying taxes to keep the
government in business and serving in the armed forces to
protect our country is not enough. Good citizenship also
means sharing the responsibility of running the government
by helping to formulate its policies and to interpret its
laws ..."

Mindezt 17 évvel ezelôtt irtâk! A helyzet azôta sem vâlto-
zott lényegesen — kivéve egy igen fontos kôriilményt: az etnik
ontudat erôsôdését. Ebben Cleveland példamutatôan elôljârt
s Perk polgârmester vezetésével a nemzetiségek megûjhoddsâ-



riak luiihelye lett az "e pliiribiis iintim" jegyében, mint erre a
Katolikus Magyarok Vasàrnapja, a mozgalom egyik ûttôrôje
oly elokvensen râmutatott. Ralph Perk megvâlasztâsa nem re-
publikârius nyereség, vagy demokrata vereség, hanem etnik
diadal volt. A példânak futôtûzként kellene terjednie, hogy
megvilâgi'tsa az amerikai etnikek elôtt a kovetendô ùtat.

Az ad hoc jeilegû tomorùléseket azonban most mâr âllan-
dôsi'tani kell egy etnik kôzosség (Ethnie Unie of America)
létrehîvâsâval, amely orszâgos alapra terjesztené ki a Cleve-
landben megindult mozgalmat. Egy ilyen kôzpont parancsolô
szukségét és idôszerûségét vitatni nemigen lehet. Néhâny alap-
elv lefektetése azonban ajânlatosnak lâtszik:

1.) A kôzpont tagjai csiipdn etnik szervezetek (s nem egyé-
nek) lehetnek.

2.) A pârtoktôl fiiggetlenek, azok haràlja, de nem iigynôke
legyen, Egyéneket tdmogathat, de pdrtokat nem.

3.) Oly an célokban dllapodjék meg, amelyekben kôzôs az
egyetértés, félretéve mindent, ami az abban résztvevô nemzeti-
ségi csoportokat elvdlasztand, vagy megosztand. (Kôzôs cél le-
helne pl. Kôzépkelet-Eurôpa semlegesitése s az orosz meg-
szdllô csapatok onnan valô kiiintése.)

4.) Egyik népcsoport se alkothasson tûlnyomô sûlyt a kô-
zôsségben.

5.) Tevékenysége mind politikailag, mind kulturdlis térre
terjedjen ki. Kiizdjôn az amerikai tdrsadalom demoralizdldsa
ellen is.

6.) Kiilônôs sûlyt forditson arra, hogy az abban résztvevô
etnik csoportok egymdst megismerjék s dpolja kôzôttûk a
testvéri szellemet, bardtsdgot.

7.) Tôrekedjék — kûlônleges célként — arra, hogy 1976-
ban az USA Kongresszus létesitsen nagylelkûen dotait "Ethnie
Héritage Foiindation"-t — mintegy emlékmûvet alkotva élis-
merésként az etnikeknek Amerika felépitésében tett szolgdla-
taiért. Egy ilyen alapitvdny kamataibôl hosszû nemzedékekre
biztosithatô lenne az etnik kultûrdk âtmentése, sajtô, irôk, mû-
vészek, ifjûsâgi mozgalmak tdmogatdsa az amerikai kultûrdval
valô integrdlôdds, de nem beolvadds jegyében.



8.) Hivjanak ossze Clevelandben Etnik Kongresszust az
alapitàs elôkészitésére.

Vilâgos, hogy ilyen terv megvalôsîtâsa nem mehet mârôl-
holnapra. Annak meg kell nyernie a vezetô etnik-szervezeteket,
meg kell nyernie az egyhâzakat, de legelsôsorban talân az etnik
sajtôt, hogy a gondolatot a vilâgba kivetltse s termékeny vitâ-
kat kezdeményezzen. Az egyik kardinâiis cél, az asszimilâciô
megâllltâsa a sorvadô etnik lapoknak is életérdeke. Be kell
vinni csalâdjaink s kùlbnôsen ifjùsâgunk ôntudatâba, hogy
nem rosszabb amerikai az, aki két nyelven beszél, mint az, aki
csak angolul tud! Ahelyett, hogy évezredes népi ôrôkségiinket
a "melting pot" tûzére vetnénk, az igazi szolgâlatot azzal tesz-
sziik mind Amerikânak, mind ônmagunknak, ha ôsi kultûrânk
szineivel gazdagîtjuk az orszâg népi szôttesét és hagyomâ-
nyaink megôrzésével erôsitjûk a târsadalmat.

Legerôsebb hagyomânyunk az Isten, haza, csalàd hârmas
fogalmâhoz valô ragaszkodâs, mert ez a hârom minden nemzet
erkôlcsi tâmasza, az a horgony, melyrol ha bârmely târsada-
lom elszakad, végveszélybe sodrôdik. Éppen ezért nôvekvô
riadalommal figyeljuk Amerika egyre terjedô demoralizâlâsât,
amely kiilônôsen ifjùsâgunk — s ezzel a nemzet jbvôjét — fe-
nyegeti. Orszâgszerte soha nem lâtott méretû tekintélyrombo-
lâs folyik, az egyetemeken eltântoritjâk ifjainkat a patriotiz-
imis és vallâs eszméitôl s a nemzet fegyveres erôinek tisztele-
tétôl. Iskolâinkban az imàdkozâs tilos, nemzeti ùnnepeinkrôl
nem emlékeznek meg méltô môdon. Mikôzben a sex-mânia és
az erôszak tombol, a csalâdi élet bomlasztâsa egyre folyik.

Szemùnk lâttâra megy végbe Amerika nemes arcânak el-
torzitâsa. Ebbe belenyugodni nem vagyunk hajlandôk. Ha vala-
ki Decatur mondâsât vâgnâ szemùnkbe: "My country, right
or wrong", szegezzùk szembe a legnagyobb etnik. Cari Schurz
riposztjât:

"My country, right or wrong;
If right, — keep it right,
If wrong, — set it right."

Ezt a mondâst mottôként minden amerikai etnik elfogadhatja.

☆ ☆ ☆



Nt. Ltidwig A. Aurél dr. tanâcskozâsi elnok hâlâsan meg-
kôszoni Sisa Istvân tanulsâgos elôadâsât és felkéri Kardos Tal-
bot Béla dr. (Washington, D. C.) kongresszusi kônyvtârost és
kozi'rôt soron kovetkezô elôadàsânak megtartâsâra.

Kardos Talbot Béla dr.:

A TÔRTÉNELMI ÉS IRODALMI ÉRTÉKELÉSEK

ALAPELVEI

Kulturàlis emelkedés

A kulturàlis haladâs mértéke az a minôségi emelkedés,
amelyet az ember, a nemzet és a terraészet elér fejlôdése so-
rân. A dzsungel és a mocsârvilâg kultûrtâjjâ vâltozik. A bar-
la.nglakô vademberbôl sâtorlakô tdrzsi kdzosség, kôbor nomâd-
bôl letelepedett foldmûvelô parasztsâg, falu népe lesz. Megsze-
Uditi a vadâllatokat hâziâllaiokkâ, a nôvényeket nemes kultùr-
t'ajtâkkâ vâltoztatja. Kozben az emberi târsadalom is neme-
sebb lett. Felsô rétegét igy is nevezték: "nemesség" — fel a
kirâlyi udvarnokig. De a parasztsâg is a vallâson alapulô nagy
kultùra, a kereszténység tanitâsain ât szellemileg, erkolcsileg
emelkedett. Templomaiban ott lâtta a szfnes ablakok és az ol-
târ szentjeiben és hôseiben, a Biblia tôrténeteiben a legmaga-
sabb ideâlokat a gôtikâtôl a barokk kor nagy mestermûveiig.
igy akâr Domanovszky' gyônyôrûen illusztrâlt ôt kôtetes "Ma
gyar mûvelôdéstdrténet"-ét, akâr Malonyay Dezsô^ ugyancsak
Ot kôtetes "A magyar nép mûvészeté"-t vessziik elô, szâzadrôl
szâzadra lâthatjuk a kulturàlis emelkedést a huszadik szâzad
kiiszôbéig.

Erôszakos àllam (abszolutizmus),

vagy alkotmdnyos jogrendszer

A visszaeséseket és zavarokat mindig erôszakos beavatko-
zdsok okoztâk.

A XII. Magyar Talâlkozô Krônikâjânak 1973. évi kôtetében
az ideolôgiai és a pragmatikus âllam elléntétérôl kôzôlt tanul-
mânyomban (37—50. old.) részletes tâblâzat mutatja be a val-
lâsi, szellemi, kulturàlis, gazdasâgi, politikai eszmeâramlatok-
kal szemben âllô erôszakos tôrténelmi erôket. Ezek vagy ki-



viilrôl jôttek, mint nâlunk a tatârjârâs, tôrôkvész, vagy belsô
hatalmi tùltengésbôl. Éppen a kîviilrôl fenyegetô nagy veszé-
lyek, âltalâban a hadi erôk, a hadseregre tâmaszkodô âllamha-
talom olyan tûlfejlesztését idézhetik elô, amely miatt sokszor
nehéz megteremteni az egyensûlyt a kozponti hatalom és a
tôbbi alkotmânyos tényezô kôzott. Az angolszâsz vilâgban
(Angliâban, késôbb Észak-Amerikâban is) a nagy fôldesurak
és egyhâzfôk a polgârsâggal ôsszefogva, mint Fronde gyôztek
az abszolutisztikus szândékû dinasztiâkkal szemben. Késôbb

Hollandiâban, a skandinâv âllamokban is az egyéni jogokon
(Bill of Rights) alapulô alkotmânyos jogrendszerek békésen
tudtak kialakulni. Ezért ezekben az alkotmânyos modem or-
szâgokban megmaradt a kirâlysâg a mai napig.

Ellenben Dél-Eurôpâban, azaz a Madrid—Pârizs—Rôma—
Bées tengelyben a Habsburg és Bourbon abszolut dinasztiâk
gyôztek a fôldesurakkal, a Fronde-dal és gyakran az egész nem-
zettel, a polgârsâggal szemben is. A spanyol Cortest feloszlat-
tâk, a francia nemzetgyûlést 1789-ig nem hivtâk ôssze. A bécsi
Habsburgok az osztrâk ôrôkôs tartomânyokat, a hajdani cseh
kirâlysâgot is abszolutisztikusan vezették és hatalmuk Olasz-
orszâgra is kiterjedt. Ez a spanyol-tipusû abszolutizmus Szent-
pétervârig eljutott és késôbb nagy bajok forrâsa lett. Magyar-
orszâg — katolikus és protestâns vegyes lakossâga miatt is —
sajâtosan kôzéphelyet foglalt el a békésen âtalakulô Észak-
Eurôpa és a sokâig abszolutisztikus Dél-Eurôpa kôzott.

Magyarorszâgon az Aranybulla idején a magyar Fronde
alkotôi a fôldesurak és egyhâzfôk gyôztek az ônkényuralom-
mal szemben. De késôbb a Hunyadiak, tovâbbâ Bocskai,
Bethlen, Thôkôly, Râkôczi felkelései, sot 1848—49 is voltakép-
pen Fronde-szerû felkelések voltak az alkotmânyos jogok vé-
delmében az abszolutizmussal szemben. Ezek a felkelések min-

dig ragyogô sikerrel indultak, de végiil mindig elbuktak a na-
gyobb erôhatalmakkal szemben. Igy Magyarorszâg visszaesett
fejlôdésében és az "ancien régime" fuggvénye lett. Schônbmnn
kôzép-eurôpai Versailles lett. Ezért az orszâg a békés âtalaku-
lâs helyett a forradalom-ellenforradalom, tehât az erôszakos
politikai rendszerek vâltakozâsânak ôvezetébe keriilt. 1789 utân
ebben az ôvezctben lépett fel a jakobinizmus, napoleonizmus,



Commune, Hitler, Mussolini, keletebbre, a cârok ôrôkségében
Lenin, Trocky, Sztalin és a Vôrôs Hadsereg. Kôzos jellemzô-
jiik, hogy egy-egy ideolôgia érdekében erôszakos âllami eszkô-
zokkel, hadsereggel, bôrtônôkkel, gilotinnal, ellenfeleik legyil-
kolâsâval vagy iildôzésével, koncentrâciôs tâborokkal, fajirtâs-
sal, stb. léptek fel. De éppen ez okozza végsô bukâsukat, bar a
népek milliôit ragadjâk magukkal sokszor tragikus mélysé-
gekbe.

Vallas és erôszak — Az Egyhàz és âllam viszonya

A kereszténység Jézus, az apostolok és a nagy hithirdetô
szerzetesrendek munkâssâga fclytân békés ûton terjedt el elô-
szor a Fôldkbzi-tenger partjain, majd Irorszâg, Anglia és Spa-
nyolorszâg felôl az eurôpai kontinensen. Szent Bonifâc, Alkuin,
Adalbert, Gellért piispôkok és mâsok érthetô môdon az ural-
kodôhâzakon kezdték a békés téritéseket, mert a fejedelmek
és torzsfôk megnyerése nélkiil nehéz lett volna a nép kbrében
mûkodniiik. De az âllam és Egyhâz hatalmi ôsszehâzasîtâsa
mégis helytelen volt. Ez legteljesebben a bizantinizmusban,
Bizânc nyomân az orosz câri rendszerben és a Balkân orthodox

fejedelemségeiben valôsult meg. Ennek nagy kihatâsa volt a
késôbbi erôszakos tôrténelmi fejleményekre egészen a mai na-
pig. Ez a kelet-eurôpai terûlet lett a leninizmus—sztalinizmus
melegâgya.

De a nyugati kereszténységben is a szâzadok sorân gyak-
ran megfeledkeztek két fontes tapasztalatrôl. Az egyik, hogy a
vallâsi fanatizmus a krisztusi szeretet helyett kônnyen âtcsap
gyûlôlkôdésbe, tiirelmetlenségbe, ûldôzési mâniâba, inkvizfciô-
ba, erôszakos kegyetlenségekbe. A mâsik, hogy ilyen tiirelmet-
len, tekintélyrendszerû, dogmatikus vilâgnézetek szâmâra ké-
zenfekvô, hogy igénybevegyék a vilâgi âllam hatalmi eszkôzeit.
Az âllamnak hadserege, fegyverei, bôrtônei vannak, amikrôl a
kiilsô-belsô rendfenntartâs és védelem miatt nem mondhat le.

De végzetes, ha ezeket a lényegében erôszakos eszkôzôket vala-
mely vallâs, vilâgnézet, ideolôgia mellett vagy ellen veti latba.
A legszélsôségesebben ez a mohamedân vallâsban jelentkezett.
Ez mâr az alapîtô prôféta korâban eljegyezte magât a karddal.
ïgy lépett fel a kereszténységgel szemben erôszakkal Kis-Âzsiâ-



ban, Észak-Afrikâban és Eurôpâban egészen a Pireneusokig és
a Kârpâtokig. Lényegileg a vallâs és erôszak ilyen ôsszevegyî-
tése okozta a szultâni hatalom belsô megromlâsât és ma a si-
vatagi sejkek elmaradottsâgât, korszerûtlenségét.

De Konstantin csâszâr ôta a nyugati keresztény egyhâz is
âllandôan ki volt téve a kîsértésnek, hogy tanait, gyakran szek-
tâs 'és vitathatô dogmâit az âllamhatalom segîtségével terjesz-
sze és tartsa fenn. Még a keresztes hadjâratok is a magas cél
ellenére olyan végzetes kegyetlenségekkel jârtak, hogy valôsâg-
gal kiprovokâltâk a szultânok fegyveres ellentâmadâsait,
amelyek hazânkon ât 1683-ban egészen Bécsig jutottak el. Ez
ismét kâros visszahatâssal volt a nyugati kereszténységre is,
mert az uraikodôk kénytelenek voltak a rendes hadseregnél
(az angliai normâlis mértéknél) nagyobb erôket fegyverben
tartani, amivel aztân népeiket is elnyomhattâk. Ez vezetett
ebben az ôvezetben az abszolutizmusra, mert a dinasztiâk le
tudtâk tdrni a Fronde-szerû alkotmânyos és nemzeti-népi moz-
galmakat. Ez az egyhâz és az âllam tûlsâgos bsszefonôdâsâra
is vezetett a barokk korszakban.

A reformâciô felléptekor is az alapvetô hiba az volt, hogy
egyhâzi, vagy teolôgiai-szellemi vitâkba azonnal vilâgi uraiko
dôk avatkoztak be. Ahelyett, hogy a visszaélések kikiiszôbôlé-
sét az Egyhâzon beliil tisztâztâk volna, a csâszârok és fejedel-
mek beleavatkoztak a teolôgiai-egyhâzi belsô vitâkba. V. Kâ-
roly csâszâr Luther Màrtont a wormsi birodalmi gyûlés elé
rendelte. Erre a reformâtorok kénytelenek voltak szintén vilâ
gi fejedelmekhez fordulni pârtfogâsért. Vallâshâborùk indul-
tak meg irtôzatos kegyetlenséggel. Fegyverrel akkor sem lehe-
tett megoldâst talâlni szellemi kérdésekre és a harmincéves
hâborû teljesen hibâs formulâval zârult 1648-ban; "Cuius regio,
eius réligio", azaz a fôldesûr vallâsât tartozik kôvetni a nép,
amit sokfelé erôszakkal hajtottak végre. Igy jôtt létre a nagy
kettéhasadâs, amit az ôkumenikus mozgalom volna hivatott
âthidalni. Magyarorszâgon a bécsi hatalmi kôzponttôl tâvolabb
esô orszâgrészekben (Erdélyben, a Tiszântûl, a Kârpâtaljân)
és a védettebb vârosokban, amelyek nem tartoztak fôldesurak
alâ, érvényesiilhetett a protestantizmus nagyobb mértékben,
mint a barokk Bécshez kôzelebbi fôldesûri hatâskôrben. A



fehérhegyi csata (1620) utân Cseh- és Morvaorszâgot is erô-
szakkal kényszentették vallâsvâltoztatâsra. Ennek mély utô-
hatâsa Masaryk, Benes és kortâsai Habsburg-ellenességében
tort ki jôval késôbb, ami a monarchia szétrobbantâsâra ve-
zetett.

A barokk korszak ôta azonban kûlônbozô "tûrelmi rende-

Ietek"-kel, a XIX. szàzadi liberalizmus vallâsi egyenlôséget ki-
mondô torvényeivel enyhiilt vallâsi téren a helyzet egészen az
1940-es évekig. De még a liberâlis Angliâban is a XIX. szâzad
kbzepéig katolikusok nem viselhettek kôzhivatalt. Eurôpâban
mâsutt is, délen ugyan ûgy, mint északon, az âllam és Egyhâz
elvâlasztâsa nem tbrtént meg olyan mértékben, mint Amerikâ-
ban, vagy mint azt példâul Eotvôs lôzsef nagy kultuszminisz-
terùnk javasolta. Ezek a mulasztâsok nâliink a nagybirtok
rendszerével sûlyosbitva lényegesen hozzâjârultak a késôbbi
tragikus fejleményekhez. A kommunizmus pedig a jakobiniz-
mus egyhâz- és vallâsellenességét hatvânyra emelte. Allami
erôszakot alkalmaz minden vallâssal és a mar.xizmus moszkvai

katekizmusâtôl eltérô szellemiséggel-szemhen.

A francia forradalom titàni téves âllamideâlok

Az 1789 utâni Eurôpa hamis âllami elképzelés alapjân in
duit neki az ûjkornak, amelyben a helyes ûtat Észak-Amerika
talâlta el, Eurôpâban pedig a fôderalista Svâjc.' Ez az egyéni
szabadsâgjogokon (Bill of Rights) alapulô onkormdnyzat és az
arra alulrôl felfelé felépùlô fôderalizmus — megfelelô hatalmi
alkotmânyos koidâtozâsokkal. Ezek elvâlasztjâk a tôrvényho-
zâst a birôi és végrehajtô hatalomtôl, valamint az âllamot az
Egyhâztôl. Ebben a rendszerben az âllam nem ellensége az
egyhâznak.

Ezzel szemben a francia forradalom a Pârizs fôvârosra

kôzpontosîtott "egységes nemzeti âllamot" akarta megvalôsi-
tani és ennek érdekében a vallâsellenes jakobinizmus erôsza-
kos eszkôzeit, bôrtônt, gilotint, terrort alkalmazott a vallâs és
papok uldôzésével. A fôderalizmust 1792-ben eltiltottâk. Mikor
a fôvâros terrorja nyomân orszâgos kaosz és ellenâllâs induit
meg, a terrorisztikus forradalmi âllam helyébe napoleonizmus
lépett a szuronyaivai. Napoléon a francia forradalom eszméit



zseniâlisan vezetett hadseregével, tehât vérrel és vassal akarta
râerôszakolni Eurôpa népeire. Ez annal nagyobb ellenâllâsokat
vâltott ki Eurôpa-szerte. Ezeknek élén a porosz—osztrâk—
orosz ugyancsak erôszakos rendszer gyôzott, bar azt Szent
Szovetségnek nevezték. Tehât sem a francia jakobinus forrada-
lom, sem a napoleonizmus, sem ellenlâbasa, a szintén erôszak-
ra tâmaszkodô Metternich, késôbb Bismarck liberâlis-ellenes

kormânyrendszere nem tudott békés megoldâst adni az eurô-
pai nemzeteknek.

Mégis 150 éven ât az eurôpai iskolâkban és kozvélemény-
ben a francia forradalmat tartottâk az ùjkor leghatalmasabb
vivmânyânak.'' "Egységes nemzeti âllamot" akart mindenki
létrehozni a legvegyesebb faji-nemzetiségû tâjakon. E torekvé-
sek nyomân keletkeztek nyugaton és keleten az Elszâsz-Lotha-
ringiâk, Schleswig-Holstein, a lengyel problémâk, a dunai és
balkâni teriiletek ma is megoldatlan problémâi. A téves politi-
kai ideâl folytân minden ifjû vagy Danton, vagy Napoléon
akart lenni. Ezek voltak az ideâljai a késôbbi forradalmârok-
nak és diktâtoroknak. III. Napoléon és az olasz Mazzini épp-
ùgy a nagy Napoléon hipnotikus hatâsa alatt âllott, mint ké
sôbb Lenin, Mussolini, Hitler, Trocky, Sztalin és sok kisebb
diktâtor Eurôpâban. Sot a pârizsi forradalmi mintât és a ka-
tonai diktatûrâval kialakithatô nemzeti âllam téves ideâljât
tûzte maga elé a mi korunkban a felszabadulô gyarmati népek
forradalmâr-diktâtorainak egész sora.

A pârizsi politikai tévtanok iskolâjâbôl keriilt ki Szukarno,
Enkrumah, Ho Csi Minh, Secou Touré és az afrikai, âzsiai, dél-
amerikai diktâtorok Madame Tusseaud viaszbâb-mûzeumâba

illô alakjai. Lenin is genfi tartôzkodâsa idejében nem a békés
svâjci fôderalizmust és a nemzetiségek egyenjogûsâgât tanul-
mânyozta, hanem a porosz von Klausewitz Vom Krieg cfmû
hadâszati munkâjât bûjta. Igy keletkezett a militarista marxiz-
mus—leninizmus. Ennek tankônyvei ma is az erôszakos fran
cia forradalmat, a pârizsi Coramune-t, a centralizâciôt dicsôitik
és oltjâk a Vôrôs Hadsereg "ideâljâval" az ûj nemzedékekbe.
A tôrténelembôl is a legerôszakosabb véres eseményeket di
csôitik, a Dôzsa-felkelést, Hôra és Klôska, stb. garâzdâlko-
dâsait.



Az ûjkori magyar tdrténelem kétarcûsâga

A békés reformmozgalom és az erôszakos jakobinizmus
kettôs irânyzata hazânkban vilâgosan megmutatkozott mâr a
Martinovics-féle bsszeeskiivésben. Ennek szervezôje két cso-
portot létesitett: az egyiket "Reformàtorok", a màsikat a 'Sza-
badsâg és Egyenlôség Târsasâga" név alatt. Az elôbbibe a mér-
sékelt nemesi girondistâk tartoztak, akik a békés âtalakulâst
kîvântâk. A mâsik csoport radikâlis jakobinista elveket vallott
és ebben Martinovics, mint Robespierre megbizottja lépett fel.
Berzsenyi Daniel élesen tâmadta a pârizsi jakobinizmust,
amelyet torvénytelen, zabolâtlan "kocsmai forradalomnak" ne-
vezett. Szembeâllitotta vele Washington Gyôrgy és az amerikai
demokrâcia példâjât.® Kosâry Domonkos râmutat arra is, hogy
a reformkorban Bdlôni Farkas Sândor, Haraszthy Âgoston,
Nagy Kâroly és Amerikât jârt mâs magyarok leirâsai milyen
nagy hatâssal voltak Széchenyire, Eôtvosre, Deâkra. Széchenyi
azt îrja Naplôjâban, hogy a bécsi arisztokrata kôrokben a nôk
l'gy tudakozôdtak utâna: "Was macht denn der Amerikaner?"
Tocqueville mûve az amerikai demokrâciârol; Spark életrajza
Washington Gyorgyrôl kozkézen forgott Magyarorszâgon.

De a negyvenes évek kozepétôl, a bécsi reakciô megmere-
vedésétôl fogva a magyar jakobinusok elôretbrôben voltak fô-
leg az ifjiisâg korében. Ez csûcspontjât Petôfiben érte el, aki
széles kardjât "Gilotin"-nak hivta. "ApostoF'-a kirâlygyiikos.
48 végétôl szâmitva a kôltô egyre erôszakosabb jelszavakat
szôtt koltészetébe. Kossuth is ingadozott. Eleinte az angol ti-
pusû egyéni jogok, alkotmânyos kirâlysâg és onkormânyzatok
hive volt, de 1848-ban az "egységes nemzeti âllamot" hirdette
meg teljes centralizmussal. Ezzel és Erdély feltétlen uniéjâval
elidegenitette a nemzetiségeket. A Fiiggetlenségi Nyilatkozat
és detronizâlâs lépése is akkor téves volt.

1849-ben az lett volna a természetes âtalakulâs, ha a feudâ-
lis rendi Magyarorszâg âtalakul fôderalista Magyarorszâggâ
békés reformokkal. A megyék lettek volna a kantonok. A me-
gyei onkormânyzatok keretében a demokrâcia és a nemzetiségi
nyelvek is kellôen érvényesiilhettek volna a vâlasztôjog foko-
zatos kiszélesîtésével angol môdra. Budapesten pedig a koz-
ponti kormâny csak azokat az iigyeket intézte volna, amelye-



ket az ônkormânyzatok nem tudtak volna megvalôsîtani. Ha-
sonlôan fejlôdtek volna az osztrâk tartomânyok. Ezekkel, vagy
a szlâv tartomânyok dnkormânyzatâval a dualizmus trializmus-
sâ, vagy akâr pentarchizmussâ lehetett volna konfôderâciô for-
mâjâban.

1849-ben azonban mindkét fél hibâjâbôl az események
Pesten és Debrecenben a jakobinizmus felé, Horvâtorszâgban,
a Lajtân tûl és részben a nemzetiségek korében is a reakciô
felé tolôdtak el. A két erôszakos irâny kôzbtt a reformerek
(Széchenyi, Eôtvôs, Deâk, Teleki Lâszlà, Madàch, Jôkai) félre-
vonultak és csak a hatvanas években terelték az iigyeket békés
egyezmény és foderalizmus felé. Kossuth is angliai—amerikai
ùtjân és 1866-ig dunai foderalista terveket készltett.® De mi-
helyt Deâknak sikeriilt a dualizmus, Kossuth — sajnos — el-
temette ônkormânyzati és foderalista terveit, amelyeket nem
is ô, hanem Deâk Ferenc munkatârsa, Kônyi Manô hozott nyil-
vânossâgra. A dualizmus Deâk és Ebtvos elképzelésében kon
fôderâciô volt, amely idôvel nagy Svâjc-szerû fôderâciôvâ fej-
lôdhetett volna. E helyett azonban Tisza Kàlmàntôl fogva az
"egységes nemzeti âllam" koncepciôja tort elôre a megyék, a
perifériâk, a Székelytôld, Erdély és a nemzetiségek elhanyago-
lâsâval, ami késôbb megbosszulta magât. Budapest fôvâros
magyar Pârizs szerepében tetszelgett. Kôltôit, mûvészeit meg-
bûvôlte Pârizs a jakobinus ideâlokkal (Ady: "Magyar jakobi-
nus dala"), a fôvâros polgârsâgânak liberalizmusa pedig elsza-
kadt a néptôl. Fokozatosan kôrûti aszfalt-liberalizmussâ lett
és nagyon eltért a nagy reformnemzedék népi gyôkerû libera-
lizmusâtôl. Szekfû Gyula hires "Hàrom nemzedék" cimû kôny-
vében jellemezte a liberâlis nemzedékek fokozatos hanyatlâsât,
mert elszakadtak a vidéktôl, a néptôl, a természettôl és gyak-
ran a vallâstôl is. A pesti klilvârosok és alvilâg proletâriâtusa
szâmâra pedig az idegen szociâldemokrâcia, az erôszakos
marxista diktatûra és Commune eszményeit szâlHtotta.

A kettôs monarchia kiilpolitikâja is az erôszakos "porosz
ûtra" lépett. Feladta 1855. és 1870—71. évi bôlcs semlegességét
és 1879-ben szôvetkezett a bismarcki mémet birodalommail.

Bosznia elfoglalâsa, majd annektâlâsa is erôszakos tény volt,
amit betetôzôtt az 1914. évi végzetes hadùzenet Szerbiânak. Az



elsô vilâghâborû befejeztével a Pârizsban gyârtott ûj âl- "nem-
zeti âllamok" aztân leplezetlenùl râtértek a francia centralizâlt
âllamtipusra tbbb fâjô magyar Elzâsz-Lotharingiâval. Magyar-
orszâgon pedig a proletârdiktatûra a Commune példâjât mâ-
solta még kîméletlenebb bolseviki vâltozatâban. A hûszas—har-
mincas években a Moszkvâval szemben fellépett fasiszta vagy
faji nacionalizmusok szintén erôszakot alkalmaztak ideolôgiâ-
juk érdekében, mintha ideolôgiât tankhadosztâlyokkal, depor-
tâlâsokkal, fajirtâssal, lerohanâsokkai lehetne elterjeszteni és
biztosi'tani. Mindebbôl nem tanult a marxizmus—leninizmus

sem. Ellenkezô elôjellel alkalmazott még erôszakosabb môd-
szereket a vallâs, a szellemi élet, az irodalom és mûvészctek
egész vonalân, sot a gazdasâgpolitika, az egyhâzak, csalâdok,
egyének élete minden részletével belekeriil az àllami erôszak

borzalmas mâgneses terébe. Az utôdâllamokban pedig a nem-
zetiségpolitikai erôszakossâgot emelték hatvânyia a nemzeti-
kommunista centralizmus jegyében.

A modem civilizàciô, mint erôszakos ellen-kultûra
("counter-cuUure")

Mindehhez jârult, hogy Nyugaton mâr az ipari forradalom
bta, nâlunk pedig a vilâghâborûk hadigépezete, utâna pedig a
mezôgazdasâgot elhanyagolô iparositâs belemart a természet
szépségeibe és az emberi kultûrâba. Hiâba l'rt Németh Lâszlô
a "minôség forradalmârôl", "Kert-Magyarorszâgrôl", Szabô
Dezsô és a "falukutatô" népi l'rôk a parasztsâg egészséges ât-
alakftâsârôl, Mécs Lâszlô a szociâlis kereszténység megûjulâsâ-
rôl. Mind a kapitalizmus, mind a kommunizmus természetet,
embert és kultûrât rombolô môdszereket terjesztett el. A tu-
domâny és technika âldâsài' gyôkértelen vilâgvârosi kapitalis-
ta és kommunista intellektiielek kezében a mélyebb kuitùra
sivârrâ tételét vagy meghamisftâsât szolgâltâk. Kulturâlis tar-
talommal nem tudtâk ellâtni sem a radié, sem a televiziô
programokat, sem a filmgyârtâst, amelyek szellemi sivata-
gokkâ lesznek. A magyar parasztsâgbél és a népi gyokerû
kozéposztâlybôl korâbban még kiemelkedtek igazi zsenik az
irodalomban, népi folklorban, zenekôltészetben. De 1945 utân
ezek is zsâkutcâba keriiltek. Elhallgattattâk ôket" vagy eltorzi-



tottâk mûveiket.'J A hivatalos irodalompolitika egyoldalûan ki-
emelte a Petôfi, Ady, Jôzsef Attila kôltôtriâszt, mert ezekben
talâlta meg a jakobinizmustol a kommunizmusig vezetô erô-
szakos forradalmi vonalat. De Petôfihôl ki kellett hagyni a
sajtôszabadsâg koltôjét; a bibliâs Ady Isten-verseit nem tud-
tâk hova tenni, sem 1914 utâni szembenâllâsât az erôszak poli-
tikâjâval. "Ez nem az én forradalmam" — mondta Ady 1918
végén. Aztân sorra megjottek az ongyiikossâ lett kommunista
koltôkrôl szôlô hîrek. Ônkezével vetett véget életének a kétség-
beesett Mayakovszky, Jeszenin, Fadeyev, az olasz kommunista
Pavese, de az amerikai Hemingway is. Ha Jôzsef Attila nem kô-
vetett volna el ongyilkossâgot, 1948 utân Rajk Lâszlô, vagy
Nagy Imre sorsâra jutott volna, vagy Sarkadi Imréhez és mâ-
sokhoz hasonlôan szintén ongyilkos lett volna. Szabô Dezsô,
Adécs Lâszlô, Nyirô Jôzsef, Màrai Sàndor és sok mâs irô élet-
mûvét ma is elstillyesztve tartjâk, fiatal zsenik kifejlôdését
akadâlyozzâk. Az elhallgattatott és Irôasztalaiknak l'rô magyar
Pasternâkok és Solzhenitsynek mellé nem âll ki a nagyvilâg
és a New York Times.

Hâl' Istennek, a hazai olvasôkozonség becsiiletesebb, mint
a hivatalos irodalompolitika és a kritikusok. Jôkai Môr min-
den olvasô-statisztikâban mindig elsô helyen âll. Lukâcs Gyôrgy
rosszalâsa ellenére a kôzonség szinpadra kényszeritette "Az
Ember Tragédiâjâ"-t. Mécs Lâszlô legùjabb kôtete, az "Arany-
gyapjii" otthon napok alatt elfogyott. Németh Lâszlô, Kodolâ-
nyi Jânos, a becsiiletes erdélyi népi irôk, kitûnô folklôr-kiad-
vânyok tâvoli vidékek csodâlatos gyûjtéseivel széles kôrben
népszerûek. Ezzel szemben az erôszakos pârtideolôgiâban gyb-
kerezô mûvek mihamar Rozsdatemetôhe keriilnek a marxiz-

mus—leninizmus megûnt dogmâival egyûtt.

Pragmatikus értékelések

Mégsem kivânom elôadâsomat pesszimista akkorddal zâr-
ni. A mai helyzetet pragmatikiisan kell megitélni. Igaz haladàs
az, amit a magyar mérnôkok és munkâsok épi'tettek szak-
szerûen: gyârak, ûtak, hidak. A tôrténettudomâny segîtségével
helyreâllitottâk a mûemlékeket. A mezôgazdasâgban a gépek
és a hibrid nemesîtett vetômagvak emelték a minôséget. Mind-
ez és sok mâs valôban békés minôségi teljesîtmény. Ezek sike-



resebbek es eredményesebbek lehetnének, ha a sztalinizmus
nem akadâlyozta volna erôszakos ideolôgiâjâval két évtizedig,
ha nem uldbzték volna a szakembereket, l'rôkat, lelkészeket és

a nyugati kapcsolatok normâlisak lennének. A Râkosi-korszak-
hoz képest ma ezen a téren az enyhiilés és javulâs kézenfekvô.
De még mindig tùlzott az âliam ideolôgiai beavatkozâsa a
szellemi életbe. Csak a pârt-âllami Ideolôgia szubtilisebb for
mât vâlasztott és jobban a szînfalak mogôtt mûkôdik. De még
tâvol van ez az ideolôgiai âllam attôl, hogy a szomszédos
Ausztriâhoz hasonlôan szabad, pragmatikus, vagy éppen Svâjc-
hoz hasonlôan semleges âllam legyen, amit a tôbb, mint 40.000
szovjet katona jelenléte kizâr.
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Nt. Liidwig A. Aurél dr. tanâcskozâsi elnôk hàlàsan meg-
kôszôni Kardos Talbot Béla dr. igen figyelemre méltô, érdekes
elôadâsât, majd a XIII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) ta-
nâcskozâsait délutân '/tS-ig felfiiggeszti.



KÔNYVTÂRAK ÉS KONYVTÂROSOK

1973. november .24-én, szômbaton délutân ViS ôrakor a
XIII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) keretében s annak szer-
ves részeként az Amerikai Magyar Kônyvtâros Szôvetség érte-
kezletével folytatôdtak a tanâcskozâsok.

Szilassy Sândor dr. (Turnersville, NJ) egyetemi kbnyvtâr-
igazgatô, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, mint tanâcskozâsi
elnôk szeretettel koszbntotte a jelenlévô tbbb, mint 40 tagot
és érdeklôdôt. Hangsûlyozta, hogy soha nem volt nagyobb
sziikség a kônyvtârosok bsszefogâsâra, mint most, amikor az
elhelyezkedési lehetôség a minimumra csokkent és mind tob-
ben panaszkodnak diszkriminâciôrôl. Ugyanakkor fontes kôte-
lessége a Szovetségnek a szakmai fej Iodés elômozditâsa és az
amerikai magyar kulturàlis érdekek képviselete. Az utôbbi je-
lentôségét mutatja az a tény is, hogy az Amerikai Magyar
Kônyvtârosok Szôvetségének most kezdôdô értekeziete a XIII.
Magyar Talâlkozô (Kongresszus) szerves alkotôrészeként valô-
sulhatott meg.

A kônyvtârosi szervezet csak gyakori ôsszejovetelek, aktiv
egyiittmûkôdés és anyagi âldozatvâllalâs révén érheti el a ki-
tûzôtt célokat.

A tanâcskozâsi elnôk ezutân bemutatta dr. Bakô Elemér

(Washington, D. C.) volt magyar egyetemi m. tanârt, a' Kong-
resszusi Kônyvtâr kônyvtârosât, s az Ârpâd Akadémia rendes
tagjât, aki kôzéleti szereplésével, alapvetô magyarsâgtudo-
mânyi kiadvânyaival és az Amerikai Magyar Kônyvtârosok
Szôvetségének megszervezésével is hozzâjârult a magyar szâr-
mazâsû szakemberek megbecsiiléséhez. Felkérte, hogy tartsa
meg érdeklôdéssel vârt elôadâsât.

Bakô Elemér dr.:

AZ AMERIKAI MAGYAR KÔNYVTÂROSOK
ÉS KÔNYVTÂRUGY NÉHÂNY ALAPVETÔ PRÔBLÉMÂJA

Szervezési nehézségek

Amikor egy évvel ezelôtt itt, a Magyar Talâlkozôn rende-
zett elsô ilyenfajta kônyvtâros-megbeszélésen résztvettem, sok



értékes eszmét, javaslatot hallottam elôadô kollégâim részérôl.
A magam részérôl akkor volt alkalmam ismertetni az Amerikai
Magyar Kônyvtâros Szôvetség, valljuk meg, lassan haladô szer-
vezkedését és az ezzel kapcsolatos okokat, kôriilményeket.
îrâsban nem adtam ât elôadâsom szôvegét a Krônikâban valô
kôziésre, mert az elmondottak egy része bizalmas természetû
volt és nem volt annyira kôzérdekû, hogy az amerikai és vilâg-
magyarsâg szélesebb kôreire is tartozhatott voina; de megje-
lent kartârsaim megértéssel és helyesléssel fogadtâk azt az
âllâspontomat és kônyvtâri egyesûletiink vezetôségének eddig
kôvetett vonalât, nevezetesen, hogy az amerikai magyar kônyv-
târosok nagy részének meglehetôsen kritikus és sokakat pasz-
szivitâsra kényszeritô évei alatt a mi ôvatos szervezkedési poli-
tikânk nemcsak hasznos, hanem kivânatos is volt.

Azôta ûjabb felhlvâsokat és belépési nyilatkozatokat kûld-
tiink ki, részben, hogy régi tagjaink tagsâgât megûjltsuk, rész-
ben pedig, hogy ûj tagok belépését lehetôvé tegyiik. A tagok
belépése azonban rendkivùl lassan haladt. A régi, tulajdonkép-
pen csak néhâny éves cimekre kikiildôtt levelek 80%-ban visz-
szajôttek, mert a cimzettek ismeretlen helyekre tâvoztak. A
tavasz folyamân âtnézett nagy névsorok (az ALA névsor és
tôbb mas kônyvtâros cimlista) mâr idôszerûbb cimeket tartal-
maztak ugyan, de a nyâr elején kikiildôtt levelekre csak alig
egy tucatnyi jelentkezés jôtt. Az ôsz elején kikiildôtt mâsik
levélhullâm mâr sikeresebb volt, de mert a tagok csak elkésve
reagâltak, csak november legvégén értiink el a negyvenes szâ-
mig, ami feljogositott volna benniinket arra, hogy kôzgyûlés
ôsszehivâsâra lépéseket tegylink. Akkor azonban mâr késô volt
annak a bejelentett szândékunknak a megvalôsitâsâra gon-
dolni, hogy itt, Clevelandben, a Magyar Talâlkozô alkalmâval
esetleg kôzgyûlést is tarthatunk, ûj tisztikart vâlaszthatunk,
stb. Az idô tulsâgosan rôvid volt a kôzgyûlés elôkészitésére.

Most tehât, a tovâbbi taggyiijtéssel egyidôben arra tôrek-
szûnk, hogy valamikor a tavasz folyamân és egy mâs helyen,
esetleg Washingtonban, ahol jelenleg a legtôbb tagunk van,
tartjuk majd meg tisztùjltô kôzgyûlésûnket.

A tovâbbiakban néhâny olyan kérdésrôl kfvânok szôlni.



amelyek idôszerûek, fontosak és az egész amerikai magyar
kônyvtâri és kônyvtârosi élet kôzôs problémâi.

Az amerikai magyar kônyvtâri szolgdlat
szinvonali kôvetelményei

Kevés olyan szakteriilet van, ahol a szakmabeli kôvetel-
mények olyan eltérôek lehetnének, mint a kônyvtâri szolgâlat.
A kifejezés ("kônyvtâri szolgâlat") ônmagâban azt sejteti, hogy
itt talân nincs is szakkiképzésre sziikség, csak valami âtképzô
tanfolyamra, aztân pedig csak bele kell âllni a munkâba és
mâr megy is minden. Valôban ez Igy is volt még hùsz eszten-
dôvel ezelôtt is. Kûlonôsen olyan teruleteken, mint példâul a
kiilônbôzô, Amerikân kiviili kultûrâkkal kapcsolatos kônyv
târi, bibliogrâfiai és mâs dokumentâciôs munkâk, amelyek a
maguk sokféleségében elsôsorban azt kôvetelték meg az oit
alkalmazott személyzettôl, hogy (1) kitûnôen ismerjék, hasz-
nâljâk és mûveljék annak az idegen nyelvnek bizonyos szak-
szô- és kifejezéskincsét, (2) lépést tartsanak bizonyos szakte-
riiletek fejlôdésével, (3) képesek legyenek hatâridôre dolgozni
még olyan kôriilmények kôzôtt is, amelyek kozt amerikai szii-
letésû és iskolâzottsâgû szakemberek képtelenek lettek volna.

A legtôbb komoly kônyvtâri pâlyafutâsra visszatekintô
magyar kartârsunk ilyen szakvonatkozâsû, klilonleges nyelvi és
târgyi ismeretekre alapozott feladatkort kapott és abban dol-
gozik ma is, akâr mint specialista, akâr mint szakkatalogizâlô,
akâr pedig mint mâs beosztâsban mûkodô kônyvtâri alkalma
zott.

Sajnos, csak kevesen vagyunk olyanok, akiknek a munkâ-
ja, legalâbb is annak nagyobb része, valôban a magyar kultû-
râval, kônyvkiadâssal, magyar kônyv-, folyôirat- és ùjsâggyûj-
temények gyarapîtâsâval, fejlesztésével, magyar olvasôk, diâ-
kok, kutatôk, vagy magyar témâk irânt érdeklôdô, nem-ma-
gyar kônyvtâri kôzônség kiszolgâlâsâval, irânyitâsâval lenne
kapcsolatos.

Sokkal tôbb az olyan magyar kônyvtâros, akinek a ma-
gyarsâga kônyvtâri tekintetben kihasznâlatlan, mert âllâsânâl
fogva kihasznâlhatatlan. Megtôrtént, hogy kitûnô, hazai dokto-
râtussal rendelkezô amerikai magyar kônyvtâros hônapokig té-



lovâzott a konyvtâros egyesiiletiinkbe valô belépés tekintetében,
mert — nem lévén kapcsolatban magyarokkal, magyar témâk
irânt érdekiôdô olvasôkkal — azt bitte, hogy neki mâr nincs
is helye kozottiink. Mâsok viszont azt tartjâk, hogy magyar
kônyvtârosnak (még ha magyar vonatkozâsû âllâsban mûkô-
dik is) csak az legj'en tekinthetô, akinek amerikai kônyvtârosi
szakdiplomâja van, fiiggetlenùl attôl, hogy mennyi kapcsolata
van magyar olvasôkkal, gyûjteményekkel, kônyvtâri és kuta-
tâsi szakfeladatok megoldâsâval.

Az igazsâg (azaz a helyes megoldâs és âllâspont) szerin-
tem ott talâlhatô, ahol az elvégzendô feladat szâmâra megfelelô
szakképesitéssel és tapasztalattal rendelkezik a szakmunkakôr
betôltésével megbizott személy. Azaz, magyarân beszélve, ne le-
gyenek magyar reference-kônyvtârosok, bibliogrâfusok és do-
kumentâlistâk olyanok, akik a magyar nyelvnek nincsenek bir-
tokâban (mégpedig kifogâstalanul), ne legyenek magyar szak-
emberek szakmunkâjânak ellenôreiként (supervisoraiként) al-
kalmazva olyanok, akiknek sem ismeretiik nincs elég ahhoz,
hogy egy, a magyar kultûra, tôrténelem, népismeret, irodalom-
és nyelvtôrtéiiet, politika, kozgazdasâg és mâs szakteriiletek
kereteiben elvégzett munkât szakszempontbôl feliilbirâljanak,
sem pedig hajlandôsâguk nincs ilyen szakismeretek megszer-
zésére; és ne legyenek olyan vârosi és mâs kôziileti kônjrvtâ-
rak, amelyeknek az irânyitô szerveiben a helyi magyarsâg, ha a
megfelelô létszdmot elérte, nincs képviselve odavalô, intelli-
gens, a magyar kultùrât ismerô és fejleszteni, ismertetni kivâ-
nô, magyar szârmazâsû képviselôkkel.

Mert hiâba valô a magyar kônyvtâri szakemberek minden
t'âradozâsa, ha az illetékes magyar kôzéleti vezetôk, akiknek a
helyi târsadalmi, politikai és mâs szervezetekben komoly ôssze-
kôttetésiik és befolyâsuk van, nem hallatjâk a hangjukat, nem
kérdezik meg a kônyvtârosokat, nem kôvetelik ki a magyarsâg
szâmâra az ott elérhetô kôltségvetési alapokat, kônyvtâri âllâ-
sokat, és mâs, sok esetben kônnyen megvalôsithatô feltételeit
annak, hogy a magyarok szâzai és ezrei, és az ô gyermekeik
magyar kônyvekhez, kiâllitâsokhoz, kulturâlis programokhoz
juthassanak, mégpedig rendes, elismerten megbfzhatô ameri-



kai âllampolgârok elôadâsâban, osszeâllitâsâban és irânyitâsa
alatt.

Csak figyeljiik meg, hogy milyen nagy lârmât csapnak
egyes kôzéleti embereink (magyarok és nem-magyarok egy-
arânt), ha valami rosszul megy, ha nincsenek magyar nyelv-
kônyvek, vagy mas tankônyvek, ha nincsenek magyar elôadâs-
sorozatok, és a helyi magyarsâg, olykor nemkivânatos politikai
propaganda ûzésének veszélye dacâra, a maga môdjân prôbâl
magyar tankbnyvet, filmet, gramofonlemezt szerezni magânak.
Az azonban nem jut az ilietékesek eszébe, hogy ôk, a kozéleti
vezetôk, tettek-e valamit azért, hogy magyar kbnyvtârosi âllâ-
sok biztositâsâval, kbnyvgyûjtemények teremtésével, kiâllitâ-
sok igénylésével és tâmogatâsàval megtették-e a magukét a
magyarsâg és egy jobb, rendezettebb, kultûrâltabb Amerika
szolgâlatâban?

Ha tehât mi, kônyvtârosok ennyi igény kiszolgâlâsâra va-
gyunk kényszeritve, akkor al kell ismerniink és mâsokkal is el
kell ismertetniink, hogy megfelelô képzettség nélkiil nem lehet
magyar kbnyvtâros senki sem. Ez a képzettség elsôsorban
magyar szakképzettség legyen, akâr kozépiskolai, egyetemi,
vagy szakkdnyvtârosi vonalon. Mi, magyar kbnyvtârosok, elsô
sorban a magyar kultûrâval, a magyar kônyvtârszolgâlattal
kapcsolatos kîvânalmaknak megfelelô, azok kielégitésére képes
szakembereket ismerjiik el kôzénk valôknak és az amerikai
magyar kônyvtâri szolgâlat szempontjâbôl megfelelônek. És
csak azutân kôvetkezik az az igény, hogy az Egyesiilt Âllamok-
ban élve és mûkôdve igen is ki'vânatos az amerikai kônyvtâri
szakképesités megszerzése és âllandô tovâbbfejlesztése, kibôvî-
tése.

Szcrvezkedés, tagsàg

Amikor az Amerikai Magyar Konyvtâros Egyesûlet (Hun-
garian Library Association of America) tagsâgi felhivâsait an-
nak idején kikùldtiik, felhivâsunkat a kôvetkezô kérelemmel
fejeztûk be, kérve kbnyvtârosi kartârsaink segitségét:

hozzâk minden kônyvtârosunk (levéltârosunk, dokumen-
tâlistânk, stb.) tudomâsâra egyesiiletiink megalaki'tâsânak ed-
digi elôkésziileteit;

sokszorosîtsâk tetszés szerinti szâmban a mellékelt tagsâgi



jelentkezési îveket és kûldjék be minél tôbb, elôttûnk esetleg
még ismeretlen tagjelolt jelentkezését a sajât felvételi kérel-
mùkhôz hasonlô feltételek szerint;

gyûjtsenek minél tbbb rendklviili (associate) és tâmogatô
(supporting) tagot, felhasznâlva (esetleg tetszés szerinti szâm-
ban sokszorositva) a mellékelt jelentkezô iveket;

gyûjtsenek minél tôbb elôfizetôt és hirdetést akkor terve-
zett lapunk, a "Hungarian Library Journal of America" szâ-
mâra.

Ennek az akciônak az lett a tanulsâga, hogy még azok a
tagjaink sem mutattak semmi érdeklôdést, sem a taggyûjtés,
sem pedig az elôfizetésgyûjtés tekintetében, akik sajâtmaguk
beléptek. A néhâny kôziileti elôfizetést, ami tagjaink erôfeszi-
tésébôl bejôtt, vissza kellett kûldenûnk, a tagjainktôl bejôtt
elôfizetéseket pedig kûlôn szâmlân tartalékoltuk, vârva egy
ùjabb, sikeresebb elindulâs idejét. (Kâr, hogy a folyôirattal
nem tudtunk elindulni, mert hârom szâmânak az anyaga mâr
készen âllott. De csak néhâny szâz dollârra alapitva nem sza-
bad folyôiratot inditani, mert lehetetlenség elôfizetéseket
felvenni.)

Mi tehât a tapasztalat?
Az, hogy egyetlen kôzpontbol szervezve, egyetlen szervezô

bizottsâgtôl vârva mindent: képtelenség ôsszehozni ilyen nagy
orszâgban szétszôrt néhâny szâz embert. A mostani, kb. fél-
szâznyi aktiv érdeklôdô alapjân azonban el lehet érni, hogy raj-
tuk keresztûl, vârosonként, âllamonként ôtôsével, tizesével,
majd pedig legalâbb hûsz-hûsz fôbôl âllo helyi osztâlyok révén
egy-két esztendô munkâjâval (ha mindnyâjan dolgozunk) meg-
alakul egy erôteljes kônyvtâros szervezet.

Vâlaszidsok elôkészitése egymâs megismerésén keresztûl

Ahhoz, hogy az amerikai magyar kônyvtârosok és a vellik
nagyjâbôl azonos terûleteken mûkôdô szakbibliogrâfusok, do-
kumentâlistâk, stb. hasznos és folyamatos egyûttmûkôdésbe
kapcsolôdhassanak (hogy amikor vâlasztâsra kerûl a sor, olya-
nokra adhassâk szavazatukat, azaz mint egyesûleti tagok olya-
nokra ruhâzzâk a sajât jogaikat, akik azokat mindig a magyar-
sâg érdekében, a magyar kônyvtârosok és kônyvtâri érdekek



javâra hasznâljâk, ahhoz elengedhetetlen feltétel, hogy egy
kôzponti szerven (szervezeti vezetôségen, bizottsâgon, stb.) ki-
viil egymâst is ismerjék. Mégpedig nem feliiletesen, hirbôl, ha-
nem jôl.

Ezért minden tovâbbi lépés megtétele elôtl rendkiviil fon-
tos, hogy minden, a kôzos szervezeti célok és programok irânt
érdeklôdô, azaz az egyestiletbe belépett tagtôl megkapjuk a
legrészletesebb életrajzot, valamint kiadvânyainak és mâs, elsô-
sorban szakvonatkozâsû munkâssâgânak ismertetését. Mihelyt
ezeket a leirâsokat megkaptuk és tagsâgunknak szétkiildtiik,
tagjainknak môdjukban âll, hogy a jelolteken, mihelyt a jelolô
listâk kialakulnak, elgondolkozzanak és ha mâsokat akarnak
jelôlni, mind a pro, mind pedig a contra érvelés tekintetében
tâjékozottan, értelmesen és eredményesen vehessenek részt az
amerikai magyar konjrvtâriigy és kônyvtâros-élet jôvendôjének
kialakitâsâban.

Természetes dolog, hogy csak osszefogâssal lehet igazi
eredményt elérni. Ez pedig az egyesiileti élet kialakitâsâval
lehetséges. Mivel pedig helyenként, vârosonként, vidékenként
vâltoznak a konyvtâri szolgâlat, szervezkedés kôriilményei,
vâltozô a magyarsâg szâma, bsszetétele, a kulturâlis kérdések-
hez és intézményekhez valô viszonya, természetesen mâs lesz
a kônyvtâros és kônyvtârosok helyzete is. Itt lesz nagy fontos-
sàga, ismétlem, a helyi osztâly életének, munkaprogramjânak.
Ha egy vâros, vidék, âllam magyar kônyvtârosai értelmesen
végiggondoljâk a kornyezetuk konyvtâri sziikségleteit (és ez
esetben kizârôlag csak a magyar vonatkozâsû konyvtâri és
olvasôszolgâlati igényekrôl beszélek), akkor néhâny beszélge-
tés utân mâr kialakul a feladatsor, amellyel kapcsolatban ôsz-
szefoghatnak, elôadâssorozatokat vâllalhatnak és meghatâroz-
hatjâk a teendôkkel kapcsolatos gyakorlati lépéseket, a ma
gyar szervezetek erejének felhasznâlâsi môdjait is. De egyszer
hozzâ kell fogni, bsszejbnni egymâs kozt és elindulni egyiitt.

A feladatok sokfélesége, megoldàsuk sorrendi fontossâga

Mi, akik mâr egy-két évtizede ismerkedunk az Egyesùlt
Âllamok âltalânos életstilusâval, életfeltételeivel és lehetôségei-
vel és benne az amerikai magyarsâg âltalânos és helyi sziikség-



leteivel, tudjuk, hogy gyors eredményt elérni még akkor sem
kônnyû, ha egy-egy helyen sok a magyar, van belôle néhâny
befolyâsos helyi vezetô, aki râadâsul még nem is forditott hâ
tât a magyar kulturâlis kérdéseknek. (AzzaI ugyanis még na-
gyon kevesen gyûjtottek szavazatokat mâs nemzetiségû ameri-
kai âllampolgâroktôl, ha ei^ôsen ragaszkodtak a magyarsâguk-
hoz és kôvetkezetesen tâmogattak magyar kulturâlis munkâ-
kat, egyesiileteket, kulturâlis feladatok megoldâsân fâradozô
személyeket.)

Rendki'viil fontes tehât, hogy a feladatok fontossâga ala-
kitsa ki a helyi magyar kônyvtârcsoport munkâjât, érdeklô-
dését.

Ahol nagyszâmû a magyarsâg, ott az olvasok csoportjai-
nak megfelelôen kell kifejleszteni a magyar kbnyvgyûjteménye-
ket akâr a rendelkezésre âllô "Public Library" keretei kôzôtt,
akâr a magyar egyhâzak, egyletek, cserkészcsapatok kôzremû-
kodését megszerezve és megszervezve, akâr pedig egy egyetemi
tanszék mellett.

Éppen ideje mâr, hogy a magyar kbnyvtâros hagyjon fel
azzal a "nobilis" magatartâsâval, ami a legtbbb kartârSunkat
jellemzi, hogy minden magyar egyesiilettôl elmaradva és pasz-
szivan vârja a magyar olvasô kôzeledését, érdeklôdésének ki-
alakulâsât. Ki kell âllni a porondra, fel kell hivni a helyi ma
gyar vezetôk figyelmét arra, hogy magyar kônyvek olvasâsa és
gyermekeikkel valô olvastatâsa nélkiil nincs folytatâsa az
ôbenniik élô magyar hagyomânynak (tehât nincs semmi értel-
me a jôvôre vonatkozôan az ôâltaluk a jelenben folytatott
munkânak, az ô kozéleti tevékenységûknek sem).

Tessék megszervezni — és ez a kônyvtârosok kôtelessé-
ge — a magyar olvasôk, ôregek és fiatalok informâlâsât a sok,
kitûnô magyar kônyvrôl, kiadvânyrôl, emigrâns és mâs kùlfdl-
di magyar szerzôkérôl éppen ûgy, mint a Magyarorszâgon ki-
adott, nagyobb részében kifogâstalan, magas szi'nvonalù és nél-
kùlôzhetetlen mûvek sorârôl.

Reméljiik, hogy most, amikor az amerikai magyar kônyv
târosok életrajzaival egyiitt bekérjûk kônyvtârosaink és mâs
dokumentâlistâink egész irodalmi munkâssâgânak a jegyzékét



is, a felsorolt kiadvânyok kozt sok olyan lesz, amely (bâr ed-
dig még esetleg nem volt rôluk tudomâsunk) szâmos vonatko-
zâsban kôvethetô mintâul szolgâlhat, illetôleg elvi vagy gyakor-
lati megoldâsokat tartalmaz szâmos munkateriiletunk szâmâ-
ra, amelyen esetleg mi, legalâbb is a legtdbbiink, még nem is
sejtettûk a mâsok âltal mâr megtalâlt megoldâst.

Magyar kônyvtàrosok
és az amerikai "Bicentennial" iinnepségek

Mindnyâjan tudatâban vagyunk annak, hogy az Egyesiilt
Âllamok jelenleg legtôbbet vitatott és egyre szélesebb kôrôk-
ben ismertetett, tôrténelmi vonatkozâsii témâja az amerikai
fùggetlenségi hâborû 200. évfordulôjâval kapcsolatos. Ez az ûn.
"American Bicentennial Célébration" ma mâr nemcsak tudo-

mânyos és târsadalmi feladat, hanem egy hivatalos szerv alâ
tartozô, részletes torvényhozâsi intézkedésekkel meghatârozott,
az egész orszâgra, sot az egész mûvelt emberiségre kiterjesz-
tett program, amelyben az Egyesûlt Âllamok mind az 50 âlla-
ma kùldn-kulon âllami "Bicentennial" bizottsâgok âltal irânyi-
tott môdokon és formâkban vesz részt. Az âllami bizottsâgokon
kivûl a nagy kutatôkôzpontok, kônyvtârak, mùzeumok, egyete-
mek és mâs intézmények a sajât maguk keretei kôzt kidolgo-
zott, de hivatalosan is elismertetett mûsorokkal, kutatâsi és
kiadâsi programokkal jârulnak hozzâ az orszâgos megemléke-
zések sikeréhez.

Tudnivalô, hogy az amerikai fùggetlenségi hâborûban
résztvett kûlfôldiek révén szâmos eurôpai âllam âllami és tu-
domânyos szervei is bekapcsolodnak az itteni hivatalos meg-
emlékezésekbe. Ez természetesen meglehetôs nagy felzûdulâst
keltett az Egyesiilt Allamok kûlônbozô ncmzctiségi csoportjai
kôrében, mert ebben nemcsak a sajâtmaguk, azaz amerikai
âllampolgârok és szervezeteik mellôzését lâttâk, hanem azt is,
hogy az Egyesiilt Allamok egész aikotmânyâval, demokratikus
és polgâri berendezkedésével (tehât mindazzal, amiért Wa
shington Gyorgy és kortârsai kiizdottek) szembenâllô, sot az-
zal éles harcot folytatô kormânyok és âllamok és âltaluk irâ-
nyitott intézmények és személyek megkiilônboztetett elisme-
résben részesiilnek veliik szemben.



Azt hiszem, vilâgos, hogy nekiink, amerikai magyar konyv-
târosoknak, milyen fontos szerepûnk lesz nemcsak a hozzânk
fordulô magyarok, de a magyar kérdések irânt érdeklôdô tôb-
bi amerikaiak felvilâgositâsa, a kutatomunkâk irânyitâsa, meg-
felelô kiadvânyok, kiilônleges bibliogrâfiâk, kiâllîtâsok, stb.
elkészîtése tekintetében egyarânt.

Befejezésûl még csak annyit, hogy amerikai magyar konyv-
târi feladataink, iigyeink, érdekeink, elmellôzôtt jogaink és
kôtelességeink bârmely vonatkozâsât tekintjùk is, akâr a mâ-
sok velûnk kapcsolatos, akâr magunk szâmait vagy kôzérdekû
kotelezettségeit vizsgâijuk is, nem térhetûnk ki annak beisme-
rése elôl, hogy

1.) az amerikai magyar kônyvtârak megszervezése fontos
kôzérdek;

2.) kônyvtàri gyûjtemények nélkûl a magyar nyelv és kul-
tûra megismertetése, fenntartdsa és tovâbbadâsa lehetetlen;

3.) az amerikai magyar kôzéletben a jelenleginél sokkal
nagyobb és fontosabb helyet kell elfoglalniuk a kônyvtàri
ûgyeknek, kiàllitâsoknak, programoknak, tehàt maguknak a
magyar kônyvtàrosoknak is, mint jelenleg;

4.) sem egyhâzi, sem vilâgi szervezeteink nem lesznek ké-
pesek, sot a jôvôben az amerikai târsadalom kiilônbôzô nem-
zetiségi csoportjainak fokozôdô aktivitâsa miatt még kevésbé
lesznek képesek betôlteni feladataikat, mint eddig, ha az ame
rikai magyar kônyvtârugy megoldatlan problémâinak elintézé-
séhez siirgôsen hozzà nem fognak;

ôj végul pedig, hogy magyar ifjûsâgunknak a kônyvtâro-
si és dokumentàlista pàlyàkra valà irânyitâsa, nevelése és cél-
szerû âllâsba juttatâsa nélkiil a tôbb, mint egy milliônyi ame
rikai magyarsâg magyar olvasmânyi és tanulmânyi anyaggal
valô ellàtdsànak megszervezése egyre inkâbb az âlmok vilâ-
gàba fog tartozni.

Ezek a problémâk, amelyekkel siirgôsen szembe kell néz-
nùnk, amelyeknek a megoldâsâra ùj szervezetekre, ûj erôtel-
jes intézményekre és ûj, jobban ôsszefogott, sokkal népesebb
és az amerikai magyar életet jobban âtfogô munkaegységekre
van sziikségûnk nemcsak a kônyvtàri és dokumentâciôs terû-



leteken, hanem az amerikai magyar szellemi élet minden terii-
letén.

☆ ☆ ☆

Szilassy Sândor dr. tanâcskozâsi elnok kôszonetet mon-
dott dr. Bakô Elemér nagy tetszéssel fogadott elôadâsâért,
majd bejelentette, hogy a kovetkezô elôadô Basa Péterné dr.
Molnâr Enikô (Silver Spring, MD) egyetemi elôadô tanâr.

Basané Molnâr Enikô dr.:

EGYETEMEK ÉS FÔISKOLÂK
MAGYAR GYOJTEMÉNYEI AMERIKÂBAN

Az amerikai egyetemi kônyvtârak magyar kônyveinek meg-
szâmolâsa, illetve gyûjteményeinek felmérése ôriâsi feladat.
Ha csak a statisztikai adatokat vesszûk szâmitâsba, a Colum-
bia egyetem kônyvtârâban tôbb, mint 35.000 kônyv, 8000 kôtet
folyôirat — kôztiik 26 jelenleg szerkesztett folyôirat — és 100
ùjsâg talâlhatô. De ez a szâm arànylag csekély, ha a meglévô
es rendeikezésre allô anyagot tekintjuk. îgy példâul a Library
of Congressnek —ami igaz, nem egyetemi kônyvtâr, de mégis
a tôbbi hasonlô szfnvonalù kônyvtâr kôzt a legnagyobb gyûj-
teménnyel rendelkezik — 55.000 monogrâfiâja van tôbb, mint
100.000 kôtettel, 2000 folyôirata kb. 20.000—25.ooo kôtettel és
tôbb, mint 100 ûjsâgja, fele hosszû sorozatokkal. A kongresszu-
si kônyvtâr jelenleg 300 magyar folyôiratra fizet elô és 300—
400 kôzôtt mozog azoknak a kiadvânyoknak a szâma, ame.lye-
ket csere alapjân kap. Ezek mellett az adatok mellett az egye
temi kônyvtârak szegénysége még inkâbb szembetûnô. Az
egyetemi kônyvtârak kôzuli a Columbia egyetem kônyvtâra
rendelkezik a legnagyobb gyùjteménnyel. Utâna sorakozik a
tôbbi egyetem: a Harvard 15.000 monogrâfiâval és 90 soroza-
tos kiadvânnyal, az Indiana 8000 monogrâfiâval és 40 soroza-
tos kiadvânnyal, tovâbbâ a Berkeley 10.000 kôtettel, a Yale
7000, a Hoover 12.000, az UCLA 5000 és a Princeton mintegy
2300 kônyvvel és bekôtôtt folyôirattal.

A magyar vonatkozâsû kutatâs lehetôségének tehât két
kôrulmény szab korlâtokat: 1.) a kônyvek szâma a lehetôsé-



gekhez képest alacsony és 2.) a gyûjtemények elsôsorban a
keleti partra koncentrâlôdnak, mâsodsorban Kaliforniâra, mi'g
az orszâg kdzépsô és déli részén a kutatâs lehetôsége még
csekélyebb.

Ha a târgykdroket tekintjiik, a kbnyvtârak âltalâban a
klasszika-filolôgiai és a târsadalomtudomânyok terén rendel-
keznek a legnagyobb gyûjteménnyel, ami a magyar kutatâs
szempontjâbôl igen fontos. A nyelv és irodalom, sajnos, csak
itt-ott teszi ki a magyar gyûjtemények lényeges részét, fôkép-
pen ott, ahol van magyar nyelvoktatâs, vagy nyelvészeti fa-
kultâs (Indiana, Georgetown, Duke). A bibliogrâfiai és forrâs-
mû-gyûjtemények, sajnos, szegényesek, nem kielégitôek és
gyakran nem kellôen rendezettek. Valôszinûleg tbbben elidege-
nedtek magyar témâk feldolgozâsâtôl amiatt, hogy a diâk vagy
kutatô nem tudta felmérni, milyen anyag âll rendelkezésére,
ami pedig kûlônosen a kutatômunka kezdetekor igen lényeges.

Ha az egyes kônyvtârakat kôzelebbrôl vesszûk figyelembe,
a helyzet részben jobb, részben rosszabb, mint az a statisz-
tikai adatokbôl kitûnik. A kongresszusi kônyvtâr gyûjteménye
messze tûlhaladja az egyetemi kônyvtârakét; angol és mâs ide-
gen nyelvû kiadvânyokkal egyiitt legjobban hasznâlhatô kuta-
tâsi célokra. Késôbb még visszatérek arra a kérdésre, hogyan
lehetne ezt az anyagot jobban kihasznâlni. Fôtémâm azonban
az egyetemi konyvtârak gyûjteményeinek ismertetése, îgy a
kongresszusi kônyvtâr gyûjteményét csak ôsszehasoniftâs szem
pontjâbôl emiitettem.

Mind a kônyvek és folyôiratok szâma, mind a gyûjtemé
nyek minôsége tekintetében a Columbia egyetem a mâsodik
helyet foglalhatja el. De ott is elôfordul, hogy alapvetô fontos-
sâgû kônyvek hiânyoznak. Igy pl. kûlônben jô forrâsmû gyûj-
teményébôl hiânyzik Magyar Mârta bibliogrâfiâja a Magyaror-
szâgrôl szôlô kônyvekrôl és a folyôiratokban megjelent cik-
kekrôl, âmbâr a munka katalogizâlva van. Ezzel szemben meg-
van Apponyi Sàndor Hungarica-ja, ami a XV. szâzadtôl a
XVIII. szâzadig sorolja fel a kûlfôldi nyomtatvânyokat.' Az
ùjabb kiadvânyokrôl mâr tôbb bibliogrâfia talâlhatô: igy pl. az
East European Accessions Index és a Magyarorszâgon megje
lent "Magyar nemzcti bibliogrâfia" és a "Magyar folyôiratok



repertôriuma"J Megtalâljuk tovâbbâ a lexikonokat és a legfon-
tosabb alapvetô mûveket, mint pl. Szinnyei Jôzsef "Magyar
irôk élete és munkâi", Domanovszky Sândor "Magyar mûvelô-
déstorténet", Farkas Gyula "Ungarns Geschichte und Kultur
in Dokumenten" és Teleki Pdl "The Evolution of Htmgary and
its Place in European History'"' cimû munkâjât.

Sokszor vaiamely kûlbnben gyengén képviseit târgykorben
megvan az âltalânos alapvetô munka és îgy lényegében jobb a
gyûjtemény, mintha lôbb lényegtelen kiadvâny, rôpiratok, egy-
oldalû nézetû nyomtatvânyok, vagy tûlsâgosan szakszerûsîtett
munkâk lennének benne. Igy példâul a Columbia egyetem sze-
gényes vallâsi irodalmi gyûjteményében megtalâlhatô Révész
Imre kivâlô Htingarian Proiestantism cimû mûve.® A néprajzi
kônyvek kôzôtt pedig a Prinz Gyula szerkesztette Magyar fôld,
magyar faj foglal el fontos helyet.' Mâs terûleten azonban a
kônyvtâr gyûjteménye hiânyos, vagy pedig az anyag hozzâfér-
hetetlen. îgy pld. Malonyay Dezsô "A magyar nép mûvészete"
cimû rnûvének ôt kôtetébôl csak az elsô kettô van meg és ez is
a kiselejtezett kônyvek kôzé, a "dead storage"-ba kerûlt mâr."

A Columbia egyetem kônyvtârâban, mint az egyetemi
kônyvtârakban âltalâban, a tôrténelmi gyûjtemény a legerô-
sebb; ettôl a "szabâly"-t6i csak akkor van eltérés, ha az egye
tem érdekiôdése mâs vonalon mozog, pl. a természettudomâny,
vagy a nyelvészet vonalân. A Columbia egyetem kônyvtârâban
jôval tôbb forrâsmunka is talâlhatô, mint a tôbbi egyetemi
kônyvtârakban. Igy a régi mûvek ûjabb kiadâsai is megvan-
nak, mint pl. a "Scriptores rerum hungaricarum veteres";'' de
a forrâsmunkâkkal foglalkozô kônyvekbôl is van néhâny; a
"Bevezetés a magyar tôrténelem forràsaiba és irodalmâba" és
C. A. Macartneytôl a "Studies on the Earliest Hungarian
Historical Sources".'" A Hôman—Szekfû-îéle Magyar Tôrténet
ôt kôtete is megvan." Ezenkivul fontosabb âltalânos mûvek is
nagy szâmban talâlhatôk. Folyôirat-gyûjteménye is megfelelô.

Az irodalmi vonatkozâsù gyûjtemények mâr gyengébbek;
eredeti mûvek, forrâsmunkâk, fontos irodalomtôrténeti mun
kâk sok egyetemi kônyvtârbôl hiânyoznak. E tekintetben a
Columbia egyetem sem kivétel. Ez részben az anyag hiânyâval
magyarâzhatô, bâr az utôbbi években Magyarorszâgon egyre



jobban feldolgozzâk az eddig csak levéltàrakban, vagy magân-,
illetve mûzeumi gyûjteményekben talâlhatô anyagot. Hasonlo-
képpon az elsô kiadâsok màsolatai, a kritikai kiadâsok és az
alapvetô mûvek ûjabb kiadâsai, stb. lehetôvé teszik a hiâny
pôtlâsât. Ezeknek a gyûjteményeknek hézagos voltât mutatja
pl., hogy a Columbia egyetem konyvtârâban Kozocsa irodalmi
bibliogrâfiâja megvan, de Demeteré nincs meg.'^ Hasonlokép-
pen mind Pintér, mind Beôthy Irodalomtorténete^^ hiânyzik,
de a magyar antolôgiâkbôl megvan — tôbbek kôzott — Kla-
niczay Tibor négykbtetes "Hét évszâzad magyar versai"''' ci'mû
gyûjteménye, az angol nyelvû magyar antolôgiâkbôl is meg-
talâlhatôk a fontosabbak: Bowring, Loew, Kirkconnel és Cush-
ingj' Ezenkivul a sok szakosftott mû kôzt érdckességek is ta-
lâlhatôk, mint pl. Haraszti Zoltân "Shakespeare in Hungary""'
clmû tanulmânya."

Washington és kôrnyéke kônyvtâraiban,'" l'gy pl. George-
townban, nyelvészeti és irodalmi témâjù magyar kônyveket is
talâlunk, miutân ezek a Foreign Service School tanmenetéhez
szukségesek. Az American Univei-sitynek azonban, amelynek
katalôgusa magyar nyelvtanitâst is hirdet, magyar gyûjtemé
nye gyenge alapokon âll. Ezzel szemben gj-ûjteményûkben
megtâlâlhatô Szenci Molnâr Albert "Nova grammatica Un^
garica"-]ânak ûj kiadâsa;''' ùgyszintén Tezla Albert két hasznos
bibliogrâfiâja, az "An Introduction to the Study of Hungarian
Literature" és a "Hungarian Authors."'" De gyûjteményét ille-
tôen itt is a tôrténelmen és a rokon târgj'akon van a hangsûly
és itt is inkâbb a XX. szâzadon. Ez a helyzet a University of
Marylandnél is, ùgyszintén a Trinity Collegeban, aboi tôbb
alapvetô mû talâlhatô.

A University of Maryland kônyvtârânak a gyûjteménye
meglepôen nagy, de sajnos nem olyan hasznos, mint azt a
kônyvek szâmâbôl gondolhatnânk: nagyon egyoldalû és rend-
szertelen gyûjtésre utal. Mikor ott tanitottam, tôbb magyar
kônyvet rendeltem, par évvel késôbb azonban mâr nem talâl-
tam meg azokat a kônyvtârban, igy valôszinûleg nehézségek
merûltek fel a magyar gyûjtemény rendszeres fejlesztése és
feldolgozâsa terén. Van ugyan mintegy hetven tôrténelmi târ-
gyù munkâjuk, de azok tùlnyomôan a XX. szâzaddal, elsôsor-



ban az 1956-os forradalommal, tovâbbâ az elsô vilâghâborût
kijvetô nemzetiségi és hatâriigyi kérdésekkel, valamint a mà-
sodik vilâghâborûval foglalkoznak. Forrâsanyag nincs, magyar
nyelvû konyv nincs. A nyelv- és irodalom teriiletén ugyanez a
helyzet; hiânyoznak az alapvetô mûvek, a magyar nyelvû mû-
vek és a hangsûly a XX. szâzadon, sot a mai Irôkon van. Ue
itt is érnek benniinket me^Iepetések; igy pl. a Hungarian
Literature in English Translation Published in Great Britain,
1830-1968, valamint Klaniczay, Reményi és Riedl angol nyelvû
és Kont német nyelvû irodalomtdrténeti munkâja is megtalâl-
hato a kônyvtâr gyûjteményében.^" Tovâbbâ tobb jô bibliogrâ-
fia, pl. a Magyar Kônyvészet és Apponyi Hungarica-ja is fellel-
hetô. A Magyar Ëletrajzi Lexikon is hasznos része a forrâsmû
gyûjteménynek, ûgyszintén Lukinich Imre "A History of Hiin-
gary in Biographical Sketches" cimû munkâja.^^

A Catholic egyetemen, ahol a magyar gyûjtemény lényege-
sen kisebb, mint a tobbi egyetemen, szintén kellemes meglepe-
tések érnek bennûnket. Âmbâr itt is a torfénelmen van a hang
sûly és sok esetben ugyanazok az âltalânos mûvek talâlhatôk
meg, mint mâshol, mégis tdbb a forrâsmunka és az alapvetô
mû. Pl. itt talâlhatô Bod Péter hâromkôtetes egyhâztôrténeti
munkâja, tovâbbâ a "Gesta Hungarortim" és Veress Endre
"Fontes Rerum Hungaricorum"-ànak hârom kôtete.^"» A meg-
oszlâs is jobb, nem tûlnyomôan a XX. szâzadon van a hang
sûly. Irodalmi vonatkozâsû gyûjteményûk még kevesebb, de
itt is érdekes leletekre bukkanunk, mint pl. a hâromkôtetes
"Magyar Népkôltész&t"-ve, Toldy gyûjteményére és a "Magyar
tôrténelmi kôltészet Zrinyi elôtt" c. munkâra.^^ A gyûjtemény
ôsszetétele a magyar tanârok és diâkok érdeklôdését tùkrôzik
vissza, mert tudjuk, hogy a kônyvtârak a legtôbb esetben csak
akkor rendelnek kônyvet, ha kônyveik irânt érdeklôdés mutat-
kozik.

Végûl az egyes kônyvtârakban elhelyezett — és gyakran
eltemetett — ûn. "tézisek"-re hivom fel a figyelmet. A Catholic
egyetem kônyvtârâban pl. van hârom olyan "tézis", amely mint
bibliogrâfiai kiadvâny is hasznos. Ezek a kovetkezôk: "A Criti-
cal Study of Hungarian in Some Basic Reference Tools", "Hun
garian Newspapers and Periodicals in the United States", és



"Hungarian Classical Literature in the National Union Catalog
of the Library of Congress."'^

Voltaképpen mi értelme az ilyen statisztikai tanulmânyok-
nak, vagy a magyar gyûjtemények âttekintésének, illetve meg-
vizsgâlâsânak? A statisztika megmutatja a konyvtârak gyenge
oldalait, illetve hiânyossâgait. A konyvâllomânyban mutatkozô
hézagok, hiânyok tôbb okra vezethetôk vissza, amelyeket fcn-
tos megismernùnk, mielôtt a helyzet megjavitâsât megkisérel-
nénk. Ezek az okok:

1.) A konyvtâros nem ismeri a magyar anyagot, l'gy sàjât
maga nem rendel. Csak akkor rendel magyar konyvet, ha a
magyarok kérik. Ha nincs magyar kdnyv irânt érdeklôdés, még
akkor sem rendel magyar konyvet, ha annak lehetôsége meg-

2.) Ha a konyvet, vagy folyôiratot nem hasznâljâk az olva-
sôk, kônnyen elôfordulhat, hogy azokat kivonjâk a forgalom-
bôl, azaz "dead storage"-ba helyezik, ami akkor is elôfordul,
ha a kdnyvtâr a folyôiratot nem rendeli meg ûjra és azokat
nem kôtteti be.

3.) Az egyetemeken a kdnyvtâr âllomânya a meghirdetett
kurzusokhoz, a "course offering"-hez idomul. Ezért nagyobb a
tdrténelmi és politikai târgyû kdnyvgyûjtemény, mint mâs
târgyû az egyetemi kdnyvtârakban, mert Eurôpa tdrténelmé-
nek tanulmânyozâsâhoz magyar vonatkozâsû anyag is szûk-
séges.

Hogyan tudnânk elômozditani, hogy az egyetemi konyvtârak
tôbb magyar vonatkozâsû konyvet szerezzenek be?

A megoldâs lehetôségei kiildnbdzôk:
Elôszdr is a tanâroknak ki kell hasznâlniuk a rendelési

lehetôséget, még akkor is, ha a kdnyvtâr nem vesz meg minden
beszerzésre javasolt kdnyvet. A tanâr egyûttal javithatja és bô-
vitheti is a magyar gyûjteményt nemcsak a sajât maga szak-
mâjâba tartozô kiadvânyokkal, de mâs teriileteken is, ahol
hiânyossâgokat tapasztal.

Mâsodszor: a magyar kdnyvtârosoknak rendszeren kell
gyarapi'taniuk a magyar gyûjteményt és a gyarapodâst az ér-
deklôdôknek tudomâsâra kell hozniuk. Mert ha a magyarok



nem hasznâljâk a magyar vonotkozâsû konyveket, nem panasz-
kodhatunk, ha azok kikeriilnek a forgalombôl.

Harmadszor: a Kônyvtâros Egyesiilet kozremûkodésével
meg lehetne szûntetni a gyûjtemények egyoldalùsâgât és fô-
képpen ugyanazoknak a kdnyveknek kis kôrzeteken belûl valô
tôbbszôri beszerzését. Par alapvetô kônyv beszerzése utân egy-
egy vârosban, illetve annak kôrnyékén minden kônyvtâr kivâ-
laszthatna egy târgykôrt, amelyre vonatkozôan a konyveket
beszerezné és fokozatosan bôvi'tené. Miutân a kônyvtârak ko-
zôtt legtôbb helyen szoros a kôzremûkodés (még az "inter-
library loan"-on kiviil is), a kutatô sokkal nagyobb hasznât
vehetné a mâr meglévô anyagnak. Washington kôrnyékén pél-
dâul Georgetown lehetne a nyelvészeti és irodalmi gyûjtemé
nyek gôcpontja, mert az egyetemi tanrendnek megfelelôen en-
nek a târgykôrnek a gyûjteménye a legnagyobb, tôbb pénzt is
szânnak râ, mint mas târgyii kônyvek beszerzésére. Az Ameri-
can egyetem lehetne a târsadaloratudomânyok és a torténelem-
mel, ûgyszintén az âltalânos kulturâlis kérdésekkel foglalkozô
kônyvek "raktârhâza". A Catholic egyetem a teolôgiân és a filo-
zôfiân kiviil még felôlelhelné a mûvészeteket, Maryland pedig
a bibliogrâfiai és a forrâsmû-kônyveket gyûjthetné.

Ezt a megoldàst tôbb helyen lehetne alkalmazni, igy pl. a
Duke University és a University of North Carolina alkothatna
ilyen egységet annyival is inkâbb, mert a University of North
Carolinân tanulô diâk minden nehézség nélkiil hasznâlhatja a
Duke University kônjwtârât.

A kis egyetemek és fôiskolâk szerepét abban lâtom, hogy
azoknak a fontosabb forrâsmunkâkat és az âltalânos mûveket
kellene beszerezniûk, e mellett a kôzelben lévô nagyobb kônyv
târak anyagât rendszeresen hasznâlhatnâk. Egyes esetekben a
kôzôs gyûjtemény felépitéséhez egy-egy kisebb szakteriileten
hozzâ is jârulhatnânak.

Utolsô javaslatom az amerikai és kanadai kônyvtârakban
talâlhatô magyar nyelvû és magyar vonatkozâsù kônyveket fel-
ôlelô alapos bibliogrâfia elkészitése. Ezt a bibliogrâfiât lehetô-
leg komputer-szalagon és kônyvformâban (a komputer "print-
out" felhasznâlâsâval) is el kellene késziteni. Ebben a bibliog-
râfiâban minden kônyv, tézis és folyôirat fôképpen târgykôr



szerint lenne csoportosi'tva, feltûntetve azt is, hogy melyik
konyvtârban, vagy konyvtârakban talâlhatô meg a vonatkozô
kiadvâny. Fontos volna ebbe a bibliogrâfiâba a mikrofilm
anyagot is bevenni, mert sok tézis, disszertâciô, ùgyszintén régi
folyôirat csak ebben a formâban kaphatô meg.

Miutân sok "master's thesis"-rôl az illetékes egyetemen ki-
vùl nincs kimutatâs, kiilon fejezetben ezeket is bele kellene a
bibliogrâfiâba foglalni. Az elkészitett bibliogiâfiât az ôsszes
egyetemi és kutatâsi konyvtârban, a fontosabb fôiskolai és
nyilvânos konyvtârakban el kellene helyezni, ùgyszintén. a
szak- és âllami konyvtârakban is. A hanglemezek és hangszala-
gok, térképek, fényképek, ritka és régi kônyvek gyûjteménye
értékes része lehetne a bibliogrâfiânak.

Tudatâban vagyok annak, hogy ez ôriâsi vâllalkozâs, de
nem ielietetlen, ha arra gondolunk, hogy magyar kdnyvtârosok,
tanârok majdnem minden egyetemen talâlhatôk. A Kônyvtâros
Egyesulet tagjai, ezeknek ismerôsei, egyetemi tanârok és diâ-
kok kozremûkddésével ôsszc tudnânk gyûjteni az anyagot. Ahol
kevés az anyag és nincs magyar, vagy magyar szârmazâsù
kônyvtâros, biztosan van magyar tanâr, vagy diâk. Ha ezek
âtnéznék az ôsszes kôrnyékbeli kônyvtârat, igazân alapos ki-
mutatâst lehetne elkészfteni. A mâr kiadott, vagy ôsszegyûjtôtt
bibliogrâfiâk felhasznâlâsa is megkônnyitené a cimek gyûjtését;
ilyen pl. Széplaki Jôzsef munkâja, a magyar vonatkozâsù disz-
szertâciôk és tézisek bibliogrâfiâja.

Mihelyt az ôsszegyûjtôtt kârtya-anyag — vagy annak egy
része — alapjân a komputer részére a program elkészûl, a
komputer segitségével mâr kônnyen lehetne osztâlyozni és az
ôsszeâllîtâst elvégezni. Oj anyagot mindig hozzâ lehetne adni,
ha az eredeti szalag (tape) megfelelô helyen van elhelyezve.
îgy azok a kônyvtârak, amelyekben megfelelô felszerelés (re-
mote terminal) van, perceken belill a kutatô rendelkezésére
tudjâk bocsâjtani a szûkséges anyag adatait, a munkâk cîmét,
kônyvtâri lelôhelyét, sot még kônyvtâri osztâlyozâsânak szâ-
mât is. Ha a program egyszer elkésziilt, a kônyvekrôl kompu-
terre âttett adatokat bârmelyik rendszerben meg lehet kapni
(vissza lehet kapni), amint azt az amerikai orvosi egyetemeken
mûkôdô hâlôzat mutatja. A komputer azonban nem is arra



kellene fôképpen, hogy cimkutatâsi munkât végezzen, hanem
elsôsorban arra, hogy a rengeteg anyagot fel lehessen dolgozni.
Aki mâr foglalkozott magyar vonatkozâsû bibliogrâfia gyûjté-
sével, annak reâ kellett arra jonnie, hogy gyûjtésében bizonyos
korlâtokat kell szabnia. Kétségtelen, hogj' az anyagnak kompu-
terre valô tevése koltséges, de csak igy lehet a sokrétû, nagy-
szâmû tudomânyos magyar anyagot igazân a kutatôk és diâkok
rendelkezésére bocsâjtani.

Befejezésiil annak a reménynek szeretnék kifejezést adni,
hogy javaslataimat, de legfôképpen a legutôbbit meg is tudjuk
majd valôsîtani és ezâltal az amerikai magyar kutatâs lehetô-
ségeit magunk is tovâbbfejleszthetjiik.
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Schwandter (Vindobones, I. P. Kraus, 1746—1748), vol. 1.

10. Domokos Kosâry, Bevezetés a magyar tdrténelem forrâsaiba és iro-
dalmâba, 4 vols. (Budapest: Kôzoktatâsugyi Kiadôvâllalat, 1951—1959);
Carlile Aylmer Macartney, Studies in the Earliest Hungarian Historical
Sources, 3 vols. (Budapest: Sârkâny, 1938—1940.)

11. Bâlint Hôman and Gyula Szekfu, Magyar tôrténet, 2nd. ed. (Buda
pest: Kirâlyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1935—1936.)



12. Sàndor Kozocsa, A magyar irodalom bibliogrâfiàja, 1945—53, 3 vols.
(Budapest: Kozoktatâsugyi Kiadô, 1950—1954); Tibor Demeter, Bibliogrâfia
Hungarica: Magyar szépirodalom idegen nyelven, 9 vols. (Budapest: 1957—
1958.)

13. Zsolt Beôthy, A magyar irodalom tôrténete; képes diszmunka, 2
vols., 2nd ed. (Budapest, Athaeneum, 1899—1900); Jenô Pintér, Magyar iro-
dalomtôrténet; tiidorndnyos rendszerezés, 7 vols. (Budapest: Magyar Iroda-
lomtorténeti Târsasâg, 1930—1934.)

14. Tibor Klaniczay, ed. Hét évszdzad magyar versei (Budapest: Szép-
irodalmi Konyvkiadô, 1951.)

15. Sir John Bowring, Poetry of the Magyars, Preceeded by a Sketch of
the Language and Literature of Hungary and Trartsylvania (London, 1830);
William Noah Loew, trans.. Magyar Poetry: Sélections from Hungarian
Poets, enl. and rev. ed. (New York: Amerikai Magyar Népszava, 1908);
Watson Kirconnell, ed. The Magyar Muse; an Anthology of Hungarian
Poetry, 1400-1932, together with Specimens from Ostiak and Vogul. (Win-
nipeg: Kanadai Magyar Ûjsâg, 1933); George Frederick Cushing, Hungariatr
Verse and Prose; a Sélection with an Introductory Essay (London: Uni-
versity of London, Atklone Press, 1964); Hungarian Authors; a Biblio-
graphical Handbook (Cambridge, Mass.: The Harvard University Press,
1970.)

16. Zoltân Haraszti, Shakespeare in Hungary; His Plays on Stage and
his Influence in Literature and Life (Boston: The Trustées of the Public
Library, 1929.)

17. A Columbia Egyetemi Kônyvtârra vonatkozo adatok dr. Bakô Elemér,
"Introduction to Hungarian Bibliography and Cultural History" (Columbia
University, Fall Semesters 1958—1960) kurzusân kozzétett adatai alapjân.

18. A Washington, D. C. és kôrnyéki kônyvtârakra vonatkozo adatok sa-
jàt kutatàsaim alapjân.

19. Albertus Molnâr Szenciensis, Nova Grammatica Ungarica, (Bloom-
ington; Indiana University, 1968).

20. Albert Tezla, An Introductory Bibliography to the Study of Hun
garian Literature (Cambridge, Mass.. Harvard University Press, 1964);
Hungarian Authors; a Bibliographical Handbook (Cambridge, Mass.: Har
vard University Press, 1970).

21. Magda Czigâny, Hungarian Literature in English Translation Pub-
lished in Great Britain, 1830-1968; a Bibliography (London: Szepsi Csombor
Literary Circle, 1969); Jôzsef Reményi, Hungarian Literature (Washington,
D. C. American Hungarian Fédération, 1946); Frigyes Riedl, A History of
Hungarian Literature (London: Wm. Heineman, 1906); Ignâc Kont, Ge-
schichte der ungarischen Literature (Leipzig: C. F. Amelang, 1906); Tibor
Klaniczay, Jôzsef Szauder and Miklôs Szabolcsi. History of Hungarian
Literature, ed. by Miklôs Szabolcsi, trans. by Jôzsef-Hatâny and Istvân
Farkas (Budapest: Corvina Press, 1964).

22. Magyar Kbnyvészct, 1860—1875, ed. by Géza Petrik (Budapest: Ma
gyar Kônyvkereskedôk, 1885).

23. Magyar Êletrafzi Lexikon, ed. by Agnes Kenyeres (Budapest: Akadé-
miai Kiadô, 1967—1969); Imre Lukinich, A History of Hungary in Bio-
graphical Sketches (London: S. Marshall, 1937).

24. Peter Bôd, Historia Hungarorum ecclesiastica, L. W. E. Rauwenhoff,
éd., introd. by Carolus Szalay (Ludguni-Bostorum, E. J. Brille, 1888—1890);
De gestis Hungarorum, P. magister quondam Belae régis Hungariae no-
tarius: Gesta Hungarorum, ed. by Ladislaus Juhâsz (Budapest: Kirâlyi Ma
gyar Egyetemi Nyomda, 1932); Andréas Veress. Fontes Hungaricarum
(Magyar Tôrténelmi Forrâsok), 3 vols. (Budapest, 1915).



25. Ferenc Toldy, A magyar tôrlénelmi kôltészet Zrinyi elôtt, In K. Aka-
demie der Wissenschaften, Vienna, Philosophisch-historische Classe. Denk-
schriften. (Wien, 1850); Magvnr népknilészct, i vols. (Szépirodalmi Kônyv-
kiadô, 1955).

26. Istvân Csicseri-Rônai, "A Critical Study of Hungarian in Some Basic
Reference Tools with a Historical and Guttural Chronology" (Washington,
Catholic University, 1957); Otto Arpâd Tâborszky, "The Hungarian Press in
America," (Washington, Catholic University, 1955); Mâria Héya, "Hungarian
Classical Literature in the National Union Catalogue of the Lihrary of Con-
gress: a Bio-Bihliographical Survey of a Selected Group of Authors" (Wa
shington, Catholic University, 1952).

☆ ☆ ☆

Szilassy Sândor dr. tanâcskozâsi elnok megkoszônte Basa
Péterné Molnâr Enikô dr. sok értékes adatot tartalmazô elô-

adâsât, majd dr. Béky-Halâsz Ivân (Willowdale, Ont., Kanada)
kônyvtârost kérte fel elôadâsânak megtartâsâra.

Dr. Béky-Halâsz Ivân "Konyv, kônyvtâr, konyvtâros a ka-
nadai magyarsâg ûj nemzetiségi kulturâlis programjâban"
cîmmel tartotta meg elôadâsât. Adatokkal és példâkkal muta-
tott râ, milyen dontô fontossâgii szerep jut a magyarsâg meg-
tartâsa szempontjâbôl a kônyvnek és kônyvtârnak, azutân a
konyvtâros kûldnleges hivatâsâra, feladatainak sokoldaliisâgâ-
ra és lehetôségeire hîvta fel hal'gatôi figyelmét, végiil a kana-
dai magyarsâg szerepére vonatkozôan ismertetett helyileg ér-
tékelt, gyakorlati jelentôségû megfigyeléseket, észrevételeket
és irânyelveket.

☆ ☆ ☆

Szilassy Sândor dr. tanâcskozâsi elnôk megkôszonte dr.
Béky-Halâsz /vânnak a kanadai kônyvtâriigyet, valamint a hoz-
zâ kapcsolôdô magyar érdekeket kitûnôen elemzô értékes elô
adâsât, majd a hozzâszôlâsokra adott lehetôséget.

Baranski Tibor (Buffalo, N. Y.) a magyar klasszikusok jô
angol fordîtâsainak elkészitését és az amerikai kiadvânyokban
gyakran talâlhato magyar vonatkozâsii ferditések kijavitâsât
siirgette és javasolta.

Kardos Talbot Béla dr. (Washington, D. C.) Jôkai Môr
sziiletésének kôzelgô szâzôtvenedik évfordulôjâra emlékezte-
tett s ezzel kapcsolatban az irô jô aogol nyelvû életrajzânak
megirâsât, valamint kiadâsât szorgalmazta.



Széplaki Jôzsef (Athens, Ohio) egyrészt a dokumentâciô
fontossâgâra hivta fel a figyelmet, mâsrészt azt javasolta, hogy
az amerikai magyar konyvesboltok tulajdonosai pârtolô tagok-
ként beléphessenek a Szovetségbe.

Nt. dr. Ludwig A. Aurél (East Chicago, Indiana) a nemze-
tiségi csoportok szâmâra elérhetô kôzpénzeknek az amerikai
magyarsâg céljaira tôrténô felhasznâlâsi lehetôségeire hivta, fel
a figyelmet.

Dr. Jabldnczy Ldszlà (Fredericton, N. B., Kanada) a mo
dem magyar képzômûvészek mûveit tartalmazô kônyvek ki-
adâsât jelôlte meg fontos feladatként.

Dr. Nddas Rôzsa az amerikai magyar kônyvtârosok jegy-
zékének elkészftésével kapcsolatos munkâjârôl szâmolt be s
azt jegyezte meg, hogy a Szdvetség tagjainak adatszolgâltatâsa
jelentôsen elôbbre vinné és kibôvitené a rôvidesen elkészûlô
kiadvânyt.

Birô Béla (Pittsburg, Pa.) szervezeti kérdésekkel foglalko-
zott, amelyekre részben Szilcissy Sdndor dr., részben Bakô
Elemér dr. adott vâlaszt.

Befejezésiil Szilassy Sdndor dr. tanâcskozâsi einbk —mi-
utân mind az elôadôknak és hozzâszôlôknak, mind a jelenlévôk-
nek kôszônetet mondott a szives kozremûkôdésért s megjele-
nésért — arra hivta fel a figyelmet, hogy a Szôvetség 1974-ben
a Magyar Talâikozô keretében ismét iilést tart Clevelandben.
A vezetôség hfvja és vârja nemcsak a tagokat, hanem mind-
azokat, akiket a kônyvtârtudomâny âltalâban és a Szôvetség
fejlôdése kûlônôsképpen érdekel.



DISZVACSORA ES MAGYAR BAL

1973. november 24-én, szombaton este fél hét ôrakor kez-

dôdott a Magyar Talâlkozô hagyomânyos dîszvacsorâja az kr-
pâd-éremmel kitiintetettek s a tâvolabbi vidékekrôl megjelen-
tek tiszteletére.

Bodnâr A. Lajosné énekmûvésznô az amerikai és a magyar
himnuszt énekelte el Nyilas Ferenc zongorakiséretével.

A gondolatokban gazdag, magas szârnyalâsû bevezetô imât
ft. dr. Zàhorszky Gyula, a clevelandi Szent Erzsébet rômai ka-
tolikus magyar egyhâzkozség plébânosa mondta.

A szertartâsmester tisztét Ewendtné Petres Jiidit, az Ar-
pâd Akadémia rendes tagja s a "Képes Magyar Vilâghi'radô"
szerkesztôje lâtta el nagy kôriiltekintéssel és igen talâlékony
.szellemességgel. A vacsora elôtt szives szavakkal koszontotte
a mintegy félezer fônyi iinneplô kôzonséget. A vacsora elfo-
gyasztàsa utân Czike Erno (Chicago, III.) mérnokot, a Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzbsségének észak-amerikai fôcsoportve-
zetôjét kérte fel az unnepi kôszbntô eimondâsâra.

Czike Ernô:

Kôszônet és kôszontés

Czike Ernô MHBK-fôcsoportvezetô ôrbmének adott kife-
jezést, hogy az immâron XIII. Magyar Talâlkozô unnepi kô-
szôntésének megtisztelô feladata neki jutott. "Ez a megtisztel-
tetés — folytatta unnepi beszédét — ûgy érzem, személyemen
keresztiil a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének is szôlt,
amellyel én itt az emigrâciôban szinte ôsszenôttem.

Nemcsak ôrôm, de biiszkeség is egyûtt lâtni itt a magyar-
sâg szine-javât, a sikeres magyar értelmiségieknek ezt a nagy
szâmât ezen a Talâlkozôn. Tûl hosszû lenne, ha csupân a leg-
sikeresebbeket is egyénileg koszônteném. Nem mulaszthatom
el azonban az alkalmat, hogy ne kôszôntsem azt, aki ezt a
nagy szellemi talâlkozôt életre hivta s annak fâradhatatlan és
ônzetlen, sikeres szervezôje és vezetôje, kedves jô barâtom,
dr. Nddas Jànos.



Szeretném még ûdvôzôlni az itl szép szâmban megjelent
magyar ifjûsâgot. Az ô feladatuk lesz magyar kultûrânk, ha-
gyomânyaink, szellemi kincseink âpolâsa és megôrzése az
Egyesiilt Âllamokban.

Feladatom nem programot ado beszéd elmondâsa — erre
nem én vagyok hivatott —, csupân iidvozôlni kivânom a meg-
jelenteket. Megkdszônom, hogy nagy elfoglaltsâguk és a nagy
tâvolsâgok ellenére is ilyen szép szâmban jbttek el ide, hogy
mintegy tiintetést rendezzenek és hitet tegyenek magyar faj-
tânk eredményességérôl, ragyogô sikereirôl és fajtânkhoz valô
tôrhetetlen ragaszkodâsukrôl.

tJgy érzem, hogy azok, akik idegenbe szakadtan is hîvek
maradtak magyar nemzeti eszményeikhez, akkor is tiszta lelki-
ismerettel hallgathatjâk a Szôzat versszakaszait, ha szeretett
sziilôhazâjuktol tâvol kell is ôrokké nyugodniuk.

Biztos vagyok benne, hogy ez a Magyar Talâikozo nemcsak
az itt egybegyûltekben, de minden magyarban erôsiti a magyar
ôntudatot és a magyar nemzet elhivatottsâgânak tôrhetetlen
hitét.

Tûlzâs nélkiil, de biiszkén âllapîthatjuk meg, hogy a kiil-
fôldi magyarsdg tagjai kimagaslô alkotâsaik révén pàratlan
tekintélyt és elismerést, megbecsiilést szereztek a magyar
névnek.

Az érvényesiilés bârmelyik sikjât vizsgâljuk is, a tudomâ-
nyos, akadémikus, orvosi, mérnôki, mûvészi, zenei, sport-, vagy
iizleti vonalon egyarânt és vilâgviszonylatban is mindenùtt ma
gyar neveket. lâtunk az élen.

Minden jogunk megvan arra, hogy higgyùk: a magyar nem
zet politikai sikon is eléri azt a szerepet, amelyre ôt kivâlô
képességei predesztinâljâk. Ha ma nem tudjuk is, hogy milyen
politikai konstellâciôban, de biztosan ûjra az ové lesz a vezetô
szerep a Durta-medencében, mert erre egyediil a magyar nem
zet képes és hivatott."

Ârpdd-érmek dtaddsa

Ewendtné Petres Judit szertartâsmester felkérésére So-

mogyi Ferenc dr., mint a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti
Arpâd-pâlyâzatok bi'râlô bizottsâgânak elnôke, bemutatja az



elôzô pâlyâzatokon arany Àrpâd-éremmel kitùntetett ifj. Ba-
logh Ferenc (South Pasadena, Calif.) âllamtudomânyi szakirôt
és Csôka Istvân (Woodhaven, N. Y.) festômûvészt, az eziist
Ârpâd-éremmel kitiintetett vitéz Baranchi Tamàska Endre
(Pittsburgh, Pa.) geneologust, Ferencz Béla (Venice, Calif.)
szobrâszmûvészt és Széplaki Jôzsef (Athens, Ohio) egyetemi
kônyvtârost, valamint a bronz Ârpâd-éremmel kitiintetett dr.
Bognâr Kâlmân (Grove City, Pa.) fôiskolai professzort. Neve-
zetteknek dr. Nàdas Jànos, a Magyar Talâlkozô Àllandô Titkâr-,
sâgânak vezetôje — a hallgatôsâg meleg iinneplése kozben —
ûnnepélyesen âtnyùjtja az Ârpâd-érmeket.

Az Arpâd-pdlydzat eredménye

A XII. Ârpâd-pâlyâzatra benyùjtott pâlyamûvek koziil a ki-
magaslô értékû szellemi alkotâsok szerzôinek a legkivâlôbb
szakemberek sorâbôl felkért blrâlô bizottsâg 10 arany, 1 eziist
és 1 bronz Arpâd-érmet, 3 diszoklevelet és 2 oklevelet itélt oda.

ARANY Arpâd-érmet nyert:

a "Guide to Hungarian Studies" cimû két kotetes mû,
amelynek szerzôje dr. Bakô Elemér kongresszusi konyvtâros,
az Arpâd Akadémia rendes tagja (Washington, D.C.);

a "The Tragedy of Man; The Culmination of the Poeme
d'Humanité" cimû jeligés kézirat, amelynek szerzôje Basdné
dr. Molndr Enikô konyvtâros (Silver Spring, MD);

a "Déli harangszô" cimû fadombormû, amelynek szerzôje
Ferencz Béla szobrâszmûvész, az Arpâd Akadémia rendes tag
ja, az ezûst Arpâd-érem tulajdonosa (Venice, CA);

a "Keserû gyôkéren" cimû jeligés verskôtet, amelynek
szerzôje Flôridn Tibor kôltô, az Arpâd Akadémia rendes tagja,
az ezûst-Arpâd-érem tulajdonosa (New Milford, CT);

a "Hussar's Picture Book. From the Diary of a Hungarian
Cavalry Officer in World War I" cimû mû, amelynek szerzôje
Kelemen Pdl régész-tôrténész (Norfolk, CT);

az "Emlékkônyv" cimû szépirodalmi mû, amelynek szer
zôje Kerecsendi Kiss Mdrton irô, az Arpâd Akadémia rendes
tagja (Cleveland, OH);

a "Magyar Kirâlyi Csendôrség" cimû mû, amelynek szer-
kesztôje és kiadôja vitéz Kdvendy Kdroly szkv. csendôr szâza-



dos, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, az ezust Ârpâd-érem
tulajdonosa (Etobicoke, Ont., Kanada);

a "Strategy and Tactics of the Hungarian Communist
Party, 1918-1945" ci'mû jeligés kézirat, amelynek szerzôje
dr. Szàz Zoltàn egyetemi tanâr, az Ârpâd Akadémia rendes
tagja (Annandale, VA);

a "The Ideological and Methodological Foundation of

Hungarian Historiography 1750-1970" cimû jeligés kézirat,
amelynek szerzôje dr. Szendrey Tamâs fôiskolai tanâr (Erie,
PA);

a "Louis Kossuth, The Nation's Guest" cimû jeligés kéz
irat, amelynek szerzôje Széplaki Jôzsef egyetemi kônyvtâros,
az Arpâd Akadémia rendes tagja, az ezust Arpâd-érem tulajdo
nosa (Athens, OH).

EZUST ARPAD-ÉRMET NYERT:

az "Athatô csend" cimû verskôtet, amelynek szerzôje
Saâry Ëva (Lugano-Cassarate, Svâjc).

BRONZ ARPAD-ÉRMET NYERT:

a "Kigyùlt a fény" cimû elbeszélés, amelynek szerzôje
Sârvâry Ëva (Toronto, Ont., Canada).

DlSZOKLEVELET KAPOTT:

Farkas Zoltàn (Statesboro, GA),
Schwilgin Frigyes (Ottawa, Ont., Kanada) és
Tarlôs Làszlôné (Caracas, Venezuela) pâlyamûve.

OKLEVELET KAPOTT:

Nagy Âkos (Hyde Park, South Australia) és
Sasvâry Lola (London, Anglia) pâlyamûve.

Az Arpâd Akadémia tagjai kôzûl a pâlyâzaton ùjbôl siker-
rel vett részt:

Agoston Ede dr. (Oakland, CA), az ezûst Arpâd-érem tu
lajdonosa;

Domokos Sândor (Winnipeg, Ma., Kanada), az arany Ar
pâd-érem tulajdonosa;

Erdélyi Jôzsef (New York, N.Y.), a bronz Arpâd-érem tu
lajdonosa;



Horvâth Zoltdn dr. (Indianapolis, IN), a bronz Ârpâd-érem
tulajdonosa;

Kisjôkai Erzsébet (Hilversum, Hollandia), az arany Ârpâd-
érem tulajdonosa;

Kôrôsi Szabô Péter (London, Anglia), a bronz Arpâd-érem
nyertese;

Lantosné Szabô Elza (Toronto, Ont., Kanada), a bronz
Arpâd-érem nyertese és

Thiery H. Ilona (Los Angeles, CA), az eziist Arpâd-érem
nyertese.

Kitûntetések

A Magyar Talâikozô Allandô Titkârsâga 1973-ban "az év
magyarja" cimmel Bodnâr Gâbor (Garfield, NJ.) vâllalati
elnôk-igazgatôt, a Magyar Cserkész Szovetség ùgyvezetô elno-
két tûntette ki, aki tôbb, mint két évtizedes iigyvezetô-elnoki
mûkôdése folyamân ezer meg ezer magyar ifjù cserkészneve-
lését irânyitotta és ezâltal magyarsâgânak megtartâsât biztosî-
totta. Tevékenysége kôzismert. Mint csalâdapa is ragyogô pél-
dât mutatott. A cserkészmunkâban ugyancsak mindig élan jârô
feleségével, sziiletett Jâmbor Agnessel egyiitt 8 gyermeket ne-
velt fel kivâlô magyarnak.

"Azév magyar csalàdja" cimet Csejtey Bêla (Bedford Hts.,
OH) csalâdja nyerte el. A sziilôk 7 gyermeket (5 fiiit és 2
leânyt) neveltek fel. .A fiûk kôziil 2 mérnôk, 1 banktisztviselô,
1 rajztanâr, 1 pedig egyetemi hallgatô. Mint az ot nos. Egyik
leânyuk mâr férjhez ment, a mâsik fôiskolai hallgatô. Termé-
szetesen mindannyian beszélnek, irnak és olvasnak ma^arul.
A csalâdfô, Csejtey Bêla a clevelandi Cuyahoga Community
Collège tanâra. Kôzel 30 évvel ezelôtt ô szervezte meg Német-
orszâgban az elsô magyar iskolât.

"Az év magyar egyesulete" cimet nemcsak az Amerikai
Egyesûlt Allamokban és Kanadâban, hanem az egész vilâgon a
Magyar Cserkész Szovetség érdemelte ki. Ez a szervezet, amely
vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc szkv. vezérezredes, fôcserkész
kezdeményezésére és Ft. dr. Kôtai Zoltdn volt pâpai delegâtus
tâmogatâsâval az emigrâciôban (in exil) ûjjâszervezôdôtt, majd
dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklôs elnôkletével és Bodnâr Gd-



bor ùgyvezetésével a kôzelmûlt negyedszâzadon ât a legnehe-
zebb kôrûlmények kôzbtt folytatta a régi, nagysikerû, nemzet-
kozi vonatkozâsban is kimagaslô értékû cserkészmunkât. Ifjû-
sâgunk magyarsâgânak megtartâsa terén sokkal tôbb sikert és
eredményt ért el, mint bârmelyik mâs, Magyarorszâgon kîvûl
mûkôdô magyar szervezet. .

Nddas Jânos dr., mint a Magyar Talâikozô Âllandô Titkâr-
sâgânak vezetôje, a kôzônség lelkes iinneplése kôzben a kitiin-
tetetteknek az Ârpâd Szovetség nagy arany diszérmeit nyûj-
totta ât, amelyekért Bodnâr Gâbor és Csejtey Béla keresetlen
szavakkal mondott koszônetet.

Fôî: dr. Béky Zoltân (Washington, D.C.) tb. reformâtus
piispbk, az "Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet" einôke,
rovid felszôlalâsâban ugyancsak koszônetet mondott a Magyar
Talâikozô Allandô Titkârsâgânak, hogy 1972-ben — az akkori
diszvacsorât kôvetô napon — "az év magyar egyesiilete" cim-
mel a vezetésével mûkôdô egyesûletet tûntette ki tôbb, mint
75 éves magyarmentô munkâjânak elismeréséûl az Amerikai
Egyesûlt Allamok teriiletén mûkôdô magyar szervezetek kôzûl
elsônek. Az "Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet" a jôvô-
ben is mindig ott lesz, ahol a magyarsâg szolgâlatâra szûkség
van. A cserkészet is szâmithat tovâbbi tâmogatâsâra.

Magyar Bâl

A diszvacsorât kôvetô eredményhirdetések utân a cleve-
landi Magyar Târsasâgnak a Magyar Talâikozô résztvevôi tisz-
teletére immâr nyolcadszor megrendezett hagyomânyos Ma-
gj'ar Bâlja vette kezdetét. A felharsanô kitûnô zene kiséretével
bevonulô nyitôpârokat ifj. Frigyes Dezsô bâlelnôk mutatta be.
Ezek a kôvetkezôk voltak:

Bàrâny Erzsébet—Pintér Antal, Csatdry Kati—Csekô Lajos,
Csejtey Jutka—Péter Sanyi, Csekô Êva—Szentkirdllyi Miklôs,
Ewendt Andréa—Moore Tod, Ferenczy Zsuzsanna—Szabô Zol-
tdn, Geréby Sdri—Gulden Tamds, Halmosy Erzsébet—Gadl
Géza, Hochman Erzsébet—Gyôry Ldszlô, Kenessy Hedwig—
Somogyi Lél, Lôrdnth Kinga—Nyilas Ferenc, Pénzes Piri—
Nowak Robert, Péter Bircsi—Bâlint Ldszlô, Relie Ava Ilona—



Szilassy Péter, Stiassny Marianne—Nagy Kornél, Szabô Ju
dith—Szànthô Lâszlô, Szarka Eszter—ifj. Frigyes Dezsô.

A nyitôtânc utân kùlônleges mûvésziességgel ôsszeâlHtott
és eljârt tâncbemutatô kovetkezett, amelyben a kbvetkezô pâ-
rok vettek részt:

Csejtey Jutka—Péter Sândor, Csatâry Kati—ifj. Csekô
Lajos, Ewendt Andréa—Moore Tod, Geréby Sàri—Ewendt
Bogdân, Papp Zsuzsa—ifj. Frigyes Dezsô, Szarka Eszter—
Bâlint Lâszlô.

A nagy tetszéssel fogadott nyitôtânc és a tâncbemutatô
utân a Magyar Bâl egyre fokozôdô kitûnô hangulatban a kora
reggeli ôrâkig tartott. Mindenki felejthetetlenul szép emlékek-
kel tâvozott.



A XIII. MAGYAR TALÂLKOZÛ

HARMADIK NAPJA

1973. november 25. —

BESZÂMOLÔ

A XIII. Magyar Talâikozô (Kongresszus) tanâcskozâsai
1973. november 25-én, vasârnap reggel 9 crakor folytatôdtak.

Nâdas Jdnos dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje kôszôntotte
az egybegyûlteket, majd felkérte Nt. Ludwig A. Aurél dr. refor-
mâtus esperest, az Àrpâd Akadémia rendes tagjât, hogy tart-
son az elôzô éviekhez hasonlôan —rbvid vasârnapi âhitatot.

A szentbeszédbôl, imâkbôl és énekekbôl allô félorâs, fel-
emelô ekumenikus istentisztelet utân Nâdas Jânos dr. bemu-
tatta az irâsban bekiildbtt hozzâszôlâsokat, javaslatokat és in-
dîtvânyokat. Elôterjesztette a kovetkezô évre szôlô terveket,
majd a XIII. Magyar Talâikozô (Kongresszus) részére kûldôtt
iidvôzlô leveleket és tâviratokat ismertette.

Bejelentette, hogy Fazakas Ferenc elôzô nap napirend elôt-
ti felszôlalâsâban azt javasolta, a Kongresszus kikûldôtt bizott-
sâga december 6-ân a Cleveland vârosâba lâtogatô Ceausescu
roman àllamfônek és miniszterelnôknek nyûjtson ât emlékira-
tot Erdélyben élô véreink létérdekeinek védelme târgyâban. A
Kongresszus dr. Szentmiklôsy Éles Gêza, nt. dr. Ludwig A.
Aurél, jôt. Elek Aron és dr. Bakô Elemér felszôlalâsa utân —
dr. Nâdas Jânos inditvânyâra — a javaslatot egyhangûan ma-
gâévâ tette (Bakô Elemér dr. kiegészitô indltvânyâval egyiitt,
amely a magyar nyelvnek a românnal valô egyenjogùsîtâsâra
vonatkozott), s ûgy hatârozott, hogy az emlékirat szôvegét a
kikiildôtt bizottsâg az Erdélyi Bizottsâg kikûldôtteivel egyûtt
âllapitsa meg és nyûjtsa ât. Fôt. dr. Béky Zoltân tb. réf. pûs-
pôk, az Amerikai Magyar Szôvetség igazgatôsâgi elnôke pedig



felajânlotta, hogy az emlékiratot eljuttatja Nixon elnokhôz és
Kissinger kûlûgyminiszterhez.

(Itt kell elmondanunk, hogy a kikùldôtt bizottsâg az Er-
délyi Bizottsâg elnôkének, Lôte Lajosnak emiékiratât megvi-
talta és elfogadta, majd azt dr. Szentmiklôsy Éles Géza eljut-
tatta Bucur Nicolaushoz, a clevelandi roman szârmazâsù ame-
rikaiak vezetôjéhez, mint a vârosi fogadô bizottsâg elnokéhez,
azzal a kisérô levéllel egyiitt, amelyet dr. Nàdas Jânos, Meny-
hârt Sàndor (a clevelandi Egyesiilt Magyar Egyletek elnoke)
és dr. Szentmiklôsi Éles Géza irt alâ. A kdzos bizottsâg a dip-
lomâciai vendégjogra valô tekintettel tiltakozô felvonulâs ren-
dezését mellôzte. Az emlékirat magyar szdvegét az alâbbiakban
teljes egészében kôzôljiik):

EMLÉKIRAT

ERDÉLY ÉS AZ ERDÉLYI MAGYARSÂG tîGYÉBEN

Elôzmények

1.) Amint azt az Egyesiilt Allamok kulûgyminisztériuma
felismerte és megâllapîtotta, a român kormâny rendszeres ma-
gyartalanftd politikât kdvet az erdélyi magyarsâggal szemben.

A român kormâny "a magyar kisebbségi problémât az ôn-
âllô magyar intézmények csôkkentésével és nem azok fenntar-
tâsâval és fejlesztésével kivânja megoldani".

Az egyetemet végzettek âllâsbahelyezésének a môdszere a
magyar értelmiségnek Erdélyen kivûli, tiszta român teriilete-
ken valô szétszôrâsâra irânyul.

A kolozsvâri Bôlyai (magyar) és Babes (român) egyeteme-
ket kormâny-rendelettel egybeolvasztottâk. Minden târgyat ro-
mânul tanitanak, még a magyar szârmazâsù tanârok is, kivéve
a magyar nyelvet és irodalmat.

Ûgy lâtszik, hogy a român kormâny valôban olyan célt tû-
zôtt ki, hogy a magyar kulturâlis és nemzeti befolyâst Erdély-
ben csôkkentse, az ottani magyarsâgot asszimilâlja és beol-
vassza a român népességbe.

2.) Az Egyesiilt Allamok szamos szenâtora és képviselôje
mutatott râ az erdélyi magyarsâg elnyomatâsâra az utôbbi



években és ismételten tiltakozott a roman kormâny elnyomô
intézkedései ellen a szenâtusban és a képviselôhâzban.

3.) Tekintélyes amerikai és nyugat-eurôpai lapok helyszini
jelentései az erdélyi magyarsâg helyzetérôl ugyanolyan értel-
mûek, mint az elôbb emlitett hîrforrâsok.

4.) Szâmos amerikai és mâs nemzetiségû utas személyes
megfigyelései Erdélyben teljes mértékben megerôsitik a State
Department és az Egyesiilt Âllamok tôrvényhozéinak a meg-
âllapftâsait.

5.) Ûjabb keletû jelentések mintha valamelyes javulâsra
mutatnânak, ami az erdélyi magyarsâg elleni diszkriminâciôt
illeti, fôleg a kulturâiis élet egyes vonatkozâsaiban. Ezek azon-
ban csak tbredék hirek, amelyek nem alkalmasak egy âltalâ-
nos kép alkotâsâra, s gyakran csak kiragadott részletek, me-
lyek végiil is inkâbb eltorzitjâk, ahelyett, hogy tisztâznâk a
valôdi helyzetet.

Az alapvetô roman beolvasztâsi politika és a magyarsâg-
nak szânt mâsodosztâlyû âllampolgârsâg talân soha nem volt
az îrott roman tbrvények kôzott, de az einyomâs és diszkrimi-
nâciô iratlan tbrvénye régôta az erdélyi magyar élet kegyetlen
gyakorlati ténye ahhoz, hogy hinni lehessen ezeknek a hireknek.

Mi nem tudunk semmiféle jelentôs, âltalânos javulâsrôl.

Àllâspontunk

1.) Egy nemzetet sem szabad megsemmisiteni erôszakos
asszimilâlâs és beolvasztâs ûtjân vagy bârhogy mâsként. Egy
nemzet fennmaradâsa elleni politika alapvetô emberi jogokat
és nemzetkôzi tôrvényeket és szerzôdéseket sért meg, kôzôttiik
az Egyesiilt Nemzetek alkotmânyât, az 1920-as trianoni, és az
1947-es pârizsi békét.

2.) A magyar és roman nemzet kôzôs sorsa,hogy a Kârpât-
medence keleti részén, Erdélyben, egyiitt éljen, ahol népi hatâ-
raik egymâsba nyûlnak.

Elnyomott és elnyomô kôzott nem lehet gyumôlcsôzô
egyiittélés, igaz testvériség es valôdi béke, mert ezek a dolgok
csak egyenlôk kôzott létezhetnek.

3.) Nézetiink szerint a roman kormânynak alapvetô mô-
don fel kellene ismernie azt a tényt, hogy a magyarok nem be-



vândorlôk Erdélyben. Ellenkezôleg, a magyarok Erdély népe
voltak évszâzadok ôta, attôl az idôtôl kezdve, amikor Magyar-
orszâgot megalapitottâk ezer évvel ezelôtt. A magyarsâg egyéni
joga Erdélyhez elidegenîthetetlen jog és egy jottânyival sem
gyengébb, mint a néhâny évszâzados roman lakossâg joga.

4.) Nézetiink szerint a roman kormânynak alapvetôen ûj-
l'a kellene értékelnie az erdélyi magyarsâg beolvasztâsât célzô
filozôfiâjât. Amennyiben a kormâny lemond românosîto céljai-
rôl és politikâjânak ezt az alapvetô vâltozâsât jôhiszemûen a
gyakorlatban is keresztiil viszi, ezzel nagyban hozzâjârulna a
valôdi békéhez és bsszhanghoz a vilâgnak ezen a részén.

5.) Mi hissziik, hogy most kbvetkezô inditvânyainkkal, ha
gyakorlatilag megvalôsulnak, Erdély jobb lakôhelye lenne ma-
gyaroknak és românoknak egyarânt.

Inditvânyaink

1.) Adjanak Erdélynek kûlônleges stâtust, amelyben a
kormânyzâst és a kôzigazgatâst românok és magyarok egyiXtt
végzik létszàmiik arànydban, a legfelsôtôl a legalacsonyabb
kôzigazgatâsi egységig.

2.) Tegyék a magyar nyelvet hivatalos dllamnyelvvé, a ro-
mânnal egyenlô rangban, Erdélyben és a Magyarorszâgtôl Ro-
mâniâhoz csatolt mis magyar teriileteken.

3.) Adjanak kultiirdlis aiitonômidt a magyar lakossdgnak
és szûntessék meg azt a jelenlegi rendszert, amelyben a ma
gyar kulturâlis intézmények csbkevényes liiggelékei a megfe-
lelô roman kulturâlis intézményeknek.

4.) Iktassdk tôrvénybe a magyarok és a romdnok egyenlôsé-
gét mind polgâri, mind nemzeti jogaikban, az emberi tevékeny-
ség minden vonalân, beleértve az anyanyelvben valô oktatâst,
munkâba âllitâst âltalâban és vezetô poziciôkban, kulturâlis
vonalon, a vârosokba koltôzésnél, és anyagi fedezet biztositâsâ-
ban minden kormâny âltal ellenôrzôtt intézmény és tevékeny-
ség céljaira.

Hajtsâk végre a diszkriminâciô elleni tôrvényeket szerte
az orszâgban teljes erôvel.

5.) Létesitsenek teljes és fiiggetlen magyar iskola rend-



6.) Tegyék a kolozsvâri egyetemet ûjra magyar egyetemmé.
7.) Adjàk fel a româniai magyar lakossdg elromânosltâsât,

asszimilâlâsât és beolvaddsât célzô romdn nemzetpolitikdt. Kù-
lonôsképpen: a) ne vâltoztassâk tovâbb Erdély néprajzi struk-
turâjât a magyarsâg rovâsâra semmilyen môdon, beleértve er-
délyi magyarok kitelepitését Erdélyen kivûl és românok bete-
lepitését Erdélybe;

b) ne létesîtsenek roman iskolâkat magyar ïalvakban;
c) ne kiildjenek magyar diâkokat Erdélyen ki'vùli egyete-

mekre. E helyett nôveljék a kolozsvâri magyar egyetem kapa-
citâsât, melyet a roman egyetemmel tôrtént egyesités utân
drasztikusan lecsokkentettek.

d) Sziintessék meg magyar értelmiségiek szétszôrâsât Ro-
mâniânak Erdélyen kiviili részeiben.

e) Tegyék mindeniitt szabaddâ a magyar nyelv hasznâlatât.

ù w ☆

Nàdas Jânos dr. ezutân javasolta, hog}' a Talâlkozé in-
tézzen emlékiratot az Egyesiilt Âllamok elnokéhez és kûliigy-
miniszteréhez, valamint Kongresszusâhoz a bécsi haderôcsbk-
kentési konferenciâval kapcsolatosan, illetôleg Magyarorszâg-
nak a târgyalâsokbôl valô kihagyâsa târgyâban, hogy a jelenleg
Magyarorszâg terûletén tartôzkodô orosz haderô kivonâsât
elérhessék.

Az elôzetes megbeszélések utân elôterjesztett javaslatot
egj'hangûan elfogadjâk, melyet angol eredetiben és magyar
forditâsban alâbb ismertetiink.

December 19, 1973

The Honorable

Richard M. Nixon

Présidant of the United States
The White Hoiise

Washington, B.C. 20500

Dear Présidant Nixon:

Enclosed yoii will find a mémorandum accepted by otir annual
Congress at Cleveland on November 26, 1973.
Our Congress is attended by prominent American Hungarian
intellectuals and artists both from the United States and



Canada and also by some intellectuals and artists of Hungarian
descent from Western Europe and Australia.
We would greatly appreciate if the thoughts and concepts
contained in the mémorandum would strike a positive chord
in charting the course of American policies toward Hungary
and East Central Europe.
Wishing you Godspeed in your responsible and difficult efforts
to secure world peace, we are with best wishes for a merry
Christmas and a happy New Year,

Respectfully yours,
John B. Nadas

Président

Elriok Ûr!
Csatoltan megkûldjûk a Magyar Kongresszus 1973. novem-

ber 23-ân elfogadott emlékiratât.
Kongresszusunkon az Egyesiilt Âllamokban, Kanadâban,

Nyugat-Eurdpàban és Ausztrâliâban élô kivâlô magyar értelmi-
ségiek, kivâlô tudôsok, irôk és mûvészek vettek részt.

Igen hâlâsak lennénk, ha az emlékiratban foglalt eszmék
és elgondolâsok Amerikânak Magyarorszâgra és Kelet-Kôzép-
Eurôpâra vonatkozô politikâjâban visszhangra talâinânak.

A vilâgbéke biztositâsa érdekében tett feleiôsségteljes, ko-
moly erôfeszitéseihez Isten segitségét kérve, egyben kellemes
karâcsonyi iinnepeket és boldog ûjévet s a legjobbakat kivânva
tiszteletteljes kôszôntéssel,

dr. Nddas Jânos

elnôk

☆ ù ☆

Mémorandum

(1) The Congress of the Hungarian Association is greatly con-
cerned about the continued presence of Soviet occupation
forces in Hungary. The presence of the Red Army in Hungary
is not authorized by convenants freely entered into by the
Hungarian people and its government.
The 1947 Peace Treaty with the Allied and Associated Powers
provided expressly for the withdrawal of Soviet forces 90 days
after the ratification of the Austrian State Treaty. Between



1956 and 1962 the United Nations Général Assembly requested
in twelve resolutions adopted by 2/1 majority votes, the with-
drawal of Soviet forces from Hungary. The May 21, 1951
Soviet-Hungarian Agreement on the Provisional Stationing of
Soviet Forces in Hungary was signed by a Hungarian govern-
ment imposed upon the Hungarian people by direct Soviet
military intervention, a government which, even according to
Socialist légal theory, failed to attain authorization from a
Parliament at that date.

We are appalled by the May 14,1913 compromise at the Vienna
preliminary conférence on MBFR. The compromise excluded
Hungarian territory from the zone of mutual forces réductions
and reduced Hungary to an observer status at the main con
férence. This was done despite the fact that Hungary serves
as an important dépôt and glacis for Soviet forces both toward
Central Europe and the Middle East. The recent Middle East
crisis, during which Soviet airborne troops were concentrated
on Hungarian airfields in anticipation of their use in Egypt
clearly demonstrates the dangerous implication of continued
Soviet presence in Hungary to the West, and the United States
in particular.

Since the compromise was a temporary one, we trust that the
United States Government will utilize ail the diplomatie means
at its disposai at the présent main conférence at Vienna to
achieve the withdrawal of Soviet forces in Hungary in coming
agreements.

(2) The Congress is also concerned about the indirect, but
eminently effective constraints on the sovereignty of Hungary
and on her freedom to conduct an independent foreign policy.
Hungary today is completely dépendent upon Soviet goodwill,
militarily as well as economically and politically.
We trust that the United States Government, both by means
of bilatéral diplomacy and by its efforts within the framework
of the Geneva CSCE Conférence will promote the restoration
of fuit sovereignty and a free foreign trade policy by the Hun
garian nation and its government.
(3) The Congress recalls that the Peace Treaties after World
War I and II were concluded in the atmosphère of postwar



hysteria and caused great damage to Hungary. More than 3.4
million Magyars now live in the neighboring countries as
minorities, and if the émigrés of 1945 and 1956 are added to
this total, one ont of every three Magyar Vives abroad. We
hope for the understanding of our Government of the dire
conséquences of these treaties for these people and we trust
that whenever the opportunity arises, our Government will
work for the alleviation of these injustices.
(4) The Congress is appalled by the absence of free élections
and political consiraints still in forces tipon the freedoms of
speech, assembly and religion in Hungary. It requests our
Government to promote in its bilatéral diplomacy and at the
CSCE conférence the widest extension of démocratie principles
in Hungary.

(5) The Congress feels deep solidarity with Hungarians in
Hungary, the neighboring states of East Central Europe and
other states. It calls upon our Government to submit positive
proposais at the CSCE Conférence in order to achieve a
guarantee under international law for human rights and
cultural, religions and educational autonomy of these minor-

(6) Education and culture are the twin pillars of the develop-
ment of any nation and/or any ethnie group. The Congress
express its opinion that such development is only fully pos
sible if not limited by state frontiers and suggests free cultural
and educational exchange without concommitant political,
ideological and nationality considérations.
In doing sa, it calls upon our Government to submit detailed
proposais on the freedom of cultural and educational ex-
çhanges for majority and minority nations in Europe, to be
guaranteed under international law at the CSCE conférence.
This principle is already operative in Europe since 1955.
Cultural and educational freedom, in the opinion of the
Congress, included also the officiai use of the minority
language. ^
(Az eliiokhôz és a kiUugyminiszterhez iiitézett inemorandiimot n koug-

resszus ûléséii W. Minshall képviselô ismertctte.)



E m 1 é k i r a t

A Magyar Târsasâg kongresszusa a legnagyobb aggodalmât
fejezi ki, hogy a szovjet megszâllô csapatok még mindig Ma-
gyarorszâgon tartôzkodnak. A Yôrôs Haderô jelenlétét Magyar-
orszâgon nem a magyar nép és nem a magyar kormâny szaba-
don kotbtt megâllapodâsa tette lehetôvé.

A Szbvetséges és Târsult Hatalmakkal 1947-ben megkbtôtt
békeszerzôdés kifejezetten ûgy rendelkezik, hogy a szovjet csa-
patokat az ausztrâliai békeszerzôdés ratifikâlâsa utân 90 nap
pai Magyarorsâg teriiietérôl ki kell vonni. Az Egyesùlt Nemze-
tek Szervezetének teljes iilése 1956 és 1962 kôzôtt 12 — kéthar-
rnad arânyban elfogadott — hatârozatâval hivta tel a szovjetet,
hogy csapatait Magyarorszâg teriiietérôl vonja ki. A szovjet
csapatoknak âtmenetileg Magyarorszâgon valô tartôzkodâsâra
vonatkozô szovjet—magyar szerzôdést 1957. mâjus 27-én olyan
magyar kormâny irta alâ, amelyet szovjet katonai beavatkozâs-
sal helyeztek a magyar nép fôlé s amely kormâny még a szo-
cialista jogelmélet szerint sem tudta magânak addig megsze-
rezni az orszâggyûlés felhatalmazâsât.

A kôlcsônôsen kiegyensûlyozott csapa.tcsôkkentés târgyâ-
ban 1973. mâjus 14-re, Bécsbe ôsszehivott konferencia elôké-
szftô megâllapodâsa ugyancsak mélységes aggodalommal toit
el benniinket. A megâllapodâs ugyanis Magyarorszâg teriiletét
a csapatcsôkkentési târgyalâsokon résztvevô orszâgok teriiletei
kôzul kirekesztette, Magyarorszâg kormânyânak szerepét pedig
ezeken a târgyalâsokon a megfigyelô szerepére korlâtozta. Ez
annak ellenére tôrtént, hogy Magyarorszâg a szovjet erôknek
mind Kôzép-Eurôpa, mind a Kôzép-Kelet felé fontos gôcpontja
és fegyverlerakata. A jelenlegi kôzép-keleti vâlsâg, amelynek
sorân a magyarorszâgi repûlôtereken esetleges egyiptomi be-
vetés céljâbôl szovjet légierôket csoportositottak, vilâgosan
rautatja, hogy a szovjet tovâbbi jelenléte Magyarorszâgon mi-
lyen veszélyeket rejt magâban a Nyugat, kûlônôsképpen pedig
az Egyesiilt Âllamok szempontjâbôl.

Miutân a megâllapodâs csak âtmeneti jellegû, bîzunk ab-
ban, hogy az Egyesiilt Allamok kormânya minden rendelkezé-
sére allô diplomâciai eszkôzzel arra tôrekszik, hogy a bécsi



konferenciân létrejôvô megegyezéseivel a szovjet csapatoknak
Magyarorszâgrôl tôrténô kivonâsât érje el.

2.) A Kongresszus aggâlyosnak lâtja, hogy Magyarorszâg
szuverenitâsa kôzvetett ûton, de lényegesen korlâtozott, ezért
szabadsâga érdekében nem tud megfelelô, fùggetlen kiilpoliti-
kât folytatni. Magyarorszâg jelenleg katonailag ugyanûgy tel-
jesen a szovjettôl fiigg, akârcsak gazdasâgilag és politikailag.

Bîzunk abban, hogy az Egyesiilt Âllamok kormânya nem-
csak diplomâciâja révén, hanem minden mâs eszkbzzel is arra
tôrekszik, hogy a CSCE genfi konferenciâja keretében elômoz-
dîtsa a magyar nemzet és a magyar kormâny teljes szuvereni-
tâsânak, valamint szabad kûlpolitikâjânak és bnâllô kereske-
delmi politikâjânak helyreâllîtâsât.

3.) A Kongresszus megâllapitja, hogy az elsô és mâsodik
vilâghâborû utân a békeszerzôdések a hâborût kovetô fesziilt-
ség légkôrében jdttek létre és Magyarorszâgnak ôriâsi kârokat
okoztak. Tbbb, mint hârom és fél milliô magyar él kisebbségi
sorsban a szomszédos âllamok teriiletén és ha ehhez a szâm-
hoz az 1945 és 1956 utân kivândoroltak szâmât is hozzâadjuk,
akkor minden hârom magyar kôziil egy kiilfbldôn él. Remél-
jiik, hogy kormânyzatunk megérti, milyen szbmyû kovetkez-
ményeket idéztek elô és hâritottak népiinkre ezek a békeszer
zôdések és bizunk abban, hogy kormânyunk minden adott al-
kalommal szorgalmazza ezeknek az igazsâgtalansâgoknak az
orvoslâsât.

4.) A Kongresszus helyteleniti, hogy Magyarorszâgon még
mindig nincsenek szabad vâlasztâsok, és hogy a szôlâs-, gyiile-
kezés- és vallâsszabadsâg tekintetében ma is politikai korlâto-
zâsok âllanak fenn. Kéri kormânyzatunkat, hogy diplomâciâja
ûtjân, valamint a CSCE konferenciân mozditsa elô Magyaror
szâgon a demokratikus alapelvek széleskôrû kiterjesztését.

5.) A Kongresszus ûgy érzi, erôs szolidaritâst kell vâllalnia
minden magyarral akâr Magyarorszâgon, akâr Kelet-Kôzép-Eu-
rôpa âllamaiban, akâr mâs âllamokban élnek. Kéri kormâny
zatunkat, hogy a CSCE konferenciâjân terjesszen elô a kisebb-
ségek kulturâlis, vallâsi és nevelésûgyi ônkormânyzatâra vo-
natkozô olyan pozitiv javaslatokat, amelyeknek megvalôsitâsât



az emberi jogokrôl rendelkezô nemzetkôzi torvények alapjân
biztositani lehet.

6.) A nevelésiigy és a kultûra minden nemzet és/vagy nép-
csoport fejlôdésének kettôs tartô oszlopa. A Kongresszus an-
nak a véleményének ad kifejezést, hogy minden ilyenirânyû
fejIodés csak akkor lehetséges, ha azt âllamhatârok nem kor-
lâtozzâk; ezért sziikségesnek tartja, hogy a kulturâlis és neve-
lésugyi kérdésekkel kapcsolatos gondolatok kicserélésére po-
litikai, ideolôgiai és nemzetiségi elkôtelezettség nélkiil nyilhas-
son môd és lehetôség.

Ennek megvalôsitâsa érdekében a Kongresszus kéri kor-
mânyzatunkat, tegyen a CSCE konferenciâjân részletes javas-
latokat, hogy a kulturâlis és nevelésùgyi kérdések Eurôpâban
mind a tôbbségi, mind a kisebbségi nemzetek szâmâra a nem
zetkôzi jog biztositékâval szabadon megtârgyalhatôk legyenek.
Ez az elv Eurôpâban mâr 1955 ôta éi-vényesul. A kulturâlis és
nevelésùgyi szabadsâg — a Kongresszus âllâspontja szerint —
a kisebbségi nyelv hivatalos hasznâlatât is magâban foglalja.

☆ ☆ ☆

Nàdas Jânos dr. javasolta tovâbbâ, hogy a Talâlkozô in-
tézzen memorandumot az amerikai Kongresszushoz az ima és
erkôlcs kôtelezô oktatâsânak az amerikai iskolâkban valô be-
vezetésére, az amerikai ifjûsâg kôtelezô testnevelése, valamint
az amerikai ifjûsâg ugyancsak kôtelezô katonai kiképzése târ-
gyâban.

Az egyhangûan elfogadott emlékiratok magyar szôvegét a
kôvetkezôkben tesszûk kôzzé.

☆ ☆ ☆

A Magyar Talâlkozô Emlékirata
az Egyesult Allamok Kongresszusàhoz

A Magyar Talâlkozô évi kongresszusa, amely az amerikai
magyar értelmiség szellemi vezetôibôl tevôdik ôssze, 1973. no-
vember 23—25 kôzôtt Clevelandben ûlésezett, és az ott elhang-
zottak alapjân felhivja az 'Egyesult Allamok kormânyânak,
kongresszusânak és igazsâgszolgâltatô szerveinek figyelmét
azokra az âllâspontokra, jogi és târsadalmi fejleményekre,



amelyek alââssâk az amerikai rendszer erkolcsi és vallâsi alap-
elveit.

1.) A Kongresszus tâmogatja azokat a lépéseket, amelye-
ket Lawrence J. Hogan képviselô vezetésével alkotmânymôdô-
sîtâs formâjâban sokan elôterjesztettek, hogy a kozos imât az
âllami iskolâkban ismét bevezessék. Az Istenbe vetett hit or-

szâgunk alapitô atyâinak alapelve volt, amelyet hazafias meg-
nyilatkozâsaink, mint a zâszlôeskû is bizonyit. Az elsô alkot-
mânymôdôsltâs az egyik felekezetnek a mâsik felett valô elôny-
ben részesitését kivânta megakadâlyozni, nem pedig az Isten
hitét és az ima kitiltâsât a kbzéletbôl és kozoktatâsbôl.

2.) A Kongresszus javasolja tovâbbâ az erkolcsoktatâs ki-
bôvitését a keresztény hiterkolcs alapjân âllami iskolâinkban,
miutân az elmûlt évtizedben ifjûsâgunk kozôtt és târsadal-
munkban az erkolcsi szinvonal egyre jobban siillyed.

3.) A Kongresszus hatârozottan javasolja a kdtelezô test-
nevelési oktatâs bevezetését nemcsak az elemi, hanem a kozép-
fokû iskolâkban is. Ezen felûl javasolja, hogy a nem testneve-
lést tanulô egyetemi hallgatôk is rendszeres testnevelési okta-
tâsban részesiïljenek. Mindez novelné az ifjûsâg érdeklôdését
a testnevelés és a sport irânt, ami jelentôsen ellensûlyoznâ a
kâbitôszer élvezet és a kicsapongâsok nyugtalanitô jelenségeit.

4.) A Magyar Talâlkozô Kongresszusânak az a véleménye,
hogy a kôteles katonai szolgâlat, avagy ennek hijân a kotelezô
âllami munkaszolgâlat az ifjûsâg nevelésének lényeges része,
és a fennâllô târsadalmi vélemény ellenére is annak a nézeté-
nek ad kifejezést, hogy a kdtelezô katonai szolgâlat, vagy an
nak môdositott formâja szûkséges ahhoz, hogy ifjûsâgunkat
abban a szellemben nevelje, amelyik Amerikât naggyâ tette.

A Magyar Talâlkozô emlékiratât Minahall William kongresszusi képvi

selô ismertette, s a "Congressioiial Record" 1974. februâr 21-én meg-

jelent részének E 826 sz. oldalân ie kôzzétette.

☆ ☆ ☆

Végûl kdzzétesszûk Koszorûs Ferenc szkv. vk. ezredes tanul-
mânyât, aki betegsége miatt nem tudott résztvenni a XIII.
Talâlkozôn és l'gy nem tudta azt személyesen elôadni. A javas-
latâban foglaltak idôâllok és megfontolandôk.



Koszorûs Ferenc (Washington D. C.):

TILTAKOZÂS

A hirlapok tudôsîtâsai szerint kormânyunk az Eurôpai
Biztonsâgi Konferencia nyugati résztvevôit râbirta, hogy Ma-
gyarorszâgot torôljék azoknak az orszâgoknak a névsorâbôl,
aboi a szovjet megszâllô erôkel csôkkenteni kell, és hogy
Magyarorszâg a tbbbi, fiiggetlennek elismert âllammal szem-
ben csak megfigyelô szerepet kapjon a konferenciân.

Ez ellen az onkényes eljàrâs ellen nemcsak a magyar szâr-
mazâsû amerikai âllampolgârok, hanem az egész vilâg minden
szabadsâgszeretô népe nevében is nyomatékkal tiltakozunk a
torténelem elôtt.

Tiltakozunk, mert a kormâny emh'tett eljârâsa figyelmen
kiviil hagyta az Egyesûlt Allamoknak azokat a tôrvényeit,
amelyeket a Kongresszus az 1947. évi magyar békével és az
1955. évi osztrâk âllamszerzôdéssel kapcsolatban alkotott. A
kormâny onkényesen és egyoldalûan figyelmen kiviil hagyott
kétoldalrôl kotott szerzôdéseket. Ezek a semmibe vett tôrvé-
nyek és szerzôdések Magyarorszâg megszâllâs alol valô men-
tesitését rendelik ai.

A kormâny emlitett eljâi"âsa ellentétben âll Amerika ûj
kulûgyminiszterének a televiziô elôtt 1973. szeptember 22-én
este tett igéretével is, àmely szerint az Egyesùlt Âllamok kûl-
ûgyeit az igazsâg és szabadsâg jegyében akarja vezetni.

A szabadsâg iigyét a szabadsâg fôldjének kormânya nem
kezelheti ûgy, mint adâsvételi» szerzôdést, mert ez esetben a
New York-i amerikai Szabadsâgszoborra ismét fel lehet hûzni
a gyâszlobogôt, mint ahogy 1956-ban tôrtént, amikor az Eisen-
hower-kormânyzat gyengeségén mùlt, hogy a szovjet nem iiri-
tette kl Magyarorszâgot.

A szabadsâg értelme szerint a szabadsâgot nemcsak ma-
gunknak kôvetelhetjiik, hanem mâsoknak is meg kell adnunk.

A kormâny emlitett eljârâsa éppen attôl a néptôl tagadja
meg a szabadsâgot, amely magyar nép nemcsak emlegette, ha
nem mindenkinél tôbbet âldozott is érte, igy példâul csak
1703/1 l-ben, 1848/49-ben és legutôbb az egész vilâg âmulatâra
1956-ban.



A kormâny eljârâsa éppen azt az orszâgot, népet fosztanâ
meg a szabadsâgtôl, amelyik orszâg az 50 éve folyô hazug pân-
szlâv propagandâval és tdrténelemhamisîtâssal szemben min-
denkinek megadta a szabadsâgot. A hozzâ menekulô nemzeti-
ségeknek nemcsak védelmet nyûjtott, hanem nemzeti érzésû-
ket is tiszteletben tartotta, nemzeti dntudatuk és nyelviik meg-
tartâsât a nemetiségi iskolâk tâmogatâsâval elôsegitette. Amint
azt minden mâs àllam teszi, Magyarorszâg sohasem kivânta a
nemzetiségek erôszakos beolvasztâsât, amit semmi sem bizo-
nyit jobban, mint hogy ezek a nemeztiségek Magyarorszâg te-
riiletén 800 éven ât megtarthattâk nyelviiket és nemzeti ôntu-

datukat.

Amig a csehek és românok, valamint az ôsszes tbbbi orszâg
az elsô intésre végrehajtottâk a zsidôk deportâlâsât, addig
Magyarorszâg Hitler tobbszdr megismételt fenyegetô kôvetelô-
zésére sem foganatositotta azt az orszâg jôrészt emiatt tortént
német megszâllâsâig, 1944. mârcius 19-ig. De a kormânyzô még
a megszâllâs idején, 1944. jûlius 7-én is fegyveres erôszakkal,
az 1. pâncélos hadosztâly bevetésével megakadâlyozta 280.000
Budapesten osszegyûjtbtt zsidô deportâlâsât.

Dr. Kastner Rudolf magyarorszâgi cionista vezetônek a
nurnbergi Wilhemstrasse-perben 1948 mârciusâban tett vallo-
mâsa szerint Magyarorszâg volt a hâboni idején a kôzép-eurô-
pai zsidôsâg aziluma. A magyarsâg méltân elvârhatja az Ame-
rikâban nagy befolyâsra szert tett zsidôsâg segitségét a végve-
szélybe taszîtott Magyarorszâg érdekében.

A feudalizmus hazug vâdjâval szemben az egész vilâgtôr-
ténelemben a magyar nemzet volt az egyetlen, amelynek ne'
messége az 1848-as szabadsâgharc idején nem azért fogott
fegyvert, hogy a sajât elôjogait megvédje, hanem azért, hogy
azokat minden magyar âllampolgârral megoszthassa.

Nem ésszerû pont azt a népet megfosztani szabadsâgâtôl,
szellemi fejlôdésének lehetôségeitôl, amelyik a zene, a tudo-
mâny, a mûvészet, a sport terén szâmarânya szerint legalâbb
annyit adott az emberiségnek, mint bârmely mâs nagy nemzet.

A vallâsszabadsâgot minden nép megelôzésével a magyar
sâg iktatta tôrvénybe elôszôr 1557-ben a tordai orszâggyûlésen.



Magyarorszâg mindig Nyugathoz kivânt tartozni s ezért —
bar a Nyugat ismételten csûfosan cserbenhagyta, mint leg-
utôbb 1956-ban is — âllandôan a Nyugathoz tartozônak érezte
magât. Pedig ha a magyarsâg a XIII. és a XV. szâzadban elfo-
gadta voina a tatâr—torbk népek szôvetségi ajânlatât a Nyugat
ellen, ma nem 14 milliô magyar élne a Kârpât-medencében,
hanem legalâbb 80 milliô. Magyarorszâg sok vérâldozattal véd-
te Nyugatot Kelet ellen s a Nyugat most mégis ûjbôl odaajân-
dékoznâ Magyarorszâgot a keleti despotizmusnak.

Mint az eurôpai egyensûly nyelve, Magyarorszâg 1000 éven
ât — sokszor nagy âldozatok ârân is — hîiségesen teljesitette
hivatâsât. Ezzel szemben az ezeréves Magyarorszâg széttépése
utân alkotta mûâllamok — Csehszlovâkia, Jugosziâvia, Nagy-
România — hûsz évig sem tudtak ilyen szempontbôl helytâllni.
Csehorszâg és România teljes gôzerôvel tâmogatta Hitler hâbo-
rûjât nyugati jôtevôi ellen. Hûtlenekké vâltak. Csehszlovâkia
az Osztrâk—Magyar Monarchiâtôl ôrôkôlt hatalmas gyâriparâ-
val — amit a Nyugat âlszemérembôl még hozzâ nem is bom-
bâzott —, România pedig hârom hadseregével és olajâval —
ami nélkiil Hitler mâr 1941 decemberében befejezhette volna
a hâborùt, mert azt mindôsssze hârom hônapra valô tartalék-
olajjal kezdte. A megbizhatatlansâg diszpéldânyai, Csehorszâg
és România, 20 évig sem tudtak megbi'zhatôk maradni. Nyugat
mégis ezeket pârtolja. Az 1000 éven ât megbizhatô és hû Ma
gyarorszâg ellen.

Érdekes tanulmâny lenne, hogy a csehek és a românok az
elsô vilâghâborû idején kiket, hânyszor és hogyan csaptak be.

Most mâr nemcsak a sok ezerév tanitâsa, hanem a két
vilâghâborû tapasztalatai is azt mutatjâk, hogy a bosszûtôl és
félelemtôl diktâlt békeszerzôdések (mint példâul az 1919. évi
pârizs-kornyéki békeparancsok) mâr magukban hordjâk a kô-
vetkezô hâborù magvât és Hitlereket teremtenek. Ezek a ta-
nulsâgok és tapasztalatok beszédesen mutatjâk, hogy tartôs
békét nem lehet a mâsik fél tônkretett âllapotban valô tartâ-
sâval, sem a mind veszedelmesebb rivâlis idônként mâs terhé-
re tôrténô megajândékozâsâval, sem az eleve mâsok becsapâ-
sâra szânt, mâsnap felrûghatô szerzôdésekkel biztositani.



Megbizhatôsâg, bizalom nélkûl a politikâban ugyanûgy
nincs hitel és biztonsâg, mint az iizleti életben. ïgy talân meg-
érthetô, hogy a hatalmi egyensûly megteremtésén kiviil a ve-
zetô nagyhatalmaknak a szerzôdések példâs betartâsâval és
betartatâsâval meg kell teremteniiik a bizalmat. Nem szabad
feledni, hogy a gyengeségen kiviil nincs nagyobb vonzôerô az
ellenség tâmadâsa szâmâra és ha szâz-szâmra kotjiik a szerzô-
déseket, amelyeket magunk sem tartunk be, a sajât hiteliink
tonkretételével olyan bizonytalansâgot teremtiink, amelyben
tartôs békét épiteni nem lehet. îgy ônmagunkat is becsapjuk.
Tartôs békét tehât csak ezek figyelembevételével lehet megte-
remteni és fenntartani.

Mi, magyarok, akik eddig méga kormâny hûséges vâlasztô-
polgârai vagyunk, ezekben a sorsdontô napokban mind Ameri-
ka, mind Magyarorszâg érdekében nyomatékkal kérjiik a kor-
mânyzatot, hogy a magyar békeszerzôdés és az osztrâk âllam-
szerzôdés ama pontjainak is szerezzen érvényt, amelyek Ma
gyarorszâg megszâllâsânak megsziintetését imperative elren-
delték.

☆ ☆ ☆

A tovâbbiakban Nâdas Jànos dr., mint az Âllandô Titkâr-
sâg vezetôje, a Magyar Talâlkozô elôkészitésérôl, rendezési
kôltségeirôl s az egyes hatârozatok végrehajtâsâval kapcsola-
tos feladatok elvégzésérôl adott tâjékoztatâst, amelyet a jelen-
lévôk koszonettel vettek tudomâsul. VégezetUl Oldh Gydrgy
(Cordoba, Argentina) neves kozirônknak, az Ârpâd Akadémia
rendes tagjânak a XIII. Magyar Talâlkozô kongresszusâhoz
irâsban bekuldôtt javaslatât mutatta be, amelyet az alâbbiak-
ban teljes egészében kôzliink.

Olâh Gyôrgy:

1975 LEGYEN A MAGYAR IRÂS ESZTENDEJE!

Javaslat a XIII. Magyar Talàlkozônak:

Ne kerteljiink, tegyiik fel mindjârt nyiltan a kérdést; bele-
nyugodhatunk-e abba, hogy a szabad vilâg jômôdû magyarsâga
ugyanarra a sorsra jusson, mint Trianon utân Kassa, Pozsony,



Ungvâr, Eperjes, Kolozsvâr, Brassô, Arad, Ûjvidék, ahol roha-
mosan fogy el a magyar szô? És eltûrhetjuk-e, hogy ez ôssze-
zsugorodâs kozben, itt a szabad vilâgban, a mi szellemi éle-
tiinkben is lassan a hazai irodalmi export vegye ât a prîmhege-
dût? A sok kiherélt, megnyomoritott magyarnyelvû iras legyen
a fô szellemi tâplâlékunk, amelyeknek kotelezôen kell hirdet-
nie, hogy ezer év utàn most szabad elôszdr a magyar, miôta az
orosz borda elôzônlotte orszâgât és emliteni se szabad tôbbé
Trianont?

E kedves magyar otthonban is, itt a caracasi nagy hegyek
oldalân, ahonnan e sorokat from, a polcokon ott sorakoznak
egymâs mellett Széchenyi Hitelének elsô kiadâsa, Petôfi szini-
kritikâi egy szabadsâgharc elôtti irodalmi almanachban, Arany
Jânos hires Kapcsos Konyvének hû mâsa fakszimilében réz-
kapoccsal az "Ôszikék"-hez rôtt sok aprô széljegyzettel. Mollet
te mindjârt Mécs Làszlônak most Pannonhalmân sajât kezével
dedikâlt legûjabb versgyûjteménye és igy tovâbb ... Cleveland-
ban egy lelkes magyar csalâdnâl ûgy mellékesen kezembe ad-
tâk Pâzmâny Péter "Isteni igazsâgra vezérlô kalauz'-ânak
egyik legelsô, XVII. szâzadi bôrkôtéses kiadâsât.

Otthon egész korszak alatt nem értem meg azt, amit most
hâromnegyedéves észak-amerikai korûtamon alig szâz magyar
otthonban, hogy Anonymusnak, Kézai mesternek, meg Kâlti
Mârknak legalâbb hét-nyolc antikvâriumi példânyât tették
elém. Lâttam tôbbszâzoldalas Jôkai-kéziratokat. Râkôczi "Con-
fessiones"-ének 1862-bôl kelt ritka magyar forditâsât is most
olvashattam elôszôr. Mindennapi udvariassâg volt, hogy szâl-
lâshelyeimen az éjjeliszekrényre tették a Petôfi-év alkalmâbôl
valamelyik régi Petôfi-versgyûjteményt. Egyik vendéglâtô gaz-
dâmnâl hetekig gyônybrkôdhettem a gyônyorû magyar nyelve-
zetben, amivel egyik zipserfôldi németnevû ose, Kossuth nagy
hive, irta emigrâns-naplôjât. Chicagôban, a legnagyobb magyar
magângyûj teményben olyan ôsnyomtatvânyok kôzt, amilyene-
ket a Nemzeti Mûzeum is irigyelhetne, egj' pici konyvecske la-
pult 1605-bôl, Bocskai tâbornokainak angolnyelvû kiadvânya
Londonbôl... Soha igy nem dûskâlhattam Ady, Kosztolânyi,
Reményik Sândor verseiben.



A nagy kotyavetye, ami otthon a Râkosi-korszakban induit
meg, amikor valutaszerzés cimén a magyar mûlt annyi drâga
értékét ârûba bocsàjtottâk, kézen-kozbn, de hâla Istennek
méltô kezekben akadt meg az Ûjvilâgban. Itt igazân megbecsu-
lik azt, ami a nagy ozônvizbôl megmaradt.

De azt is megvallom ôszintén, tbbbnyire szorongô érzések-
kel vettem kezembe ezeket a kincseket. Vajon ki ?ogja ôket
hûsz év mûlva ugyanily meghatva kezében tartani? És mit fog-
nak belôluk megérteni harminc-negyven év utân?

Egy Floridâban élô hazânkfia sokesztendôs fâradsâggal
lefordltotta Petôfit angolra. Persze, csak ûgy amatôr-môdon,
félig prôzâban és most azt irja, nem is képzeljiik, milyen gon-
dot okozott neki egy olyan egyszerû népies szô âtiiltetése, mint
a "Befordultam a konyhâba" harmadik versszakâban az
"eszemadta". Most képzeljiik el ezt forditva, mit kiizkodhetik
a legegyszerûbb dolgok magyarra forditâsâval egy olyan ma
gyar ifjû, aki mâr angolul gondolkozik. Mit kezdenek ôk a ma
gyar nyelvnek olyan ékszereivel, mint Berzsenyi, Vôrôsmarty,
Babits, Kosztolânyi legszebb kifejezései? Hât még Ady sokrétû,
csodâlatos szimbolikâjâval, aminek megfejtése sokszor nekùnk
is erôfeszitésbe tellett?

Azzal a nagy âldozatkészséggel, amivel a mi Ujvilâgban
megtollasodô értelmiségi emigrâciônk a magyar mûltnak eze
ket az értékeit gyûjtotte — ezt is most hâromnegyedéves északi
kôrûtamon tapasztaltam — kûlonos ellentétben âll az a foko-
zôdô kôzbmbôsség, amit az emigrâciô mai szellemi életében
lâtunk. Egy hazai ismerôsbm ùzeni nekiink: "Az emigrâciô po-
litikâjât az elveknek kell irânyitani, az otthoniakét a lehetôsé-
geknek". Egy mâsik kijutott levélben azt olvasom; "Minket ne
féltsetek! Mi 56 nagy csalôdâsa utân is bôlcs kitartâssal vârjuk
a jovendôt. Csak Ti tartsâtok szârazon a puskaport, mîg rajta-
tok lesz a cselekvés sora!" Nem merem visszaiizenni a hazaiak-

nak, hogy éppen a puskapor szârazon tartâsâval van itt a nagy
baj a tôbb, mint negyedszâzados emigrâciô utân, mikôzben
félretett dollârjaink befektetésén, kocsink kicserélésén, ûj in-
gatlanok vâsârlâsân tôprengiink!

Tôbb, mint ezer emigrâns ûjsâg, kônyomatos, idôszaki
szemle induit meg idekiinn az elmùlt huszonhét esztendôben.



Ebbôl vagy kifencszâznegyven végleg megszûnt. A megmarad-
tak is legtobbnyire elképzelhetetlen nehézségekkel kiiszkodnek.
Ugyanazok a magyarok, akik oly âhitattal mutogatjâk a régi
magyar betû megmentett emlékeit, sokszor ûnottan, lenézéssel
lôkik félre ôket. Kényszerû tehernek tartjâk elôfizetésiiket,
amely kevesebbet tesz ki, mint amit a szemételhordâsért fizet-
nek. Lâttam olyan honfitârsakat, akik ma is ezreket adnak ki
egy ritka régi magyar konyvért, vagy metszetsorozatért, de
emigrâciôban megjelent sajtôtermékhez nem nyùlnak, hacsak
valaki kezùkbe nem nyomja. Mintha szâmukra az irodalom
Adynâl, Reményiknél befejezôdôtt voina. Ahogy a mûzeumren-
dezôknek az utolsô negyedszâzad nem létezik.

Jogcimûk is megvan hozzâ. Nagyon is! A néhânyszâz, vagy
egy-két ezer elôfizetôtôl fenntartott ûjsâg, ha kûlsô segitség
nem jon, elôbb-utôbb lesiillyed, helyi hirharsonâvâ vâlik. 0116-
zâssal ôsszevâgott helyiérdekû érdektelenséggé. Az aprô szub-
venciôkba is belefârad a leglelkesebb emigrâns is. Egyik tobb
nyelvû kiadvânyokkal kisért komoly, magasszmvonalû eurôpai
folyôiratunk a minap kôzôlte, hogy csak jelképes honorâriu-
mokat tud adni cikkirôinak, akik az emigrâciô legkiilônb szel-
lemeibôl verbuvâlôdnak. Voltam egy igazân becsiilettel szer-
kesztett, tôbb mint hûsz éve fennâllô ûjsâgunknâl, ahol a
nyomdâsz, kiadô, szerkesztô, gépkezelô, vezércikkirô, csomago-
16 egy és ugyanaz a személy.

Nem kivânom én, hogy a mi elsô kiilfôldi éveink hôskorâ-
nak azzal a regényes lelkesedésével olvassuk a kiilfôldon ki-
nyomtatott magyar betût, mint mikor azt hittiik, jôn a nagy
fordulat, a szabad vilâg nagy elbillenése vissza igazodik. Az
emigrâciô mindig csak eszkôz a nagyhatalmak kûlpolitikai
jâtszmâiban. Kihasznâljâk, aztân félredobjâk. Most olyan kor-
szakot élûnk, amikor eszkôznek se kellùnk. A bécsi leszerelési

értekezletrôl valô sima kitiltâsunk mutatja, az ôriâsi jâtszmâ-
ban, ami most folyik, érdektelen elhanyagolhatô tétel lettûnk.
De éppen ez kôtelez bennûnket most még jobban, szâzszorosan.
A vilâgpolitika sikjârôl félrelôkôtt emigrâciô belsô kulturâlis
életének fenntartâsât kell mûvelniink szâzszoros erôvel. Akâr-

mennyire felsziv, foglalkoztat benniinket az Ûjvilâg nagy csâb-
ereje: az anyagi boldogulâs.



Tudatâban kell lenniink mindnyâjunknak, hogy nemzeti lé-
tiXnk mélypontjâhoz érkeztiink. A tatâr egy év alatt kitakaro-
dott az orszâgbôl. A tôrôk szâzotven éve alatt mindig maradt
még egy fôlddarab a Kârpâtokon belùl, ahol igy, vagy ùgy, de
tovâbb élhettûk ônâllô nemzeti életiinket. Pâzmâny, Bethlen
Gâbor, Zrinyi, a Râkôcziak mélységes magyar hitvallâsât senki
nem cenzûrâzta. Még a Bach-korszak ùldôzésekkel tele évtize-
dében se vonta kétségbe senki, hogy Kassa, Pozsony, Munkâcs,
Vârad, Szabadka a Szentkorona alâ tartozô magyar vârosok és
Arany Jânos, a Habsburg-ellenes forradalmâr Petôfi kebel-ba-
râtja, ekkor lett a nemzet nagy koltôje. Azt, hogy magyar a
hitét elhagyja, amit most otthon kôveteltek, még a szultân
helytartôi se érték el, meg se kisérelték.

☆ ☆ ☆

De annak is tudatâban kelI lenniink — ezt, sajnos, sok
helyen nem éreztem —, hogy nincs jogunk szellemi fegyverle-
tételre. Mitikus idôket éliink, amikor az egyik naprol a mâsik-
ra minden felborulhat. Kataklizmâk korâban éliink. Az ilyen
îdôk tele vannak a fôld vâratlan tektônikus elmozdulâsaival.

Eppen most kell mûvelniink igazân mindazt, ami a viJâgon
szétszôrt szabad magyar szigeteket osszetartja. És ez nem
nagy, osszefogô târsadalmi egyesiileti szervezkedés elsôsorban,
amihez nem is nagyon értiink; ez nem mâs, mint a Magyar Be-
tû, a Magyar Iras. Ez az, ami benniinket most osszetart még.
Ez az az aranyfonâl, amely osszefûz, fonntart, kôzvetit. És ez
az aranyfonâl most nagyon vékonyul, foszladozik. A mucsai
szinvonalra siillyedô lapok, a hâzalôvâ vàlt konyvîrô és versîrô
mind e foszlâs jele.

A XIII. Magyar Talâlkozô résztvevôinek kesergés, negativ
fejtegetés helyett csak a kovetkezôket indftvânyozhatom:

1. Nyiivânitsuk vilâgszerte az 1975-os évet, az orosz meg-
szâllâs harmincadik évfordulôjât, a Szabad Magyar Betû, a
Magyar Iras esztendejének.

2.) Tûzzon ki erre az évfordulôra minden tehetôsebb ma
gyar kolônia pâlyadijakat a szabad vilâgban kiizdô magyar
irôk, kôltôk jutalmazâsâra.

3.) A pâlyadijak lehetôleg arra szolgâljanak, hogy az arra
érdemes magyar frâsokat idegen nyelvekre lefordîthassâk és



kiadhassâk. Ahol nagyobb magyar kôzôsség nincs, nem akadâ-
lyozhatjuk meg, hogy a kovetkezô nemzedék két nyelvû legyen,
vagy mâr felejtse is a magyar nyelvet. A magyarsâgtudatot ide-
gen nyelven is bele lehet oltani a lélekbe. Lehetetlen, hogy
amit mi ôsszegyûjtiink, ôrziink, kicsinyes anyagi okok miatt
bitangba menjen!

4.) Hozzâ kell szoktatni a magyar emigrâciôt, hogy orokûl
hagyott javait magasabb célokra is szânja. Korûtamon tôbb-
szôr talâlkoztam gazdâtianul maradt magyar javakkal, méltat-
lan ôrôkdsoknek jutott magyar vagyonokkal. Meg kell kezdôd-
niiik a magyar fennmaradâsra szânt alapitvànyok divatjdnak.
És ebben most a magyar betûé az elsôség. Nem lehet, hogy a
magyar betû tehetségesebb mûvelôi lenézett senkik legyenek,
szegény Lâzârok a magyar boldogulâs Iakomâjân, akiknek
mâr morzsât se vetnek.

Ismerera fajtâmat. Sajnos, amilyen nagyszerû a kifelé valô
vetélkedésben, amilv tehetségesen igazitja sajât karrierjét,
annyira gyanakodô, kétkedô a maga kis kozéletében. Itt azon-
ban most egyszerû a kérdés: meddig akarunk még magyarok
maradni?

Inditvânyozom, hogy a XIV. Magyar Talâlkozôn kész ja-
vaslatokkal, sot mâr megvalôsitott kezdeményezéssel jelentkez-
zenek a kûlonbozô magyar kôzôsségek, a XV-en pedig a ma
gyar betû esztendejének eredményeirôl szâmoijanak be.

☆ ☆ ☆

Az âltalânos tetszéssel fogadott javaslat utân Nddas Jdnos
dr. tanâcskozâsi elnôk a zârônyilatkozat megtételére vonatko-
zôan terjesztett elô inditvânyt, amelyet a jelenlévôk egyhan-
gûan magukévâ tettek, aztân a Magyar Hiszekegy elmondâsâ-
val a XIII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) tanâcskozâsait
berekesztette.

Zârônyilatkozat

A XIII. Magyar Talâlkozô kongresszusa az 1973. november
23-ân, 24-én és 25-én megtartott megbeszélések és tanâcskozâ-
sok utân a kovetkezô zârônyilatkozatot tette kôzzé:

1.) A jelenlegi âltalânos politikai helyzetben a magyarsdg
megmaradâsdt kell minden rendelkezésre âllô eszkôzzel bizto-



2.) A magyarsâg megmaradâsânak legbiztosabb zâloga a
magyar csalâdok magyar hagyomânyokat és szokâsokat ôrzô s
erôsitô élete.

3.) A teljes értékû magyar csalâdi élet alapja rendszerint
csak dntudatos magyar fiatalok hâzassâgkdtése lehet, ezért a
magyar élettàrs vâlasztâsânak lehetôségét mindenképpen elô
kell mozditani.

4.) Gondoskodni kell arrôl, hogy a magyar nyelvet és iro-
dalmat, valamint a magyar tôrténelmet legalàbb négy-kdzépis-
kolâs szînvonalon minden magyar gyermek megfelelô môdon,
szôban és irâsban, târgyilagosan megismerhesse.

5.) A Magyar Talâlkozô kongresszusa kérô szôval fordul
elsôsorban a szabad vilâg magyar egyhàzaihoz, magyarsâgunk
megmaradâsa érdekében vâllaljâk a râjuk vârô hivatâst, szer-
vezzenek hétvégi magyar iskolai oktatâst, ha lehet, fizelett ta-
nitôkkal és vezessék be a magyar cserkészet eddig legsike-
resebbnek bizonyult nevelô tevékenységét is.

6.) A magyar cserkészmozgalom làmogatàsa, kiszélesitése
nemcsak az egyhâzkôzségi magyar iskolâkkal pârhuzamosan,
hanem egész âltalânossâgban is feltétlenul szukséges és elen-
gedhetetleniil kivânalos.

7.) Az iskolai kôzos ima visszaâllitâsât és az âltalânos er-

kôlcsi oktatâs bevezetését, az ifjûsâg rendszeres testnevelésé-
rôl valô gondoskodâst és a kbtelezô katonai kiképzést nemcsak
az Amerikai Egyesûlt Âllamokban, de minden mas orszâgban
is kôvetelniink kell, mert csak fgy szâmithatunk lélekben és
testben életerôs, egészésges ûj nemzedékekre magyarsâgunk
szempontjâbôl is.

8.) Minden olyan teriileten, elsôsorban az ûgynevezett
utôâllamokban, ahol a magyarsâg nagyobb tômbôkben él, kd-
vetelniink kell a magyar nyelv hivatalos haszndlatàt, magyar
elemi és kôzépiskolâk, sot egyelemek fenntartâsdt, a kolozs-
vâri magyar egyetem visszaâllitâsât, Kassân, vagy Pozsonyban
pedig ûj magyar egyetem alapitâsât.

9.) A Magyar Talâlkozô kongresszusa rendkivul fontosnak
és elengedhetetleniil szûkségesnek tartja, hogy a magyarsâg
feikészultségének és tehetségének megfelelô arânyban minde-
niitt vegyen részt a befogadô orszdgok szellemi, gazdasdgi és



politikai életében, kiilonôsképpen pedig, hogy az amerikai ma-
gyarsâg az Ârpâd Akadémia kozgyûlési halârozatânak szelle-
mében megfeleld môdon késziiljon fel az Amerikai Egyesiilt
Âllamok fennâllâsânak kôzelgô kétszâzadik évfordulôjâra s az
akkorra tervezett orszâgos, vagy helyi ûnnepélyeken tôrténô
bekapcsolodâsra.

10.) A Magyar Talâlkozô kongresszusa kôszônetet mond
a magyar sajtô és rddiô megértô tdmogatâsâért, amelyet a jb-
vôben is kér, mert tudatâban van annak, hogy a magyar sajtô
és râdiô nemcsak a Magyar Talâlkozô sikerének, hanem egész
âltalânossâgban a magyarsdg megmaraddsânak is egyik legnél-
kiilôzhetetlenebb és legjelentôsebb tényezôje.

A kongresszus ezzel kapcsolatban a szabad fôldôn élô ma-
gyarsâgot arra kéri, hogy a magyar lapokat és râdiôadâsokat
mind erkôlcsi, mind anyagi téren elôfizetésével és hirdetései-
vel tâmogassa, erôsitse.

Cleveland, 1973. évi november 25.

dr. Nddas Jdnos

a Magyar Talâlkozô
Âllandô Titkârsâgânak vezetôje



AZ ARPAD AKADÉMIA VIII. kozgyOlése

Az Arpâd Akadémia VIII. évi rendes kozgyûlését (osztâ-
lyainak egyûttes iilését) — Furv Lajos elnok tâvollétében —
Nâdas Jànos, az igazgatô tanâcs elnoke, 197.3. november 25-én
délelôtt 10 ôrakor nyitotta meg. Udvôzolte a megjelent akadé-
miai tagokat és a vendégeket. Bejelentette, hogy Fûry Lajos
elnok dél-amerikai elôadôûtja miatt nem jelenhetett meg, és
tisztségérôl mâsirânyû elfoglaltsâga kovetkeztében lemondott.
Felkérte Somogyi Ferenc fôtitkârt a mûkodési jelentés megté-
telére.

Mûkodési jelentés

Somogyi Ferenc fôtitkâr a kofvetkezôket jelentette:
Az Ârpâd Akadémia tagjainak szâma a nyolcadik évi ren

des kôzgyûlés napjân 226. Kdzuliik 5 tiszteletbeli, 5 rendkivuli
tag, 106 a tudomânyos, 57 az irodalmi, 53 pedig a mûvészeti fô-
osztâlyba tartozik.

Egy tagtârsunk, Gyékényesi Gyôrgy dr. mérnôk, az iro
dalmi fôosztâly levelezô tagja, mâjusban vâratlanul, fiatalon
elhunyt. Hôdoijunk emlékének néma felâllâssal és nevének az
Ârpâd Akadémia évkonyvében tôrténô megbrôkitésével. Emlé-
két kegyelettel ôrizziik.

Az Igazgatô Tanâcs — a Magyar Târsasâg vâlasztmânyâval
egyiitt — szeptember 23-ân tartotta meg évi rendes iilését.
Rendkivuli ulést kilenc alkalommal (1972. december 9-én, 1973.
januâr 2-ân, februâr 26-ân, mârcius 5-én, âprilis 9-én, augusztus
13-ân, szeptember 15-én, november 5-én és 16-ân) tartott. Az
Igazgatô Tanâcs elnoke és a fôtitkâr ezen kiviil is âllandô kap-
csolatban volt egymâssal és az Ârpâd Akadémia egyes tagjaival
is. — Az osztâlyok és a legutôbbi kôzgyûlési hatârozattal élet-
rehlvott kôrzetek sem ônâllô mûkôdést nem fejtettek ki, sem
kùlôn iiléseket nem hivtak ôssze.

Az egyéni mûkôdés terén — a bekiildôtt tâjékoztatôk alap-
jân — kiilônôsen két tagunk, Bogndr Kâlmân és Kûhrner Béla
tûnt ki. Kiilônbôzô hiradâsokbôl még a kôvetkezô tagtârsaink
kimagaslô értékû kôzérdekû tevékenységérôl értesùltiink:



Asbôth Jenô, Âgoston Ede, Bakô Elemér, Baranchi Tamâska
Endre, Barâth Tibor, Béky Zoltân, D'Albert Ferenc, D'Albert
Maria, Dohanos Istvân, Domokos Sândor, Ewendtné Petres
Judith, Endrey Antal, Fiedler Kâlmân, Fûry Lajos, Gâspâr
Mârton, Gyimesy Kâsâs Ernô, Horvâth Zoltân, Illés Lajos,
Jaszovszky Jôzsef, Juharos Istvân, Kardos Talbot Béla, Kézdy
Vâsârhelyi Béla, Kisjôkai Erzsébet, Kocsis-Sziics Ferenc, Ko-
szorus Ferenc, Koszorus Ferencné, Kôtai Zoltân, Kôrôsi Szabô
Péter, Kovendy Kâroly, Kûr Csaba, Lengj'cl Alfonz, Massey
Ilona, Mihâlyi Gilbert, Môr Jôzsef, Môzsi Istvân, Nâdas Jânos,
Negyedi Szabô Margit, Nehéz Ferenc, Neszlényi Judit, Németh
Ernô, Oszlânyi Rôbert, Padânyi-Gulyâs Jenô, Pallôs Lôrânt,
Pâsztor Lâszlô, Prokop Péter, Pulvâri Kâroly, Radnay Rudolf,
Rozanich Istvân, Selye Jânos, Serly Tibor, Somogyi Ferenc,
Stibrân Teréz, Szabô Jânos, Szakonyi Vajk, Szâsz Béla, Szâz
Zoltân, Szebedinszky Jenô, Szeleczky Zita. Szepessy Zoltân,
Szilassy Sândor, Szitnyai Zoltân, Thiery Ilona, Tollas Tibor,
Tuba Istvân, Tûz Tamâs, Vasvâri Ôdôn, Vatai Lâszlô, Vârady
Imre, Vârdy Béla, Veress Lajos, Vitéz Ferenc, Vittay Béla és
Wass Albert.

A felsoroltak kozùl soknak nevével kapcsolatban hivatko-
zâs tôrtént arra is, hogy az Ârpâd Akadémia tagja.

Kiilôn ki kell emelnûnk Mindszenty Jôzsef biboros érsek-
primâs disztagunk ismételt nagyjelentôségû megnyilatkozâsait
és Dohanos Istvân rendes tagtârsunknak az ohiôi âllami kiâlli-
tâson bemutatott klilônâllô képkiâlh'tâsât, valamint azt a wa-
shingtoni képzômûvészeti kiâlHtâst, amely Gyimesy Kâsâs Er
nô rendezésében a Capitol termeiben mutatta be a ktilfôldi
elsôsorban amerikai — magyar festômûvészek legszebb alkotâ-
sait, kôztiik tôbb akadémiai tagtârsunk remekmûvét is.

A XII. Ârpâd-pâlyâzaton hét tagtârsunk arany Ârpâd-ér-
met nyert, nyolc tagtârsunk pedig ùjbôl sikerrel vett részt.

A kôzgyulés a fôtitkâr mûkôdési jelentését egyhangûan
Itidomâsul vette s a tisztségviselôknek kôszônetet mondott.

Ûj tagok meghivâsa

Az elnôk feikérésére Somogyi Ferenc fôtitkâr az Igazgatô
Tanâcs nevében és megbizâsâbôl az ûgyrend 9. pontja értelmé-



ben ûj tagok meghivâsâra tett javaslatot. A kozgyûlés annak
elfogadâsâval — utôlagos elfogadô nyilatkozatâtôl feltételezet-
ten s annak keltezésétôl kezdôdô hatâllyal —
a tudomânyos fôosztàly keretében:

Baranski Tibor (Buffalo, NY) pedagôgust,
dr. Batizy Gusztâv (Akron, OH) orvost,
Kelemen Pàl (Norfolk, Conn.) régészt és tôrténészt,
Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) tbrténész egyetemi tanârt,

az Ârpâd Akadémia levelezô tagjât,
az irodalmi fôosztàly keretében:
Fazakas Ferenc (Ann Arbor, Mich.) kbzi'rôt,
Molnâr Zsigmond dr. (Cleveland, OH) kozirôt,
Olâh Gyôrgy (Cordoba, Argenti'na) kôzirôt,

az Ârpâd Akadémia rendes tagjai sorâba,
a tudomânyos fôosztàly keretében:
Basané dr. Molnâr Enikô (Silver Spring, MD) irodalom-

tôrténészt,
Béky-Halâsz Ivân dr. (Willowdale, Ont., Kanada) kônyv-

târost,

Châszâr Ede dr. (Indlana, PA) egyetemi tanârt,
Dreisziger Nândor (Kingston, Ont., Kanada) fôiskolai ta

nârt,

Fischer Viktor (Flushing, NY) pedagôgust,
Liidânyi Andrâs dr. (Ada, OH) egyetemi tanârt,
Szendrey Tamâs dr. (Erie, PA) fôiskolai tanârt,
Vârdyné Huszâr Agnes dr. (Pittsburgh, PA) fôiskolai tanârt;
az irodalmi fôosztàly keretében:
Saâry Éva (Lugano, Svâjc) irônôt,
Sârvâri Eva (Toronto, Ont., Kanada) irônôt,
a mûvészeti fôosztàly keretében pedig:
Bodô Sândor (Nashville, Tenn.) festômûvészt az Arpâd

Akadémia levelezô tagjai sorâba vâlasztotta, illetôleg hîvta meg.
Tervek és inditvdnyok

Bakô Elemér rendes tag azt javasolta, hogy:
1.) az 1974. év legyen "az amerikai magyar hagyomânyok

eve", mert az amerikai fùggetlenségi harcban hôsi halâlt hait
Kovâts Mihâly ezredes sziiletésének jùnius 12-én lesz a 250. év-
fordulôja;



2.) az 1975. év legyen "a magyar akadémiai gondolât éve",
mert akkor lesz 150 éve, hogy Széchenyi Istvân grôf példât
mutatô felajâniâsâval elindîtotta a Magyar Tudomânyos Aka-
démia életrehîvâsât s mert akkor keriil sor az Ârpâd Akadémia
X. évi rendes kdzgyûlésére is:

3.) az Arpâd Akadémia meglévô osztâlyait tegye mûkodô-
képessé;

4.) sajât vezetésével szervezzen kutatôintézeti egységeket
a nyelv- és irodalom-, torténelem-, nép- és târsadalom-,
gazdasâg-, jog- és âllamtudomânyi, mûvészeti és mûvészettor-
téneti kutatâs, valamint az esetleg még felmeriilô s a magyar-
sâg szâmâra fontes tudomânyos teriiletek mûvelôi szâmâra;

5.) szervezze meg az amerikai magyarsâgkutatâs kôzponti
intézetét elsôsorban a mintegy 1.200.000 fônyi észak-amerikai
magyarsâg tôrténetének és mai helyzetének kutatâsâra;

6.) alakitson ûj osztâlyt a konyvtâri, levéltâri és mâs do-
kumentâciôs tudomânyok miivelôi szâmâra;

7.) tegyen lépéseket az emlitett tudomânyos kutatâsi prog-
ramok kidolgoztatâsâra és a szùkséges anyagi alapok elôterem-
tésére.

Széll Sândor rendes tag arra tett javasiatot, hogy:
1.) az 1974. év legyen Szent Lâszlô emlékév, mert 1974.

mârcius 14-én lesz a magyar nemzeti ônâllôsâg biztositâsa
szempontjâbôl nagy jelentôségû mogyorôdi csata kilencszâza-
dik évfordulôja;

2.) az 1975. évet tekintsiik honszerzô és honalapitô Arpâd
fejedelmùnk emlékévének;

3.) az 1976. év legyen a magyarsâg szabadsdgharcainak
emlékéve, mert abban az évben lesz az 1956-os szabadsâgharc
20. évfordulôja.

Vdrdy Béla rendes tag részletes munkaterv benyûjtâsâval
arra tett inditvânyt, hogy az Arpâd Akadémia készùljôn fel a
Fuggetlenségi Nyilatkozat kiadâsânak 200. évfordulôjâra s ez-
zel kapcsolatban a magyarsâg szerepének megfelelô hangsûlyo-
zâsâra az amerikai kulturâlis életben.

Kardos Talbot Béla rendes tagtârsunk kiilônleges felada-
tok megoldâsâra tett javaslatokat. Ezek a fôleg irodalmi vo-
natkozâsù kiilônleges feladatok a kôvetkezôk:



1.) Az Akadémia konyv- és levéltâri osztâlyânak nyilvân-
tartâsba kellene vennie az amerikai magyarok tulajdonâban
lévô magânkônyvtârakat, konyv- és egyéb gyûjteményeket;

2.) meg kellene teremteni a magyar mûveket angoira for-
ditôk egyiittmûkôdését;

3.) 1975-re, Jôkai Môr szûletésének 150. évfordulôjâra, kl
kellene adni a nagy irô életrajzât, amelyben kiilonôsképpen
hangsûlyozni kellene Jôkainak azokat a mûveit, amelyek ame
rikai vonatkozâsùak (ilyen van legalâbb nyolc) és jô, ùj fordi-
tâsban az amerikai unitâriusok szâmâra gondoskodni kellene
"Egy az Isten" cimû regényének kiadâsârôl.

Mind az 1974, mind az 1975. évi feladatok megoldâsâval
szoros ôsszefûggésben Kardos Talbot Béla tagtérsunk még a
kbvetkezô irodalmi vonatkozâsû feladatok vâllalâsâra tett ja-
vaslatot:

1.) Hai-aszthy Âgoston "Utazâs Észak-Amerikâban" ci'mû,
1852-ben megjelent mûvébôl ki kellene vâlasztani a ma is ér-
dekes részeket;

2.) Kossuth Lajos amerikai beszédeinek az eddigi kiadâ-
soknâl jobb gyûjteményére volna sziikség;

3.) Bôloni Farkas Sândor, Xantus Jânos, Heilprin Mihâly
és az 1850 utân Amerikâba érkezeit magyar emigrânsok l'râsai-
bôl angol nyelven szemelvényeket kellene kiadni;

4.) érdemes volna kôzolni, persze szintén angolul is, hogy
mit irt Berzsenyi, Széchenyi, Eotvos, Pulszky, Apponyi, stb.
Amerikârôl;

5.) Kîvânatos lenne Jokainak azt a hârom regényét an
golul megjelentetni, amelyeknek hôseit kihozta Amerikâba;

6.) érdemes lenne Szâmvald (Stahel) Gyulânak az ameri
kai National Archivesben ôrzott emlékiratait is kôzzétenni;

7.) megîmi és kiadni az amerikai magyar atomfizikusok,
biolôgusok, orvosok, épitészek, filmesek, stb., stb. teljesitmé-
nyeinek szakszerû ismertetését.

☆ ☆ ☆

A kozgyûlés Somogyi Ferenc fôtitkâr môdositô javaslatai-
nak megvitatâsa és Bakô Elemér ismételt felszôlalâsa utân a
benyûjtott javaslatokat elfogadta, a kutatô intézetek megszer-
vezését kiilon osztâly keretében "magyarsdgtudomdnyi osztdly"



és "magyarsâgtudomânyi intézet" elnevezéssel magâévâ tette,
"konyv- és levéltàrtudomànyi oszîâly"-t hîvott életre, az ameri-
kai Fiiggetlenségi Nyilatkozat 200. évfordulôjâval kapcsolatos
munkâlatok elôkészîtésére és elvégzésére pedig kiilôn bizottsâg
kikiildését hatârozta el.

(A javaslatokat és tennivalôkat az "Ârpàd Akadémiai Ërte-
•iitô" 1974 februâr végén megjelent 2. szâma részletesen kdzbl-
te és ismertette az Ârpâd Akadémia minden tagjâval s a kiil-
fôldi magyar mûvelôdés és kulturâlis élet munkâlôival.)

Tisztségviselôk vâlasztdsa

Nàdas Jànos, az Igazgatô Tanâcs elnôke bejelentette, hogy
Fûry Lajos elnok oktober 28-ân kelt és hozzâ, valamint az Âr
pâd Akadémia fôtitkârâhoz intézett levelében kdzblte, hogy
munkabeosztâsa miatt az amûgy is lejârô akadémiai elnôksé-
get tovâbb vâllaini nem tudja.

Nàdas Jànos inditvânyâra a kdzgytilés Fiiry Lajos elnôk
lemondâsât sajnâlattal tudomâsul veszi, 1970. november 27-tôl
végzett dnzetlen munkâssâgâért pedigôszintekôszônetet raond.

Az Igazgatô Tanâcs elnôke bejelenti, hogy tôbb mâs tiszt-
ség is megiiriilt, ezért az elnôki szék s a tôbbi tisztség betôlté-
sére egyiitt terjeszti elô az Igazgatô Tanâcs javasiatât. Ennek
megtôrténte utân a kôzgyûlés egyhangû hatârozattal

elnôkké fôt. dr. Béky Zoltàn tb. réf. piispôkôt, az Arpâd
Akadémia tiszteletbeli és rendes tagjât, az arany Arpâd-érem
tulajdonosât, az Amerikai Magyar Szôvetség igazgatô-tanâcsi
és az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesùlet elnôkét,

a tudomânyos fôosztâly einokévé dr. Selye Jànos egyetemi
professzort, az Arpâd Akadémia rendes tagjât és az arany Ar
pâd-érem tulajdonosât,

az irodalmi fôosztâly einokévé Flôriàn Tibor irôt és kôltôt,
az Arpâd Akadémia rendes tagjât, az eziist Arpâd-érem tulaj
donosât és az arany Arpâd-érem nyertesét,

a mûvészeti fôosztâly einokévé ùjbôl dr. D'Albert Ferenc
zeneszerzô, hegedûmûvész professzort, az Arpâd Akadémia ren
des tagjât, az arany Arpâd-érem tulajdonosât, a "Chicago Con-
versatory Collège" elnôkét.



az orvostudomânyi osztâly elnokévé dr. Kaveggia Lâszlô
egyetemi orvosprofesszort, az Amerikai Magyar Orvos Szôvet-
ség elnôkét s az Ârpâd Akadémia rendes tagjât,

az ûjonnan létesîtett magyarsâgtudomânyi osztâly elnoké
vé s egyben a magyarsâgtudomânyi intézet igazgatôjâvâ dr.
Bakô Elemér kongresszusi konyvtârost, volt magyar egyetemi
tanârt s az Ârpâd Szovetség rendes tagjât, az arany Arpâd-
érem nyertesét,

az ûjonnan létesitett konyv- és levéltârtudomânyi osztâly
elnokévé dr. Szilassy Sândor egyetemi konyvtârigazgatôt, az
Ârpâd Akadémia rendes tagjât, az arany Ârpâd-érem tulajdo-
nosât,

az Ârpâd Akadémia keleti korzetének vezetôjévé Bakô
Elemért, nyugati korzetének vezetôjévé Nyiràdy-Szabô Imre
irôt, az Ârpâd Akadémia rendes tagjât,

a Fûggetlenségi Nyilatkozat kiadâsânak 200. évfordulôjât
elôkészitô bizottsâg elnokévé dr. Vârdy Béla egyetemi tanârt,
az Ârpâd Akadémia rendes tagjât vâlasztotta meg,

az Ârpâd Akadémia tagjainak munkâssâgât feldolgozô
kônyvészet (bibliogrâfia) elkészitésével pedig Széplaki Jôzsef
egyetemi, konyvtârost, az Ârpâd Akadémia rendes tagjât, az
eziist Ârpâd-érem tulajdonosât és az arany Ârpâd-érem nyerte
sét bizta meg.

A vâlasztâs megtôrténte utân Nàdas Jdnos tanâcskozâsi el-
nôk szeretettel kôszôntôtte az ûjonnan megvâlasztott tisztség-
viselôket, elsôsorban az Ârpâd Akadémia ûj elnôkét, fôt. Béky
Zoltdn tb. pûspôkôt, akit mindjârt fel is kért, hogy vegye ât az
elnôklést.

Fôt. Béky Zoltdn elnôk a jelenlevôk lelkes ûnneplése kôz-
ben foglalta el az elnôki széket, meleg szavakkal kôszôni meg
— tisztviselôtârsai nevében is — a kitûntetô bizalmat, majd
elnôki székfoglalé helyett néhâny gondolatot vet fel az Ârpâd
Akadémia feladataival kapcsolatban. Kûlônôs ôrômmel udvôzli
Bakô Elemér javaslatait, fôként az amerikai magyar hagyomâ-
nyok évének gondolatât, amely illô elôkészùlés lehet az Ame
rikai Egyesûlt Âllamok fennâllâsa 200. évfordulôjânak a ma-
gyarsâg részérôl tôrtént megûlésére is. A rânk vârô feladat sok
és nehéz, de mégis vâllalnunk kell s a lehetôségek hatârain be-



lui meg kell oldanunk, mert amit cseleksziink, rabsâgban élô
édes szùlôhazânk és magyar fajtânk érdekének és jôvôjének
szolgâlatâban tôrténeti kiildetés jellegével bfr. Az Ârpâd Aka-
démia tovâbbi megerôsôdését s munkâjânak fokozôdô sikerét
ôhajtja s ehhez kéri a tagok megértô tâmogatâsât, leikes mun-
kâjât, ônzetlen magyarsâgszeretetét s a jô Isten bôséges âl-
dâsât.

Az elnok — az igazgatô tanâcs elnôkével egyetértésben
az ùgyrend értelmében — a fôtitkâri tennivalôk elvégzésére
tovâbbra is Somogyi Ferenc rendes tagot, az arany Ârpâd-
érem tulajdonosât kérte fel, a kdzgyûlés ùgyintézô részét be-
zârta, s az osztâlyok egyiittes iilését megnyitotta. Elsônek
Bognâr Kàlmân rendes tagot kérte fel elôadâsânak megtartâ-

Bognâr Kàlmdn:

A légkôrkutatàs legkivâlôbb magyar mûvelôi

Tudomânyos tôrténeti hûséggel le kelI szôgeznûnk a pusz-
ta tényt, hogy a rendszeres, kôzpontilag végzett magyar lég
kôrkutatàs csak alig tbbb, mint 100 évrc tekint vissza. Kirâlyi
rendelettel a kiegyezés utân par évvel késôbb, 1870. âprilis 4-én
alapitottâk meg az bnâllô Orszâgos Meteorolôgiai Intézetet. Az
Intézet akkori hivatalos neve a kirâlyi dekrétum szerint "Fold-
delejességi és Légkortùneményi Intézet" volt. Az eurôpai kul-
tûrnemzetek kozbtt e téren is szinte az elsôk kôzôtt voltunk,
mert csak a franciâk és angolok elôztek meg bennùnket nem-
zeti meteorolôgiai intézetlikkel. (A pârizsi intézetet 1855-ben
szervezték meg, amikor a hfres francia csillagâsz, Leverier be-
nyûjtotta javaslatât a francia Tudomânyc^s Akadémiânak a
végzetes balaklawai ùtkôzet utân, aboi a francia hajôhadat a
Fekete-tengeren inkâbb az elôre nem jelzett vihar verte széjjel,
mint a tôrôk fôlény, vagy az iigyesebb kôzel-keleti hadmûvé-
szet. A tudôs francia kimutatta, hogy megfelelô meteorolôgiai
hâlôzat esetén, idôjelzô szolgâlattal, a francia veszteség elke-
riilhetô lett volna. Érvelése hatott: a franciâk megszervezték
az elsô nemzeti meteorolôgiai intézetet orszâgukban. A Ham-
burgban székelô "Deutsche Seewarte"-nak voit ugyan kiilôn



meteorolôgiai hâlôzata mâr a mûlt szâzad kozepén a Keleti- és
Északi-tengeren, de kôzpontilag irânyltott operativ munkâra,
kiilôn meteorolôgiai kôzpontra csak a német egyesités utân,
1871-ben keriilt sor nâluk. Megelôztiik tehât e téren ôket is, akik
késôbb Eurôpâban a légkôrkutatâs terén élvonalba keriiltek.)

Ônâllô intézetunk megalakulâsa elôtt is voltak meteorolô
giai észlelések Magyarorszâgon, sot az elsô — hogy ûgy mond-
jam — nemzetkôzi meteorolôgiai szakszervnek, az 1740-ben
Mannheimben megalakult Meteorologica Palatinanak Magyar-
orszâg volt az iitolsô keleten fekvô dllomâsa a budai csillagdâ-
ban létesitett meteorolôgiai âllomâsâval.

Ugorjunk azonban egy lépéssel elôbbre a hazai meteorolô-
gia ôskorâbôl a kôzelebbi mûltba vissza. Az 1930-as évektôl a
Budapest kôzelében lévô volt mâtyâsfôldi katonai és a késôbbi
budaôrsi kôzforgalmi repulôtéren, ahol a belfoldi és nemzet
kôzi légiforgalmunkban az idôjârâsbiztonsâgi szolgâlatot a volt
Honvéd Légierôk meteorolôgiai szakszervei lâttâk el, naponta
tôrténtek pontosan meghatârozott idôpontban, egységes nem
zetkôzi elôirâsokkal szabâlyozott, 5—6 km-es magassâgig fel-
hatolô magassâgi légdllapotmérések repiilôgépes felszâllâsok-
kal és ezzel mi is tagjai voltunk egy olyan nemzetkôzi hâlôzat-
nak, ami élcsapatot jelentett az akkori modem meterolôgiâ-
ban. Mint ennek a szolgâlatnak volt aktiv tagja, magam is éve-
ken ât rendszeresen részt vettem ezeken a magassâgi felszâl-

lâsokon és dolgoztam fel a meterolôgiai kiértékelést.
Tâvol a régi mûkôdési szîntértôl, megfelelô adatok nélklil,

hazai forrâsmunkâk majdnem teljes hiânyâban, természetesen
nem lehet feladatom, hogy a fejlôdést a kezdeti csirâktôl a je-
lenlegi kôzponti meteorolôgiai csûcs-szervezetig, az Orszâgos
Meteorolôgiai Szolgâlatig méltassam, ismertessem. Szeretve
tiszteit volt parancsnokom és atyai jôbarâtom, Dr. Mille Alfréd
nyug. repiilô szakszolgâlatos ezredes lekôtelezô barâti szives-
ségébôl kapom a Mag>'ar Meteorolôgiai Târsulat hivatalos lap-
jât, az "Idôjârâs" c. szaklapot, ami kéthavonkint jelenik meg.
Ebbôl a szaklapbôl tudom, hogy Magyaroilszâgon ma tôbb
szâz fô a legmagasabb tudomânyos szakképzettséggel rendel-
kezô meteorolôgusok szâma, szâmos meteorolôgiai intézmény
vagy obszervatôrium elektronikus szâmitôgépekkel van felsze-



relve, stb. A fejlôdés tehât valôban ôriâsi ahhoz képest, ami-
kor még tagja voltam az Orszâgos Kozponti Intézetnek — dr.
Réthly Antal professzor igazgatôsâga idején. Hiszem azonban,
hogy ez a kivâlô tudôs, aki igen lelkes és preci'z adminisztrâtor
is volt, csak azért nem tudta megvalôsîtani mindazt, amivel
ma a magyar meteorolôgiai szolgâlat rendelkezik, mert a két
végzetes vilâghâborû kbzotti idôszakban hiânyoztak ehhez az
anyagi elôfeltételek. Ugyanûgy egykori kortârsa a mâsodik vi
lâghâborû elôtt és alatt, dr. Hille Alfred ny. repûlô ezredes, aki
a Repûlô Idôjelzô, Idôbiztonsâgi Szolgâlatnak volt a fônôke,
hervadhatatlan pionir érdemeket szerzett mind a szervezô,
mind a gyakorlati munkâban, vagy a tudomânyos kutatâs te-
rén. A magyar meteorolôgiânak két Great Grand Old Man-je ma
is aktiven dolgozik. Réthly professzor 95 éves és Hille dr. is 83
felé "ballag". Kezdjûk tehât beszâmolônkat velûk, az élôkkel,
akiknek tovâbbi termékeny irodalmi munkâssâgâhoz innen is,
a mi Akadémiânk berkeibôl kivânunk jô erôt és egészséget.

Dr. Réthly Antalt 1912-ben Kolozsvârott avattâk bôlcsész-
doktorrâ az akkori Ferenc Jôzsef Tudomânyegyetemen 'sum-
ma cum laude" fokozattal. (Itt olyan kivâlô tanârai voltak,
mint Lôczy Lajos, Cholnoky Jenô — akinél késôbb magam is
doktorâltam —, Kdvesligethy Radô és Eôtvôs Lôrând. "Sum-
ma cum laude" fokozattal megszerzett doktorâtusa elôtt mâr
képzett meteorolôgus volt.) A részletekbe menô és elmerûlô
meteorolôgiai kiképzést az orszâgos intézetben kapta, ahol
1900 januârjâtôl dolgozott.

Réthly 1879. mâjus 3-ân Budapesten szuletett és kôzel 50
évig volt tagja az Orszâgos Meteorolôgiai és Fôldmâgnességi
Intézetnek. Az intézetet 1934 ôta vezette és 1948-ban ment nyug-
dijba. Tôbb nemzetkôzi meteorolôgiai bizottsâgnak is aktiv
tagja volt és Magyarorszâgon olyan kiterjedt meteorolôgiai hâ-
lôzatot szervezett meg, ami pâratlan volt a maga nemében.
1936 végén, amikor kiléptem a Meteorolôgiai Intézetbôl, az
âllomâsok szâma jôval meghaladta az ezret. Nemzetkôzi tekin-
télye is egyre nôtt, de mâr 1925-ben a tôrôk kormâny, az ak
kori âllamfô, Ataturk Kemâl meghivâsâra ôt kérte fel a tôrôk-
orszâgi meteorolôgiai szolgâlat megszervezésére. Ezt a feladatot
is 2 év alatt példâs pontossâggal és mintaszerûen oldotta meg.



Kis-Âzsia nagy részében ô âlh'totta fel az elsô meteorolôgiai
âllomâsokat. Tôrok és német nyelven 2 év alatt ô adta ki a
rendszeres és terjedelmes idôjârâsi jelentéseket. Rômâban az
I. Nemzetkdzi Tudomânyos Agrâr Konferenciân, Tôrôkorszâ-
got a meghivott magyar tudôs képviselte, amivel a magyar
szervezô és alkotô géniusznak a jô hirnevét nemzetkôzileg csak
ôregbitette. Ezt hirdeti az azôta is jôl mûkôdô ankarai me
teorolôgiai és csillagâszati obszervatôrium, aminek felâllitâsa
szintén az ô érdeme.

Réthly professzor hazai és kiilfôldi szakiapokban megje-
lent cikkeinek szâma jôval 1000 felett van! Még most is fârad-
hatatlanul dolgozik (mint régen a kozépkori szerzetesek kô-
dexeikkel). Nyugdijaztatâsa idején mâr kôzel âllt a 70-hez, de
az azôta elmûlt 25 év alatt tôbbet produkâlt, publikâlt, mint
sok aktiv vezetô a meteorolôgiâban. Mint kûlôn érdemét sze-
retném megemliteni, hogy hazai egyetemeinken, gazdasâgi aka-
démiâinkon majdnem mindeniitt az ô javaslatâra vezették be a
meteorolôgiai, klimatolôgia kotelezô oktatâsât tanszékek hiâ-
nyâban. A meteorolôgiâbôl mâr 1923-ban magântanârra képesî-
tették. A Kertészeti Fôiskolân 1917 és 1926 kôzôtt tamtott, az
Egyetemi Kôzgazdasâgtudomânyi Karon 1920-tôl 25 éven ât
adott elô meteorolôgiât és éghajlattant. 1936-ban lett egyetemi
nyilvânos rendkfviili tanâr, majd — egyelôre még tanszék hiâ-
nyâban kivételes megbecsiilésként — egyetemi nj'ilvânos ren
des tanâri cimet is kapott. Tôbb egyetemi tankônyvet îrt; egyet
kitunô volt tam'tvânyâval és munkatârsâval, a ma szintén tan-
székvezetô dr. Bacsô Nândorral egyùtt. Felelôsséggel teljes ad-
minisztratîv és âldâsos professzori munkâja mellett a klimato-
lôgiai vagy hidrolôgiai târgyû elôadâsok sorozatât tart<jtta min
deniitt, ahol erre felkérték (Természettudomânyi Târsulat,
Fôldrajzi Târsasâg, Magyar Mérnôk Egylet, stb.). 1947-ben a
Szent Istvân Akadémia hivta meg tagjânak. "Budapest Éghaj-
lata" cimû akadémiai értekezése egyben székfoglalôja is volt.

Réthly kiterjedt irodalmi munkâssâgârôl igen nehéz lenne
részletekbe menô bibliogrâfiai âttekintést adnunk. Itt emléke-
zetbôl és részben a vele folytatott levelezésbôl csak a legfonto-
sabbak megemlitésére szoritkozhatom.



I. Jelentôsebb éghajlati munkâi.
a.) Szakkônyvek:

1.) Debrecen csapadékviszonyai 1854—1943.
2.) Magyarorszâg éghajlata (1947).
3.) Idôjârâs es éghajiat (1939).

(Nyugdijas éveiben);
4.) Nordlichterscheinungen in Ungarn 1523—1960 (ko-

zel 200 oldal Berkes Zoltânnal kôzôsen).

5.) Idôjârâsi események és elemi csapâsok Magyaror-
szâgon a 83. évtôl 1700-ig, 450 old., 1962 Akadémiai
Kiadô.

6.) Ugyanazon a cimen: 1701-tôl 1800-ig. 620 old., 1970.
Akadémiai Kiadô.

II. Kônyvnek is beillô nagyobb tudomdnyos értekezései:
7.) A felhôzet fokozatos nagyobbodâsa Budapesten,

1936.

8.) A magyar éghajiat szertelenségérôl, 1939.
9.) Megvâltoztatta-e éghajiatunkat az ârmentesités?

1936, Viziigyi Kôzlemények. (E munkâjâban Réthly
tobb helyen is utal az én akkori csapadék-tanulmâ-

nyaimra és felhasznâlt 3 db. âltalam szerkesztett csa-
padék térképet korâbbi tanulmânyaimbôl, amire még
ma is biiszke vagyok).

10.) Az Alfôld csapadékviszonyai és a fâsitâs mikroklima-
tolôgiai indokiâsa. 1930, Viziigyi Kôzlemények.

III. Fôldrengéssel kapcsolatos munkâi:
a.) Aktlv szolgâlata alatt;

1.) Fôldrengések a Balaton kôrnyékén (1912).
2.) Fôldrengések kulônôs tekintettel az Alfôldre és Kecs-

kemétie (1912).

3.) Magyarorszâg fôldrengési térképe (1913).
b.) A nyugdijas években:

4.) A Kàrpât-medencék fôidrengései Kr. u. 455—1918.
Akadémiai Kiadô, 512. old. 1960.

5.) Kitaibel Pal — Tomcsânyi: Amôri fôidrengés, 1818 —
latinul Irt munkâjânak fakszimile kiadâsa négy nyelven Irott
szôveggel. Akadémiai Kiadô, 1960.



Pâlyâja kezdetén Réthly egyûtt dolgozott Kôvesligethy Ra-
dôval. A fôldrengéskutatâs terén végzett irodalmi mûkôdését
szâmos idegennyelvû publikâciô is dokumentâlja.

Magyarorszâg elismerten jô meteorolôgiai hâlôzatânak a-
mâsodik vilâghâborû elôtt és kôzvetleniil utâna a romokbôl
valô kiépîtésébôl valôban ô volt a megszervezôje és mint fele-
lôs vezetôje ennek a tudomânyos szolgâlatnak, szâmos nemzet-
kôzi meteorolôgiai bizottsâgban is tevékenykedett. 1971-ben a
Magyar Fôldrajzi Târsasâg tiszteletbeli tagjâvâ vâlasztotta.

Tâvol az ôhazâtôl és részben ûj munkakôrben is dolgozva,
nekem, a volt tanitvânynak és egyben volt munkatârsânak is
kiilôn ôrôm, hogy a volt Szent Istvân Akadémia szellemének
megfelelô szellemû Ârpdd Akadémia irlésén Réthly munkâssâ-
gârôl ma megemlékezhettem.

Osszegezve az eredményeket, meg kell âllapi'tanunk, hogy
Réthly ideje a Magyar Meteorolôgiai Târsulat fénykora volt.
Méltân tisztelték meg ôt meteoi'olôgus târsai azzal, hogy az elsô
"Steiner Lajos"-emlékérmet neki adomânyoztâk. (Kis nosztal-
giâval szeretném hinni, hogy a nem hâlâdatlan utôdok késôbb
emlékérmet majd rôla is elneveznek.) Nagyon nehéz idôben
kerûlt ô a Meteorolôgiai Intézet élére és mégis olyan kivâlô tu-
dôsokat termelt ki, mint dr. Béll Bêla volt tudomânyos gya-
korlô târsam a 30-as évek kôzepén és dr. Bartha Gyorgy tan-
székvezetô geofizikus professzor az Eôtvôs Lôrând Tu'domâny-
egyetemen, akik ma mindketten a Magyar Tudomânyos Aka
démia levelezô tagjai. Vagy emlîtsiik meg dr. Aujeszky Lâszlôt
és dr. Bacsô Nândort is, akik minden bizonnyal a meteorolôgiai
tudomâny népszerûsitésében is a legkivâlôbbak kôzé tartoznak.
Bacsô Nândor, Péczely Gyorgy is neveltjei voltak. Mindkettô
tanszékvezetô egyetemi tanâr. Réthly nagy tekintélye komoly
osszetartô erô volt a rokon tudomânyok felé, de kôzvetlen sze-
retetreméltô és igen szerény magatartâsâval is mindig sok hi-
vet szerzett a meterolôgiânak.

Kitûnô kortârsa, a 2. sz- magyar meteorolôgus nesztor, dr.
mile Alfréd nyug. repulô szakszolgâlatos ezredes ugyancsak
tôbb, mint félévszâzadot tôltôtt az aktlv meteorolôgiai szolgâ-
latban. Rôla dr. Zâch Alfréd emlékezett meg a "Légkôr" 1971.



évi 3. sz. fiizetében, amikor a magyar meteorolôgusok 80. sziile-
tésnapjât iinnepelték. Lélekben én is iinnepeltem ôt, hiszen
1937-tôl az ôsszeomlâsig ô volt a fônbkbm, a legkitûnôbb hosz-
szû, immâr 40 évet meghaladô szolgâlatom alatt.

Hillc Szegeden sziiletett 1891. augusztus 14-én. A budapesti
Pâzmâny Péter Tudomânyegyetemen szsrzett ugyancsak "Sum-
ma Cum Laude" fokozatlal doktori diplomât. Mâr 1913-ban
asszisztens az egyetemi fôidrengési obszervatôriumban. Az elsô
vilâghâborùban, 1915-ben fogsâgba keriilt es Szibériâban tdl-
tôtt viszontagsâgos 8 keseru évet. Hazakertilése utén mindjârt
felismeri, hogy hol a helye. A katonai és polgâri idôbiztonsâgi
szolgâlat megalakulâsânak szervezésénél. A szegedi egyetem
1930-ban magântanârra habilitâlja. Budapestrôl jâr le lebilin-
cselôen szines és magasszinvonalû elôadâsai megtartâsâra. 6
év utân az erôsebb szervezési munka miatt — ami elsôsorban
a honvédségnél vârt râ — a meteorolôgiai oktatâst tôle dr.
Wagner Richard veszi ât; volt tam'tvânya a Délvidéki Aero
Klubbôl is, amit szintén részben Hille hivott életre. A mâsodik
vilâghâborii alatt lesz ezredes. Ebben az idôszakban szakit
idôt ûjbôl a tanitâsra. A volt kassai Horthy Miklôs Repiilô
Akadémiân oktat légkôrtant pilôtâknak és repûlôtiszt vâro-
mânyosainknak is. Katonai vorialon legjobb kezekbe keriilt a
meteorolôgia. Ebben a szakszolgâlatban a hâborû alatt mâr
tôbb szakképzett meteorolôgus dolgozik, mint a rokon pol
gâri intézetben. Hille a legremekebb szervezô volt, de a tudo-
mânyos munkâban is a jô példâval maga jârt mindig legelôl.
Finommodorù, alkalmazkodô képességével zôkkenésmentessé
tette a polgâri és katonai meteorolôgia szakmunkâjânak szo-
ros egymâsbakapcsolôdâsât. (Igen kiterjedt nyelvismeretével
— amit ônszorgalombôl részben hosszû szibériai fogsâga alatt
szerzett meg — otthonos volt a meteorolôgia minden teriiletén,
szâmos publikâciôja azonban inkâbb a repiilési meteorolôgiâra
korlâtozôdik.

Elsô nagyobblélegzetû szakkônyvét, a "Repiilés Eleme" c.
munkâjât 1925-ben irja. "Légkôrtan" c. tôbb szâz oldalas szak-
kônyve két kiadâst ért meg (1941 és 1943). "Repiilési Meteoro
lôgia" c. kônyvét 1955-ben az Akadémiai Kiadô jelenteti meg.
Ezek mellett a vaskos kôtetek mellett tucatjâval jelennek meg



szak- és népszerûsitô cikkei a hazai folyôiratokban, a volt Ka-
tonai Szemlében, az Idôjârâsban, a Bûvârban, vagy mâs nép-
szerû folyôiratokban, mint a mâsodik vilâghâborù utân létesi-
tett "Élet és Tudomâny"-ban is. Az ô idején alakult meg a M.
Kir. Honvéd Repiilô Idôjelzô Kiképzô Szâzad is meteorolôgiai
szakiskolâval, ahol a legénységi és egyidôben (1942) egyben a
légkôrész-tiszti kiképzés is folyt. (Ennek az egységnek voltam
4 éven ât parancsnoka.) Korâbban az Orsz. Meteorolôgiai Inté-
zet képezte ki évenkint a katonai és polgâri szakszemélyzetet,
helyesebben: segédszemélyzetet, észlelôket, térképrajzolôkat,
stb.

Mint kiiiôn érdemét kell kiemelniink, hogy ô szervezte
meg a Balatoni Viharjelzô Szolgâlatot, amivel igen lecsôkkent
a hirtelen fellépô zivatarok, viharok okozta balesetek, halâl-
esetek szâma. Hasonlô szolgâlatot vezetett be a Duna Buda
pest- szakaszân a szombat-vasârnapi igen forgalmas napokon,
ami Eurôpâban egyediilâllô volt abban az idôben.

A hâborû utân a polgâri meterolôgiai szolgâlatbôl, mint a
Meteorolôgiai Intézet fôosztâlyvezetôje ment nyugdijba. A Ma
gyar Meteorolôgiai Târsulatban sokâig mint elnok ûgykôdôtt.

☆

Az idô rôvidsége miatt a régi "nagyok" kôzùl csak kettôt
mutatok be; dr. Rôna Zsigmondot, aki 1912-tôl 1932-ig hûsz
éven ât vezette az Orsz. Meteorolôgiai Intézetet és dr. Konkoly-
Thege Miklôst, aki 1890-tôl 1911-ig 21 éven ât âllott a magyar
meteorolôgiai szolgâlat élén. Konkoly felkésziiltsége alapjân in-
kâbb csillagâsz volt, mint meteorolôgus, sot mint régi felvidéki
nemesi csalâd sarja, eredetileg jogâsznak tanult. Visszatérve
tôbb éves berlini tanulmânyai utân, ahol nagyobb kedvvel és
érdeklôdéssel hallgatta a természettudomânyi elôadâsokat,
mint a rômai jogot, vagy az akkori nemzetkôzi jogot, csak pâr
évig mûkôdôtt a pesti vârmegyénél, mint aljegyzô. 1867-ben
visszatért a komârommegyei ôgyallai csalâdi kûriâra, ahol kor-
szerû meteorolôgiai obszervatôriumot és kitûnô magâncsillag-
dât létesitett. A csillagos ég tûneményei mâr gyermekkorâtôl
vonzottâk és csillagâszati megfigyeléseit nemcsak a "Termé-
szet" és a "Természettudomânyi Kôzlôny" hozta nagyszâmban,
hanem a német "Astronomische Nachrichten" is 1872-tôl 1913-



ig 53 nagy értekezését kozôlte. A Magyar Tudomânyos Akadé-
mia mâr 1876-ban levelezô, majd 1883-ban tiszteleti taggâ vâ-
lasztotta. Magâncsillagdâjât es meteorolôgiai obszervatôriumât
évrôl évre bôvi'tette. (Ô maga is kitûnô mûszerszerkesztô volt.)
Értékes csillagâszati és meteorolôgiai mûszereit részben hâzilag
készitette el. (Az optikai anyagot kezdetben Angliâbôl, majd
Mémetorszâgbôl szerezte be.) A XIX. szàzad végén Konkoly-
Thege Miklôs lett az asztrofizika egyik eurôpai ûttôrôje. Hogy
ezt a munkâjât mennyire értékelték, hadd emlitsûk meg elô-
szôr azt, hogy a hires philadelphiai egyetem mâr 1874-ben'disz-
doktorâvd avatta! Késôbb szâmos eurôpai tudomânyos târsu-
latnak lett tiszteletbeli tagja, de mint mecénâs is szinte egye-
diilâllô volt ajândékozâsaival. 1902-ben, 60. életévének betôlté-
sekor 2000 holdas birtokât kisgazdâk és nincstelenek kôzôtt
parcellâzâsra az âllamnak adomânyozta. Ugyanakkor ôgyallai
mintaszerû csillagdâjât is az âllamnak hagyta teljes felszere-
léssel, sok ezer kôtetre rùgô kônyvtârâval, de élete végéig an-
nak igazgatôja maradt. Az intézet veeztésétôl 1911-ben vonult
vissza; legki'tûnôbb munkatârsât, Rônât ajânlva utôdjâul a
-Magyar Tudomânyos Akadémianak, amely a jelôlést elôterjesz-
tette a kirâlynak. 1916. februâr 17-én hait meg. A Magyar Tu
domânyos Akadémia a maga halottjânak tekintette. (Felrava-
talozâs utân az Akadémiârôl vitték az ôgyallai csalâdi sïr-
boltba.)

A maga idejében Konkoly az asztrofizika terén specialista
volt. 1883-ban Braunschweigban német nyelven megjelent nagy
munkâja kôzel ezer oldal. "Gyakorlati ùtmutatô csillagâszati
megfigyelések végzéséhez, kiilônôs tekintettel az asztrofizikâ-
ra". Mâsodik alapvetô munkâja 1887-ben jelenik meg: "Gyakor
lati ùtmutatô a csillagos ég fényképezésére", 372 old. Pâr év
mùlva, 1890-ben, Halléban adjâk ki harmadik nagy szakkôny-
vét, amelynek cime: "Kézikonyv szinképek fényképezésére a la-
boratôriumban és a tâvcsônél" (568 old.). Sajât koltségén adta
ki a Konkoly Csillagda Ëvkonyveit ugyancsak német nyelven.
Ennek 17 kôtete Halleban, majd a 18. és 19. kôtet Magyaror-
szâgon jelent meg, magyar és német nyelven. Ismételten hang-
sûlyoznunk kell, hogy Konkoly — ha nem is volt meterolô-
gus — hivatott volt arra, hogy valôban vezessen egy érdeklô-



dési kôrébe tartozô tudomânyos intézetet (amire akkor kitûnô
csalâdi és târsadalmi ôsszekottetései szinte predesztinâltâk is).

Konkoly tûlenergikus egyénisége mellett dr. Rôna Zsig-
mond szerénységével szinte eltorpiil. Mégis az ô nevéhez fûzô-
dik a felsôbb légkor kutatâsânak megindltâsa hazânkban és ô
lett a klasszikus magyar )neterolôgiai és klimatolôgia korsz&rû
tudomânyos irodalmdnak a megteremtôje. Rôna a régi Kârpâ-
tok-koszorûzta Nagy-Magyarorszâgon, elcsatolt Felvidékiinkôn,
Turdossinban szûletett, 1860. december 13-ân, Kozépiskolai ta-
nâri oklevelét 1883-ban szerezte, 1888-ban kerùlt a Meterolôgiai
Intézetbe (par évi vidéki nevelôskôdés, majd az akkori minta-
gimnâziumban valô tanitâs utân). Kdzel 45 évet tôltôtt aktiv
szolgâlatban. Nyugdijaztatâsa utân (1932) még tëbb, mint tiz
évig szerkesztette az Idôjârâs-t. Az akkori idôk legnagyobb kli-
matolôgusai, mint Hann, Hellmann, Sprung, Siiring és Bebber,
a Meterologische Zeitschrift-ben sorozatosan megjelent cikkei
alapjân egyenrangù kortârsuknak tekintették. A Természettu-
domânyi Kôzlônyben Rôna 30 éven ât szâmolt be a torténelmi
Magyarorszâg idôjârâsârôl. Ez a târsulat adta ki elsô nagyobb
munkâjât, amelynek cimét: "Légnyomâs a Magyar Birodalom-
ban, 1861—1890". A bôlcsészettudomânyi doktori fokozatot
mâr mint elismert tudôs kapta meg 1905-ben a kolozsvâri egye-
temtôl. Ûttôrô tudomânyos munkâssâgât 6 vastag kôtet, kb.
100 tudomânyos értekezés, 12 emlékbeszéd, tobb mint 300 idô-
jârâsi beszâmolô, igen nagy szâmû ismeretterjesztô és népsze-
rû cikk is mutatja, amik felvâltva hazai és kiiifoldi lapokban

jelentek meg. A tudomânyos értekezések kôzùl komoly nem-
zetkôzi vitât vâltott ki az adiabatikus le- és felszâllô légâram-

lâsban beâllô hômérsékletvâltozâsokrôl irt tanulmânya (1920).
A dinamikus meteorolôgiâban az a tanulmânya is igen nagyje-

lentôségû volt, amit a szélirâny és a foldforgâs eltéritô hatâsâ-
rôl kôzôlt (1938). Az 1925-ben megalakult Magyar Meteorolôgiai

Târsulatnak ô volt az elsô elnôke. 15 éven ât volt az "Idôjàràs"

szerkesztôje és mindhalâlig minden fiatal meteorolôgusnak lel-

kes és ônzetlen pârtfogôja (elsô cikkeimet is ô lektorâlta és
forditotta ât a tanulmânyokat rôvid német nyelvû ôsszefogla-

lâsokba).



Ez a szerény kis osszefoglalâs a két még élô és két korâb-
ban elhunyt nagy magyar légkorkutatôrôl, korântsem tôreked-
hetett a teljességre. A kivâlôk egész sokasâgât nem emlitettiik
meg, mint dr. Steiner Lajost, aki ugyancsak levelezô tagja volt
a Magyar Tudomânyos Akadémiânak, vagy Marczell Gyôrgy
volt igazgato, akirôl a korâbbi Magasiégkorkutatô és lonosz-
féra Kutato Intézetet nevezték el (Marczell Gyorgy Fô-obszer-
vatôrium, Pestszentlôrincen), vagy Homoràdi Anderkô Aurélt,
aki a numerikus elôrejelzés fontossâgât mâr a 20-as években
hirdette nâlunk. Berényi Dénes és Wâgner Richard is mara-
dandô nyomokat hagyott maga utân, ha egészen az élvonalba
nem is keriilhetett a Magyarorszâgon bekovetkezett politikai
vâltozâsok utân.

A mostani szolgâlat sokat fejlôdôtt dr. Dési Frigyes leg-
hosszabb ideig tarto, tôbb, mint 23 évet meghaladô igazgatôi
és ùjabban elnoki mûkôdése alatt. A 100. évfordulô alkalmâ-
bol az intézet fennàllâsânak cenntennâriumi évében, 1970-ben

az Orsz. Meteorolôgiai Intézet és valamennyi intézménye Orszâ-
gos Meteorolôgiai Szolgâlattâ alakull ât. A volt Meteorolôgiai
Intézet eddigi 3 kùlôn szerve — a Konkoly idejében épùlt budai
Kitaibel Pâl u. intézet, a Marczell Gyôrgy nevét viselô Aerolô-
giai Fô-obszervatôrium és a Ferihegyi Kôzforgalmi Repiilôté-
ren létesitett idôjârâskutatâsi centrum (repiilési, agrômeteoro-
lôgiai és prognôzis szolgâlattal) — hârom ônâllô meteorolôgiai
intézetté alakult ât. Az elsôbôl léteslilt a Kôzponti Meteorolôgiai
Intézet, a mâsodikbôl a Kôzponti Légkôrlizikai Intézet és a
harmadikbôl a repiilési igényeket is kielégitô Kôzponti Elôre-
jelzô Intézet. Kecskeméten, Szarvason, Martonvâsâron mezô-
gazdasâgi és fenolôgiai obszervatôriumok vannak; Siôfokon és
Keszthelyen Balaton-kutatô és viharjelzô obszervatôriumok,
de a gyôkerek itt Réthly és Mille pionir munkâssâgâhoz futnak
ôssze. Ugyancsak a kékestetôi hegyi obszervatôriumot — ki-
sebb dimenziôkban — mâr Réthly létesitette. Ezek megemlitc-
sével nem a mostani "meteor-cézâr", Dési professzor érdemeit
akarom kisebbiteni, de a tôrténeti hûség kedvéért ezeket a té-
nyeket nem szabad kihagynunk ôsszefoglalâsunkbôl.

Désinek kônnyebb volt a helyzete nagynevû elôdeinél. Ô
1950-tôl vezette a Meteorolôgiai Intézetet. Elôbb, mint annak



katonai parancsnoka, majd 1953-tôl mint kinevezett igazgato
és 1970-tôl mâr, mint elnôk.

Befejezésiil, hogy râmutassunk ennek a szakmânak a ne-
hézségére, hiszem, hogy idôszerû lesz, ha Neumannt, a magyar
szârmazâsû egyik legnagyobb amerikai matematikust idézem,
aki azt mondta: "a vilâgon a legnehezebben elôrejelezhetô je-
lenség az emberi magatartâs és kbzvetlenùl utâna mindjârt jon
az idôjdrâs". A meteorolôgusoknak, légkorkutatôknak ugyan-
csak kisebb toredéke foglalkozik ezzel, de mégis ez a legâltalâ-
nosabban ismert szektor. Ne csodâlkozzunk tehât azon, ha a

pszicholôgusokkal egyiitt a meteorolôgusok is tévedhetnek.
☆ ☆ ☆

Fôt. Béky Zoltân elnôk kôszônetet mond Bognâr Kâlmân
rendes tag értékes székfoglalô elôadâsâért, majd Vârdy Béla
rendes tagot kéri fel elôadâsânak megtartâsâra.

Vdrdy Béla:

A MAGYAR TORTÉNETIRAS MÛLTJA

(A szellemtôrténeti iskola elôzményei)

A magyar tôrténészek kôzôtt elég âltalânos az a felfogâs,
hogy a két vilâghâborù kôzti magyar tôrténettudomâny az un.
"szellemtôrténeti iskola" (Geistesgeschichte) jegyében zajlott
le. Ezt a felfogâst vallotta a legtôbb korabeli, s lényegében ezt
a felfogâst vallja még ma is mind a polgâri, mind a marxista
magyar tôrténész garda tôbbsége.i S mivel a histôriogrâfia,
vagyis a tôrténettudomâny tôrténetének mûvelése sohasem
tartozott a magyar tôrténettudomâny fô kutatôteriilete kôzé
(sot itt nagy mulasztâsok észlelhetôk! ), ez a felfogâs nem'is
igen vâltozott az utobbi évekig. A most késziilô tiz kôtetes
tôrténelmi szintézis részére azonban a magyar tôrténettudo
mâny mûltja és kifejlôdése is intenziv kutatâs târgyâvâ lett,
melynek kôvetkeztében a fenti felfogâs is âtértékelés alâ ke-
riilt —, ha nem is egészen olyan irânyban, mint a nyugati
polgâri tôrténészek hasonlô vonatkozâsû munkâiban.2 (Sajnos,
itt egypâr tradicionâlis beâllitottsâgû rôvid ôsszefoglalô cik-
ken kîviil a polgâri vonalon csupân két, eddig még kiadatlan
munkâra utalhatok; Szendrey Tamâs 1972-ben megvédett dok-



ton disszertâciojâra, valamint sajât most késziilô angol nyelvû
ôsszefoglalô munkâmra.)3

Tézisem bizonyitâsâra a Trianon-kori magyar tôrténetirâs,
illetve a korabeli tôrténeti iskolâk rôvid ôsszefoglalâsân kivûl
elsôsorban a Szekfû-féle magyar szellemtôrténeti iskola, vala
mint annak legùjszerûbb versenytârsa, a Mâlyusz-féle népiség-
tôrténeti iskola jellemzésére szoritkozom. Ez természetesen
csak a tôbbi érdemleges tôrténeti iskola jellemzésének rovâ-
sâra tôrténhetik. Célom azonban nem a Horthy-korabeli ma
gyar tôrténettudomâny tôrténetének megfrâsa (mit majd kôzel-
jôvôben megjelenô konyvemben igyekszem bemutatni), ha-
nem az egykor mindenhatônak vélt szellemtôrténeti iskola
hatâsânak megvizsgâlâsa.

Mielôtt azonban tovâbbmennék, hogy a két vilâghâborû
kôzti kor torténetirâsânak filozôfiai, ideolégiai és metodolôgiai
irânyzatait szâmbavegyem, sziikségesnek tartom rôviden végig-
tekinteni a magyar tôrténetirâs mûltjân, illetve azokon az
irânyzatokon és iskolâkon, amelyek a mûltban a magyar tôr
ténettudomâny fejlôdésének meghatârozôi voltak.

A magyar tôrténetirâs lényegében ugyanazt az utat jârta
be, mint a kissé fejlettebb s elôbbre jârô nyugati tôrténetirâs.
A kûlônbôzô s olykor naiv szâjhagyomânyokat tartalmazô
hôsmondâktôl (Turul-monda, £ehér-lô regéje, Lél-Bulcsû-mon-
dakôr) a kôzépkori egyhâzi krônikâkon (Pannonhalmi s Po-
zsonyi-Évkônyvek), szentek életiratain (Szent Istvân, Szent
Lâszlô, Szent Gellért, Szent Imre, Szent Erzsébet, Boldog
Margit), s nemzeti-dinasztikus hôstôrténeti mûveken keresztiil
(Ôsgeszta, Gesta Ladislai Régis, Anonymus, Akos Mester, Ké-
zai, Bécsi Képes Krônika, Kukûllei, Thurôczi), mintegy ôt év-
szâzad alatt jutott a reneszânsz s a humanizmus tôbbé-ke-
vésbé oknyomozô mûveihez. A humanista tôrténetirâs égisze
alatt megirt tôrténeti mûveket mâr nagyrészt a kritikai szel-
lem hatja ât. Emellett nagyobb hangsûlyt fektetnek az âtfogô-
sâgra is. Ez vonatkozik mind a tizenôtôdik szâzadvégi, s a
tizenhatodik szâzadeleji Bonfini, Brodarics, Szerémi, Olâh és
Verancsics, mind a tizenhatodik szâzadvégi, s a tizenhetedik
szâzad eleji Zsâmboki, Istvânffy és Szamoskôzi munkâira;



habâr az oknyomozô és kritikai szellem mellett mindegyikben
észrevehetô egy igen erôs tendenciôzus beâllitottsâg is.4

A humanista tôrténetirâs mûveivel szemben a tizenhetedik

szâzad magyar tôrténelmi munkâi âltalâban nélkiilozik az ât-
fogô jelleget. Tehât âtfogô korrajzok és nagyobb lélegzetu
szintézis-prôbâlkozâsok helyett a tizenhetedik szâzad torténet-
Irôi inkâbb koruk problémâit târgyaljâk emiékiratok, onélet-
rajzok és torténeti naplôk formâjâban. E kozosen memoâriro-
dalomnak nevezett mûfaj —, amely âltalâban a nagy tôrténel
mi fordulatok és megrâzkôdtatâsok korâban virâgzik — ma
gyar viszonylatban fôieg a tizenhetedik szâzadvégi Erdélyben
bontakozik ki (Kemény Jânos és Bethlen Mikiôs ônéletirâsa,
II. Râkôczi Ferenc emiékiratai). Az e mûfaj jegyében sziiletett
mûvek — minden torténeti forrâsértékûk ellenére is — mâr

szakitanak a humanista tôrténetirâs oknyomozô és kritikai
szellemével, s kûlôn.bôzô felekezeti vagy politikai irânyzatos-
sâgot képviselnek. Ugyanakkor kifejlesztik a barokkos korban
kôzismert retorikus és moralizâlô hajiamot is. Az emiékiratok
irôi tehât elfogulatlan tôrténelmi ôsszegezés helyett elsôsor-
ban is sajât és sorstârsaik tetteit igyekeznek igazolni az utô-
kor itélôszéke elôtt. S éppen ezért sem ferditésektôl, sem pe-
dig tetteiket alâtâmasztô retorizâlâstôl nem riadnak vissza.-5

Az adatgyûjtô és a romantikus tôrténetirâs

Ezt az egyéni értékkel birô, de elfogultsâggal telitett tizen
hetedik szâzadi memoârirodalmat a tizennyolcadik szâzad ele-
jén a viszonylagos târgyilagossâgra tôrekvô adatgyûjtô tôrté-
neti iskolâk vâltjâk fel. Ez az adatgyûjtô irâny elôszôr is a
németalfôldi Bollandistâkat utânzô jezsuita Hevenesi Gâbor
(1656—1715), valamint a protestâns Debreceni Ember Pâl
(1660—1710) munkâiban jelentkezik. Majd a szâzad mâsodik
felében a nagy jezsuita adatgyûjtô iskolâban s ezen belûl fôleg
Kaprinay Istvân (1714—1785) Pray Gyôrgy (1723—1801) és
Katona Istvân (1732—1811) mûveiben; illetve a jezsuitâkkal
pârhuzamosan mûkôdô protestâns adatgyûjtôk, Bod Péter
(1712—1769), Sinai Mikiôs (1730—1808) s Cornides Dâniel
(1732—1787) munkâiban éri el tetôpontjât. Mellettuk még ott
mûkôdik a protestâns racionalizmus âllamismereti iskolâja is.



amely a verzatilis Bél Mâtyâstôl (1684—1749), a tudomâny-
tôrténet s a statisztika terén mûkôdô Wallaszky Pâl (1742—
1824) és Schwartner Mârton (1759—1823) munkâssâgâig nyû-
lik, s melynek publicisztikai irânyât elsôsorban is a volt je-
zsuita, Kollâr Ferenc Âdâm (1718—1783) képviseli.

A tizennyolcadik szâzadi adatgyûjtô irâny Kovachich Mâr
ton Gyorgy (1744—1821) és fia, Jôzsef Mikiôs (1798—1878)
tizenkilencedik szâzadeleji munkâssâgâval ér véget. A két
Kovaehich mûkôdése idôben egybeesik a felvilâgosodâs és a
romantika kettôs hatâsât tiikrôzô s az adatgyûjtô iskolâk ered-
ményeit elôszôr felhasznâlô nagy ôsszefoglalô mûvek megszii-
letésével. Az utôbbiak kôzlil messze kimagasiik Fessier Ignâc
Aurél (1756—1839) nagy német nyelvû szintézise, amely tiz
kôtetben foglalja ôssze a magyarsâg tôrténetét. Ugyancsak
megbecsiilendôk azonban Engel Jânos Keresztély (1770—1814)
német nyelvû, valamint Virâg Benedek (1754—1830) és Budai
Ésiâs (1766—1841) magyar nyelvû szintézlsei is. Az utôbbi két
mû azonban mâr részben tartalmazza a nemzeti megùjhodâs
s a romanticizmus tôrténetirâsânak azokat a gyengéit, amelyek
adatgyûjtés terén Fejér Gyorgy (1766—1851) Codex Diplo-
maticus-àhan, a szintetizâlô tôrténetirâs terén pedig a délibâb-
keresô Pâlôczi Horvâth Âdâm (1760—1820) és Horvât Istvân
( 1784—1846) mûveiben jutottak teljes kifejezésre.

Mint ismeretes, a reményekben és târsadalmi és politikai
reformokban gazdag magyar reformkorban a tôrténetirâs
szintje nagy minôségbeli sûllyedésen ment ât. A sullyedés okai
részben a romanticizmus racionalizmus-ellenességébôl, részben
pedig a kor politikai és nemzeti tûlfûtottségébôl szârmaztak.
Az elôbbi eloldotta a felvilâgosodâs racionalizmusa âltal meg-
fékezett képzeletet, az utôbbi pedig a legjobb magyar szellemi-
ségeket venta el a szûrke tudomânyos kutatâs mezejérôl, s vit-
te a nagyobb Igéreteket tartalmazô politikai tevékenység
mezejére.

A tôrténettudomâny szempontjâbôl a kor legnagyobb po-
zitlvuma a Magyar Tudomânyos Akadémia megalapitâsa, vala
mint az egypâr kevésbé délibâbkergetô tôrténész egyéni mû
kôdése volt. Az utôbbiak, mint példâul Mailâth Jânos (1786—
1855), Péczely Jôzsef (1789—1849), Teleki Jôzsef (1790—1855),



Gévay Antal (1796—1845) s a még fiatal Horvâth Mihâly
(1809—1878) fôieg a harmincas és a negyvenes években fejtet-
tek ki tôrténettudomânyi munkâssâgot; anélkiil azonban, hogy
mûveik nagyobb visszhangot vâltottak volna ki.6

A magyar tôrténettudomâny megûjhodâsa

Mi'g a sokat igérô reformkor nemzeti torténetirâsa tudo-
mânyos szempontbôl siillyedést jelentett, a szabadsâgharcot
kôvetô abszolûtista korban a magyar Ibrténetirâs ûj erôre ka-
pott. Ezt az elsô hallâsra hihetetlennek tûnô paradoxont azzal
magyarâzhatjuk, hogy mig a reformkorban a nemzet legjobb-
jainak figyelmét a nemzeti megûjhodâs gondolata és problé-
mâja kôtotte le, addig a Bach-korszak szomorû kétségbeesése
kozepette megmaradt nagyjaink jelentôs része a nemzeti mûlt-
hoz menekult. Tette ezt részben azért, hogy a szomorû jelen-
bôl a szebb nemzeti mûlt emlékei kozôtt keressen vigaszt; s
részben, hogy a mûlt hibâit és eredményeit tanulmânyozva
kiûtat talâljon a szomorû jelenbôl. Erre a jelenségre a leg-
jobb példa a nagy magyar gondolkodô és âllamférfi, Eôtvbs
Jôzsef tôrténetfilozôfiai, illetve a nemzeti liberâlis tôrténész,
Szalay Lâszlô tôrténetirôi mûkôdése. Eôtvôs Jôzsefnek A XIX.
szâzad uralkodô eszméi, s Szalay Lâszlônak Magyarorszâg tor-
ténete ci'mû tdbb kôtetes munkâi iskolapéldâi a nemzete jbvô-
jén tépelôdô, de mégis eurôpai és nem vârmegyei méretekben
gondolkodô magyar nemzeti nagysâgok szellemi termékeinek.7

A korabeli magyar szellemi vezéregyéniségeknek a magyar
mûlthoz valô visszatérése kôvetkeztében az 1850-es évek kôze-
pétôl kezdve a magyar tôrténetirâs is ûjbôl életrekelt. Tôrtént
cz pedig részben a magyar mûltat higgadtabban ôsszegezô
szintetizâlô tôrténészeink, mint példâul Szalay Lâszlô (1813—
1864) és Horvâth Mihâly mûveiben: s részben ûj hatalmas for-
râsmunka gyûjtemények meginditâsâban.

Ebbe az épitô munkâba a lassan ûj életre kapô Magyar
Tudomânyos Akadémia is bekapcsolôdott. 1854-ben az Akadé-
mia keretében megalakult a Tôrténelmi Bizottsâg, amely egy-
hamar a szervezett magyar tôrténetkutatâs egyik fôruma lett
és tôbb forrâskiadvâny-sorozatot inditott el. Az utôbbiak kôzûl
kétségtelenûl legfontosabbak voltak a német Monumenta és az



osztrâk Fontes sorozat mintâjâra megszervezett Monumenta
Hungariae Historica, mely 1857 és 1874 kôzôtt négy osztâlyban
induit el; valamint a kisebb forrâsmunkâk kôzlésére szânt
Magyar Tôrténelmi Tàr (1855—1877), mit 1878-ban a kôzben
megalakult Magyar Tôrténelmi Târsulat (1867) âltal sponzo-
râlt Tôrténelmi Târ (1878—1911) vâltott fel.8

Az 1860-as években ez a megùjhôdâs tovâbb folytatôdott.
A munkâba mâr az akkor feltôrô ifjabb generâciô tagjai, az
1820-as és 1830-as évek sziilôttei is bekapcsolôdtak. 1867-ben, •
az osztrâk—magyar kiegyezés és a Tôrténelmi Târsulat meg-
alakulâsânak évében, a mâsodik generâciô tagjai, ùgymint
Ipolyi Arnold (1823—1886), Szabô Kâroly (1824—1890), Sala-
mon Ferenc (1825—1892), Szilâgyi Sândor (1827—1899) és
mâsok mâr egyenlô félként vesznek részt a tôrténettudomâny
âtszervezésében; s az azt kôvetô évtizedben teljesen âtveszik
a tudomânyteriilet vezetését.9

Az 1870-es évek kôzepére, a dualizmust védô Tisza-féle
Szabadelvû Pârt megsziiletése idejére (1875), a tôrténettudo
mâny keretében is megtôrténik a nemzedékvâltâs. A kihalô
félben levô Horvâth—Szalay generâciô tagjain kivûl egy idôre
a fiatal, de romantikusan kuruckodô Thaly Kâlmân (1839—
1909) is hâttérbe szorul. Ugyanakkor azonban mâr az 184Ô-es
és 1850-es évek sziilôttei, az akkor kibontakozô nagy pozitivis-
ta iskola fiatal nemzedéke is elôretôrôben van. Ez az a nemze-
dék, amely oly nevekkel gazdagitotta a magyar tôrténettudo
mâny tôrténetét, mint Pauler Gyula (1841—1903), Hajnik
Imre (1840—1902), Fraknôi Vilmos (1843—1921), Acsâdy Ignâc
(1845—1906), Mârki Sândor (1853—1925), Kârolyi Ârpâd
(1853—1940), Marczali Henrik (1856—1940), Fejérpataky Lâszlô
(1857—1923), Angyal Dâvid (1857—1943), Thallôczy Lajos
(1858—1916), Tagânyi Kâroly (1858—1924), Békefi Remig
(1858—1924) és sokan mâsok. Mellettùk ott sorakoznak a ha-
sonlô hirnévnek ôrvendô, de fôleg a nemzeti romantikus is
kola kiilônbôzô vâlfajât képviselô kortârsak is, ùgymint a mâr
emlitett Thaly Kâlmân, s az egykor hasonlô tômegnépszeru-
ségnek ôrvendô Timon Âkos (1850—1825) és Ballagi Aladâr
(1853—1928).



A magyar pozitivista iskola

Az 1870-es években kibontakozô pozitivista iskola, amely-
nek filozôfiai alapjait à francia August Comte (1798—1857),
magyar tôrténettudomânyi viszonylatban pedig Pauler Gyula
rakta le, a magyar tbrténetlrâs egyik legjelentékenyebb isko-
lâja volt. Hatâsâhoz talân csak a két vilâghâborû kôzti szellem-
tôrténeti iskola hatâsa mérhetô. A pozitivizmus, szemben a
szellemtorténeti irânnyal (s bizonyos fokig a marxizmushoz
hasonlôan) a torténelmi fejlôdésben torvényszerûségeket ke-
res. Ebben a fejlôdésben erôsen megkiilônbôzteti az ûn. teolô-
giai, metafizikai és pozitivista (természettudomânyi) stâdiu-
mokat, amelyeken az emberi târsadalom âllitôlag âthalad a
tôkéletesedés irânyâba. E fej Iodés kovetkeztében a târsada
lom fokozatosan eltâvolodik a hit és az érzelmi tényezôk ha-
tâsâtôl, s mindinkâbb a tudomâny és a racionalizmus hatâsa
alâ keriil. A pozitivizmus tehât a tôrténettudomânytôl is el-
vârta, hogy a torténelmi fejlôdést is e szerint a rendszer sze-
rint tanulmânyozza és értékelje.

Mi'g Comte pozitivizmusa elsôsorban tôrténetfilozôfiai
rendszer volt, a torténettudomânyban tôrténeti môdszert is
jelentett. Ez a môdszer azonban sok esetben a filozôfiai irâny
elé keriilt fontossâgban, s egyes esetekben szinte eggyé vâlt a
pozitivizmus értelmével. Lényegében ez tôrtént a magyar tôr-
ténetirâsban is, ahol a filozôfia teljesen hâttérbe szorult. Ez
az ûn. "kritikai-filolôgiai môdszer" azonban — amely természet
tudomânyi pontossâggal igyekezett ôsszegyûjteni, megrostâlni,
kiértékelni és felhasznâlni a tôrténeti forrâsanyagot —, Ma-
gyarorszâgra fôleg a korabeli német s nem a francia tôrténet-
tudomânybôl szârmazott ât; igy elsôsorban is a Theodor Sickel
âltal alapitott bécsi Osztrâk Tôrténetkutatô Intézetbôl (In
stitut -fur Ôsterreichische Geschichtsforschung).to

A kritikai-filolôgiai môdszer âtûltetése kôriil legnagyobb
érdeme az 1895-ben kinevezett budapesti egyetemi tanâroknak,
Marczali Henriknek és Fejérpataki Lâszlônak, valamint a bécsi
udvari levéltârban mûkôdô Kârolyi Arpâdnak volt. Az elôb-
biek (Mika Sândorral, a neves Eôtvôs-kollégiumi tôrténésszel
karôltve) ûj tôfténész generâciôt neveltek ki;ti az utôbbi pe
dig az ûj generâciô legjavât tovâbbnevelte részben a bécsi



udvari levéltârban, részben pedig az 1920-as évek elején létre-
jôtt bécsi Magyar Torténetkutatô Intézetben. A két vilâghâ-
borû kozti kor neves tdrténészeinek legjava mind e kemény
iskolânak volt neveltje. Igy példâul Domanovszky Sândor,
Szentpetéry Imre, Gerevich Tibor, Szekfû Gyula, Homan Bâ-
lint, Holub Jôzsef, Eckhart Ferenc, Hajnal Istvân, Mâlyusz
Elemér, és mâsok.12

A magyar pozitivista iskola fénykorât a millennium év-
tizedében érte el, mikoris a rengeteg forrâsanyag s egy par
korâbbi feldolgozâs alapjân (e.g. Szalay Lâszlô, Horvâth Mi-
hâly, Szalay Jôzsef, Pauler Gyula, stb.) az egész magyar tôr-
ténelmi fejlôdés ûjabb szintetikus feldolgozâsât is megindl-
totta. Az eredmény a Szilâgyi Sândor szerkesztésében meg-
jelent tfzkôtetes Magyar nemzet tôrténete (az un. "Millenniu-
mi tôrténet") lett, amely azonban impozâns kivitelezése s
egyéb belsô értéke ellenére is jobban tùkrôzte a pozitivista
iskola gyenge pontjât (a szintetizâlô képesség viszonylagos
hiânyât), mint ugyanezen iskola fô eredményeit (a kritikai
môdszer elsô eredményes hasznâlatât s hatalmas forrâskiad-
vânyaikat). Mig tehât a Szilâgyi-féle "Millenniumi tôrténet"
(1895—1898), s az azzal pârhuzamos — Marczali szerkesztésé
ben — megjelent tizenkétkôtetes Nagy Képes Vildgtorténet
(1898—1904) a magyar pozitivista iskola ôsszegezô mûkôdésé-
nek fénypontjât jelzik, egyben a magyar pozitivizmus siillyedé-
sének és szétfoszlâsânak elôfutârai is. Az addig lényegében egy-
séges tôrténész front ugyanis a huszadik szâzad elejére tôbb
pârhuzamos és részben a korabeli târsadalmi rend bomlâsât
is jelzô irânyzatra szakadt.i'^

A pozitivizmus bomlâsa és ûj iskolâk jelentkezése

Az utôbbi irânyzatok kôzûl a legkorâbban jelentkezett a
Tagânyi Kâroly âltal meginditott "gazdasâgtôrténeti iskola",
valamint a Burckhardt, Lamprecht s âltalâban a német
Kulturgeschichte eszméibôl tâplâlkozô s a két pap-tôrténész,
Békefi Remig és Erdélyi Lâszlô vezetésével mûkôdô "mùvelô-
déstôrténeti iskola". A korabeli târsadalmi bomlâst legjobban
visszatiikrôzô, s egyben legkontroverziâlisabb irânyzat azonban
a darwini, spenceri s részben marxi elvekre tâmaszkodô



"organikus szociolôgiai iskola", amely a Huszadik Szâzad
(1900—1918) kôré csoportosult szociolôgusokat, ideolôgusokat
és tôrténész-érdekiôdésû publicistâkat egyesitett magâban.

A Tagânyi-féle gazdasâgtorténeti iskola az 1894-ben alapi-
tott Magyar Gazdasàgtôrténelmi Sz&mle (1894—1906) koriil ala-
kult kl s Tagânyin kiviil fôleg Acsâdy Ignâcot, Takâts Sândort
(1860—1932), Thallôczy Lajost, s a fiatal Kovâts Ferencet
(1873—1956) foglalta magâban. Fôérdeme, hogy Horvâth Mi-
hâly 1840-es évekbeli prôbâlkozâsai utân eiôszôr a magyar
tôrténészek figyelmét a gazdasâgi és târsadalmi kérdések,
valamint a tômegek életének tanulmânyozâsa felé forditotta,
s hogy e tanulmânyozâshoz forrâsanyagot és elôtanulmânyo-
kat publikâlt.i4

Részben ugyanezt tette a szâzad elején megindult Békefi-,
illetve Erdélyi-féle mûvelôdéstorténeti iskola is, amely azon-
ban nagyobb figyelmet szentelt a kultûrtôrténeti tényezôknek.
Ezt az elsô vilâghâborû elôtt megindult iskolât a hâborû utân
fôleg Békefi utôda a budapesti mûvelôdéstorténeti tanszéken,
Domanovszky Sândor fejlesztette tovâbb, aki bizonyos fokig
ôsszefogta a Tagânyi-féle gazdasâg- és a Békefi-féle mûvelôdés
torténeti célokat. Az Erdélyi Lâszlô âltal képviselt irâny
viszont tovâbb is megmaradt egyéni ûtjain, s ezâltal mind-
inkâbb izolâciôba kerûlt Erdélyivel egyûtt a Kolozsvârrôl Sze-
gedre helyezett mûvelôdéstorténeti tanszék keretében.l»

A Huszadik Szâzad, illetve a kûlônbôzô s kissé a szocializ-
mus felé hajlô polgâri radikâlisok âltal fémjelzett "organikus
szociolôgiai iskola" 1919-ben lâtszôlag megbukott. Hivei, mint
Jâszi Oszkâr (1874—1957), Agoston Péter (1874 1925), Szabô
Ervin (1877—1918), Szende Pâl (1879—1934) és mâsok, vagy
meghaltak, vagy emigrâciôba kényszerûltek. Bukâsâval, kôz-
vetlen hatâsa is eltûnt a magyar szellemi életbôl. Kôzvetve
azonban Jâszi és târsai szociolôgiai irânya tovâbb is hatott,
s a két vilâghâborû kôzt mûkôdô tobb tôrténeti irâny és tôr-
ténész munkâjâban kimutathatô.tfi

A hanyatlô pozitivizmus kora

A dualizmus utolsô két évtizedével egybeesô "hanyatlô
pozitivizmus" korâban, a fenti hârom irânyzaton kivul még
két raâsik irâny, vagy iskola mûkôdése is kimutathatô: a nagy



pozitivistâk csendben tovâbbélô és mûkodô pozitivista iskolâ-
ja, valamint a Thaly Kâlmân hatâsâra ùj életre kelt nemzeti
romantikus torténetirâs tdbb vâlfaja.

A valôdi pozitivizmust a még mûkodô, de mind kevesebbet
irô oly neves tôrténészek képviselték, mint az 1840-es években
sziiletett Fraknôi Vilmos, az 1850-es években szûletett Mârki
Sândor, Kârolyi Arpâd, Marczali Henrik, Fejérpataky Lâszlô,
Angyal David, Csânki Dezsô, Tagânyi Kâroly, Békefi Remig,
Karâcsonyi Jânos, Mika Sândor, és Szâdeczky-Kardos Lajos,
valamint az 1860-as években szûletett Takâts Sândor, Hodinka
Antal (1864—1946), Kérészy Zoltân (1868—1957), Âldâsy Antal
(1869—1932) és mâsok, akiknek egyrésze még a két vilâghâborû
kôzt is jelentôs szerepet jâtszott.i7 Velûk szemben a kurucos
nemzeti romantikus tôrténetirâst viszont elsôsorban is az ôn-

magât "Râkôczi udvari krônikâsânak" nevezô Thaly Kâlmân
(1839—1909) képviselte, aki a nagytehetségû Szalay Lâszlô âltal
reâhagyott Râkôczi-kutatâs lényegét teljesen elferditette és ro
mantikus kuruc âbrândjai kergetése kôzben még tudatos for-
râshamisitâstôl sem riadt vissza (pl. Râkôczi-kori népdalok,
nôtâk, versek hamisitâsa). A kor szelleme azonban ideiglene-
sen Thalynak kedvezett. A hasonlô âbrândokat kergetô nagy-
kozônség a reâlisabb talajon jârô tôrténetkutatâst vagy hall-
gatâsra kényszeritette, vagy pedig egyszerûen ledorongolta.

Az 1909-ben elhûnyt Thaly Kâlmân szellemi ôrôkét nem

annyira a kôvetôjének tartott tehetséges Mârki Sândor, mint
inkâbb a nagy népszerûségnek ôrvendô, de idôkôzben elseké-
lyesedett Ballagi Aladâr (1853—1928) vette ât — nem kevesebb
vehemenciâval. Példa erre az 1914-ben kitôrt un. "Râkôczi-

vita", amely a tudomânyos fôrumok helyett *a politikai arénâk
elfogult és nivôtlan porondjain zajlott le, s amely Szekfû
kônyvének valôdi kiértékelése helyett csupân a tômegek nem
zeti érzéseit kavarta fel.18

Részben ugyancsak a nemzeti romantikus irânyba haladt
a kûlonben pâratlan tekintélynek ôrvendô jogtôrténész. Timon
Akos is, aki Wenzel Gusztâv (1812—1891) s fôleg a precizitâsâ-
rôl hires Hajnik Imre (1840—1902) ôrôkségétôl elhajolva, szin-
tén tùl romantizâlta és mitolôgizâlta a magyar mùlt jogfejlô-
dését.



A fenti tobbé-kevésbé ideiglenes, vagy csak az elsô vilâg-
hâboni utân kifejlôdô irânyok mellett a pozitivizmusnak eb-
ben a hanyatlô korszakâban azonban mâr megjelent a kôvet-
kezô kor uralkodô torténetfilozôfiai irânyzatânak, a szellem-
tôrténeti irânynak az elôszele is, amit fôleg Szekfû Gyula,
Hôman Bâlint és kôvetôik képviseltek.

☆ ☆ ☆

JEGYZETEK
A "Hôman—Szekfû" néven ismert tobb kôtetes szellemtôrténeti

szintézis {Magyar tôrténet, 8 kôt., Bp. 1928—1934) szinte eggyé vâlt a két
vilâghâborù kôzti tôrténetirâs fogalmâval. A szellemtôrténeti iskola szinte
minden korabeli kritikusa elsôsorban e mû mindent letarlô egyeduralma
ellen szôlalt tel. Ez vonatkozik a magyar tôrténetirâs marxista kritikusaira
is, akik ezt a kort szintén mint a Szekfû-féle szellemtôrténet egyeduralmâ-
nak korât értékelik. Lâsd példâul Lederer Emma két munkâjât, Bevezetés
a tôrténettudomânyba (Egyetemi jegyzet. Budapest, 1958), 136—140, és
A magyar polgdri tôrténetirâs rôvid torténete (Bp. 1969), 106—162; vala-
mint Molnâr Erik tanulmânyât, "Historical Sciences," Science in Hungary,
ed. Tibor Erdey-Grûz and Imre Trencsényi Waldapfel (Bp. 1965), 161—178.

2. A magyar tôrténetirâs tôrténetével még mindig ados a magyar tôr-
ténettudomâny. Eddig csak két âtfogôbb munka jelent meg: Az elsô a svâjci
Flegler Sândor tollâbôl {A magyar tôrténetirâs tôrténelme, Bp. 1877),
amelyben a magyarul alig tudô idegen tudôs a mûlt szâzad kôzepéig dol-
gozta tel a magyar tôrténetirâs tôrténetét; a mâsodik pedig az Eôtvôs
Lorând Tudomânyegyetemen a segédtudomânyok tanszékérôl a kôzelmûlt-
ban (1969) nyugdijba vonult Lederer Emma tollâbôl (A magyar polgdri tôr-
ténetirds rôvid torténete, Bp., 1969), amelyben a Flegler-utâni kort dolgozta
fel 1945-ig. Ezen a két âtfogôbb munkân kivul csak részlettanulmânyok,
rôvid korképek és esetleg egyes segédtudomânyokat feldolgozô munkâk
jelentek meg oly szerzôk tollâbôl, mint példâul Marczali Henrik, Angyal
Dâvid, Fejérpataky Lâszlô, AldâsyAntal, Szentpétery Imre, Gârdonyi Albert,
Hôman Bâlint, Mâlyusz Elemér, Molnâr Erik, Vârkonyi Agnes, Pach Zsig-
mond Pâl, Pamlényi Ervin, Mérei Gyula, Degré Alajos, Csizmadia Andor,
Horvâth Pâl, Glatz Ferenc, valamint az angol G. A. Macartney. — A most
készûlô tizkôtetes szintézissel kapcsolatban lâsd a kôvetkezô tanulmânyo-
kat: Vita a feuddlis kori magyar tôrténelem periôdizdciôjdrôl, szerk. Varga
Jânos (Bp, 1968); Glatz Ferenc, "A Magyarorszâg tôrténete munkâlatainak
helyzetérôl", Tôrténelmi Szemle, XIV. (1971), 239—253; Pamlényi Ervin,
"A Magyarorszâg tôrténete szerkesztésének môdszerérôl", Tôrténelmi
Szemle, XII. (1969), 66—82; Niederhauser Emil—Kolossa Tibor—Mârkus
Lâszlô, "Az lijkori magyar tôrténet kritikai-historiogrâfiai âttekintése",
ibid., 83—116; és Hanâk Péter—Lackô Miklôs—Rânki Gyôrgy, "Gazdasâg,
târsadalom, târsadalmi-politikai gondolkodâs Magyarorszâgon a kapitaliz-
mus korâban", ibid., 283—336.

3. A rôvid polgâri jellegû tradicionâlis ôsszefoglalâsokra lâsd; Louis J.
Lékai, "Historiography in Hungary, 1790—1848", Journal of Central Eu
ropéen Aifairs, XIV (April, 1954), 3—18, amely nagyrészt a szerzô korâbbi
doktori disszertâciôjânak ôsszegezése (A magyar tôrténetirds, 1790—1830,
Bp. 1942); Stephen Borsody, "Modem Hungarian Historiography", Journal
of Modem History, XXIV (1952), 398—405, amely a pozitivista és a szellem
tôrténeti kor rôvid ôsszegezése; és Tibor Barâth, "L'histoire en Hongrie,
1867—1935", Revue Historique, CLXXVII (1936), 84—144, és CLXXVIII



(1936), 25—74, mely a fentieknél âtfogôbb és nagyobb méretû munka, de
inkâbb bibliogrâfikus, mint szintetikus osszegezés. Szendrey doktori disz-
szertâci6ja:Thomas L. Szendrey, The Ideological and Methodological Foun-
dations of Hungarian Historiography, 1750—1970 (St. John's University,
New York, 1972).

4. Flegler pionlr de részben mâr idejétmùlta osszefoglalâsân ki'viil a
kozépkori magyar tôrténeti'râs mùltjâra lâsd a kôvetkezô mûveket: Hôman
Bàlint, "A magyar tôrténeti'râs elsô korszaka", a Tôrténetirds és iorrâskri-
tika (Bp. 1938) cimû mimkâjâban, 251—^282 oldal; Csôka J. Lajos, A latin
nyelvti tôrténeti irodalom kialakuldsa Magyarorszâgon a XI.—XIV. szâzad-
ban (Bp. 1967); C. A. Macartney, The Mediaeval Hungarian Historians
(Cambridge, 1955); Mâlyusz Elemér, "Elozmények" cimû ôsszefoglalâsât
A Thurôczy-krônika és forrâsai (Bp. 1967) cimû mimkâja 11—77 oldalân;
valamint A magyar tôrténetirds tlj ûtjai, szerk. Hdman Bâlint (Bp. 1931)
cimû munka egyes tanulmânyait.

5. A reneszânsz és barokk kor tôrténetirâsâra jô ôsszefoglalô fejezetek
talàlhatôk a Magyar Tudomânyos Akadémia Irodalomtôrténeti Intézetében
Sôtér Istvân fôszerkesztése alatt készult magyar irodalomtôrténeti ôssze
foglalô elsô két kôtetében (A magyar irodalom t'orténete, 6. kôt., Bp.
1964—1966), fôleg Klaniczay Tibor, V. Kovâcs Sândor, Gerézdi Rabân, Var-
jas Béla, Pimât Antal, Ban Imre, Hopp Lajos és Tamai Andor tollâbôl.
Korâbbi ôsszefoglalâsokra lâsd Pintér Jenô nagyobb szintéziseinek ide-
vonatkozô részeit (A magyar irodalom tôrténete a legrégibb idôktôl Ka-
zinczy Ferenc haldldig, 4 kôt., Bp. 1909—1913, és Magyar irodalomtôrténet,
8 kôt., Bp. 1930—1941); valamint régebbi, Beôthy Zsolt âltal szerkesztett
A magyar irodalom tôrténete (2 kôt., Bp. 1899—1900) cimû szintézis
Marczali Henrik, Szilâgyi Sândor, Angyal Dâvid és Badics Ferenc âltal irt
fejezeteit.

6. A XVIII. szâzadi adatgyûjtô iskolâkra, a kora XIX. szâzadi ôssze-
gezôkre s a nemzeti romantikusokra lâsd; Hôman Bâlint, "A tudomânyos
tôrténetirâsunk megalapitâsa a XVIII. szâzadban", Tôrténetirds és forrds-
kritika, 353—380; Hôman, "A forrâskutatâs és forrâskritika tôrténete Ma
gyarorszâgon", ibid., 383—437; Lékai Lajos fent emlitett két munkâjât (3 sz.
jegyzet); Pamlényi Ervin, "A reformkorszak tôrténetirâsa" c. fejezetét Hor-
vdth Mihdly (Bp. 1954) c. munkâjâban (pp. 13—20); valamint Flegler mun-
kâjânak s a fenti (5. sz.) hârom irodalomtôrténet idevonatkozô fejezeteit.

7. A szôbanforgô mûvek: Eôtvôs Jôzsef, A XIX. szdzad uralkodô esz-
méinek befolydsa az dlladalomra, 2 kôt. (Bées, 1851; Pest, 1854); Szalay
Lâszlô, Magyarorszdg tôrténete, 6 kôt. (Lipcse, 1852—1854; Pest, 1857—
1859). Eôtvôsre s részben Szalayra lâsd; Sôtér Istvân, Eôtvôs Jôzsef, 2.
kiad. (Bp. 1967); Paul Bôdy, Joseph Eôtvôs and the Modernization of Hun-
gary, 1840—1870 [Transactions of the American Philosophical Society, New
Sériés, Vol. 62, Part 2), (Philadelphia 1972); S. B. Vardy, Baron Joseph
Eôtvôs: The Political Profile of a Libéral Hungarian Thinker and States-
man. (Ph.D. Diss., Indiana University, Bloomington, 1967); S. B. Vardy,
"Baron Joseph Eôtvôs; Statesman, Thinker, Reformer", Duquesne Review,
XIII (Fall 1968), 107—119; és S. B. Vardy, "Baron Joseph Eôtvôs on
Liberalism and Nationalism", Etudies for a New Central Europe, Sériés 2,
No. 1 (1967—68), 65—73.

8. A Magyar Tudomânyos Akadémia tôrténettudomânyi tevékenységé-
vel és forrâskiadvânyaival kapcsolatban lâsd; Lukinich Imre, "A Magyar
Tudomânyos Akadémia és a magyar tôrténettudomâny", A Magyar Tudo-
mdnyos Akadémia elsô szdzada, 2 kôt. (Bp. 1926—1927), L, 127—142;
Emeric Lukinich, Les editiones des sources de l'histoire Hongroise 1854—
1930 (Bp. 1931); valamint Hôman fent emlitett "A forrâskutatâs és forrâs
kritika tôrténete Magyarorszâgon" c. tanulmânyât.



9. A Magyar Tôrténelmi Târsulat megalakulâsâval s a magyar tôrténet-
tudomâny tovâbbi fejlôdésével kapcsolatban lâsd: Lukinich Imre, A Ma-
gyar Tôrténelmi Târsulat tôrténete (Bp. 1918); Glatz Ferenc, "A Magyar
Tôrténelmi Târsulat megalakulâsânak tôrténete", Szâzadok, 101 (1967),
233—267; Ember Gyôzô, "A Magyar Tôrténelmi Târsulat szâz éve", ibid.,
1140—1169; H. Balâzs Éva, "A Tôrténelmi Târsulat kônjfvkiadâsânak 100
éve", ibid., 1169—1173; Incze Miklôs, "A szâz esztendôs Szâzadok", ibid.,
1124—1176; Kosâry Domokos, "A Târsulat târsadalmi bâzisa és annak ha-
tâsa a tôrténetszemléletre", ibid., 1177—1180; Sinkovics Istvân, "A tôrténet-
tuOomâny és a népszerusités", ibid., 1180—1185; R. Vârkonyi Agnes, "A
Tôrténelmi Târsulat megalakulâsânak elôzményeihez", ibid., 1185—1190.

10. A pozitivizmusra âltalâban lâsd: W. M. Simon, European Positivism
in the Nineteenth Century (Ithaca, N. Y. 1963); R. Vârkonyi Agnes, A pozi-
tivista tôrténetszemlélet (Bp. 1970); valamint R. G. Collingwood, The Idea
of History (Oxford, 1956), és Bruce Mazlish, The Riddle of History (New
York 1966) idevonatkozô fejezeteit. A magyar pozitivista tôrténetirâst vi-
szont a kôvetkezô mûvek târgyaljâk: Thienemann Tivadar, "A positivismus
és a magyar tôrténetirâs", Minerva, I (1922), 1—28; Barâth Tibor, "Comte
poativizmusa és a magyar pozitivizmus", Emlékkônyv Szentpétery Imre
sziiletése hatvanadik évfordulôjdra (Bp. 1938), 5—30; és Vârkonyi Agnes,
A pozitivista tôrténetszemlélet a magyar tôrténetiràsban, 2 kôt. (Bp. 1973)
most megjelent, de még âltalam nem ismert mûve. A legnagyobb magyar
pozitivista tôrténészekre lâsd: Békefi Remig, Pauler Gyula emlékezete (Bp.
1904); Rottler Ferenc, "Fraknôi Vilmos tôrténetirôi pâlyakezdése (1861—
ipi)", Szâzadok, 103 (1969), 1046—1076; Szekfû Gyula, "Kârolyi Arpâd, a
tôrténetirô", Emlékkônyv Kârolyi Arpâd sziiletése nyolcvanadik fordulôjâ-
nak iinnepére (Bp. 1930), 5—27; Banner Jânos, Mârki Sândor emlékezete
TA Gyulai Erkel Mùzeum Kiadvânyai, 21. sz., szerk. Dankô Imre) (Gyula
1961); Lederer Emma, "Marczali Henrik helye a polgâri tôrténetiràsban",
Szâzadok, 96 (1962), 440—469; Kârolyi Arpâd, "Angyal David, a tôrténetirô",
A grôf Klebelsberg Kunô Magyar Tôrténetkutatô Intézet Êvkônyve, 7 kôt.
(Bp. 1937), 1—12; Péter Lâszlô, "Angyal Dâvid, a tôrténész", Angyal Dâvid,
Emlékezések, sajtô alâ rendezte és jegyzetekkel ellâtta Czigâny Lôrânt
(London 1971), 7—29; Illés Jôzsef, Hajnik Imre és a magyar jogtôrténet
(Bp. 1928); Hôman Bâlint, "Fejérpataky Lâszlô", Tôrténetirâs és iorrâskri-
tika, 483—501; Kârolyi Arpâd, Thallôczy Lajos emlékezete (Bp. 1937); Hô
man Bâlint, "Tagânyi Kâroly", Tôrténetirâs és forrâskritika, 528—530; és
Domanovszky Sândor, Békefi Remig r. tag emlékezete (Bp. 1924).

11. Mika Sândor és az Eôtvôs Kollégium szerepére a magyar tôrténész-
képzésben lâsd: Glatz Ferenc, "Gondolatok az Eôtvôs Kollégium tôrténész-
képzésérôl", Szâzadok, 104 (1970), 799—805.

12. Az 1920-as évek kultùrpolitikai eredményeivel kapcsolatban lâsd;
Glatz Ferenc, "Klebelsberg tudomânypolitikai programja és a magyar tôr-
ténettudomâny", Szâzadok, 103 (1969), 1176—1200; és Ferenc Glatz, "Histo-
riography, Cuitural Policy, and the Organization of Scholarship in Hungary
in the 1920's", Acta Historica, XVI (1970), 273—293.

13. A magyar nemzet tôrténete, szerk. Szilâgyi Sândor, 10 kôt. (Bp.
1895—1898). A sorozat fôbb szerzôi, akik egy vagy tôbb kôtettel, vagy
legalâbb egy kôtet jelentôs részének megirâsâval vettek részt a vâllalkozâs-
ban: Marczali Henrik (1/2, II, VIII), Pôr Antal (III/l), -Schônherr Gyula
(HI/2), Fraknôi Vilmos (IV), Acsâdy Ignâc (V, VII), Angyal Dâvid (VI),
Ballagi Géza (IX), Mârki Sândor (X/1) és Beksics Gusztâv (X/2). — A nagy
képes vilâgtôrténet, szerk. Marczali Henrik, 12 kôt. (Bp. 1898—1904). A ti-
zenkét kôtetbôl az utolsô hat kôtet szerzôje Marczali Henrik. Az elsô hat
kôtet fôbb szerzôi: Maspero Gaston (I., âtdolgozta Fogarassy Albert),
Gyomlay Gyula (H), Geréb Jôzsef (HI), Borovszky Samu (IV/1), Gold-



ziher Ignâc (IV/2), Mika Sândor (V), Csuday Jenô (VI/1) és Schônherr
Gyula (VI/2). — A korabeli pozitivista iskola nagy szintézisei kôzt
talâljuk még a kôvetkezô mûveket: Szalay Jôzsef és Barôti Lajos,
A magyar nemzet tôrténete, 4 kdt. (Bp. 1896—1898); Csuday Jeno, A ma-
gyarok torténelme, 2 kdt. (Bées, 1897); Beôthy Akos, A magyar âtlamisàg
fejlôdése, kiizdelmei, 3 kôt. (1900—1906); Andrâssy Gyula, A magyar âllam
fônnmaraddsânak és alkotmânyos szabadsdgdnak okai, 3 kot. (Bp. 1901—
1911); Acsâdy Ignâc, A magyar birodalom tôrténete, 2 kdt. (Bp. 1903—1904);
és Marczali Henrik, Magyarorszdg tôrténete (A mûveltség kdnyytâra, 1
kdt.) (Bp. 1911). A fenti mûvek kdziil azonban a Beôthy- és Andrâssy-féle
munkâk inkâbb a nemzeti liberâlis, Csuday mûve pedig a nemzetl romm-
tikus iskola jegyében szulettek. — A legnagyobb jelentôségû Szilâ^^-féle
"Millenniumi tdrténet" legùjabb kiértékelésére lâsd: Mann Miklôs, "A mil-
leneumi 'Magyar Nemzet Tdrténete' szerkesztési munkâlatairôl", Szdzadok,
102 (1968), 1117—1148.

14. A Tagànyi-féle gazdasàgtdrténeti iskolàval kapcsolatban lâsd:
Izsépy Hdit, "A magyar Gazdasàgtdrténelmi Szemle tdrténetéhez , Szdza
dok, 103 (1969), 1077—1103; Hôman Bâlint, "Tagânyi Kâroly", Tôrténetirds
és forrdskritika, 528—530; Molnâr Erik bevezetô tanulmânyât Tagânyi Kâ
roly, A fôldkôzôsség tôrténete Magyarorszdgon (Bp. 1950) c. mûvének ùj
kiadâsâhoz (3—12 oldal); Gunst Péter, Acsddy Ignâc tôrténetirdsa (Bp.
1961); Eckhart Ferenc, Thallôczy Lajos, a tôrténetlrà (Bp. 1938); Kârmyi
Arpâd tanulmânyât Thallôczy Lajosrôl (10. sz. jegyzet); Benda Kâlmân be-
vezetô tanulmânyât Takâts Sândor, Mûvelôdéstôrténeti tanulmanyok a
XVI—XVII. szdzadbôl, szerk. Benda Kâlmân (Bp. 1961) c. munkâjâhoz (pp.
v-xiv); valamint S. B. Vardy, "The Ottoman Empire in European Histono-
graphy: A Re-evalution by Sândor Takâts", Tutkish Review (Pittsburgh),
II. évf., 9. sz., 1—16. . . , IX ...

15. Békefi és Erdélyi mûvelôdéstôrténeti iskolâira vonatkozôlag lâsd.
Perepatits Istvân, "A 'Mûvelôdéstôrténeti Értekezések'," Doîgozatok Bé
kefi Remig egyetemi tanâri mukddésének emlékére (Bp. 1912), 23—37,
Domanovszky Sândor, Békefi Remig r. tag emlékez&t (Bp. 1924); Csoka J.
Lajos, "Erdélyi Lâszlô", Szdzadok, 81 (1947), 356—357; és Rottler Ferenc,
"Beitrâge zur Kritik der Historiographie des friihen Mittelalters. Uber die
Geschichtsanschauung Lâszlô Erdélyis." Annales IJniversitatis Scienîtarum
Budapestinensis de Rolande Eôtvôs nominatae. Sectio Histonca Tom.
IIL Red. Z. Oroszlân (Bp. 1961), 121—152.

16. A Huszadik Szdzad s a Târsadalomtudomânyï. Târsasag koré cs^
portosult polgâri radikâlisok mozgalma, s azok szociolôgiai iskolâja az el-
mûlt két évtized folyamân részletesen feldolgozâst nyert, habâr nem annyi-
ra a tôrténettudomâny szempontjâbôl. Az idevonatkozô reprezentativ mun
kâk kôzûl lâsd példâul a kôvetkezô mûveket: Fuksz Gyôr^, A magyar poU
gdri radikalizmus îôrténetéhez, 1900—1918. Jdszi Oszkdr ideolôgiajanak
birdlata (Bp. 1960); Horvâth Zoltân, Magyar szdzadfordulô. A mdsodtk re-
formnemzedék tôrténete (1896—1914) (Bp. 1961); és Mârkus Lâszlô, A
cidldemokrata tôrténetfelfogds jellemzéséhez. (A kezdetektôl 1918-ig) (Bp.
1963). . ...

17. A pozitivizmussal és a nagyobb magyar pozitivista torténeszeKkel
kapcsolatban emlitett tanulmânyok mellett (10, 11, 14 és 15 sz. jeg>^et) lâsd
még a kôvetkezô munkâkat: Csânki Dezsô, "Karâcsonyi Jânos , Szdzadok,
67 (1933), 236—237; Hôman Bâlint, "Csânki Dezsô", Tôrténetirds és forrds
kritika, 522—525; Lukinich Imre, "Szâdeczky-Kardos Lajos", Szd^dok, 70
(1936), 1—3. sz.; Perényi Jôzsef, "Emlékezés Hodinka Antalrôl , Szdzadok,^
99 (1965), 1403—1405; S. B. Vardy, "Antal Hodinka", Magyar Tôrténelmi
Szemle Hungarian Historical Review (Buenos Aires), III (1972), 266
274; Csizmadia Andor, A fogtôrténeti oktatds a pécsi tudomdnyegyetemen a



két vilâghâborû kôzôtt fSeparatum a Jubileumi Tanulmânyok c. tanul-
mânykôtetbôll (Pécs 1967); és Holub Jôzsef, "Aldâsy Antal", Szdzadok, 66
(1932), 7—8. sz.

18. Thaly Kâlmânra és nemzeti romantikus Iskolâjàra lâsd: R. Vârko
nyi Agnes, Thaly Kdtmdn és tôrténetirdsa (Bp. 1961); és Veszprémy Dezsô,
Tali és széchi-szigeti Dr. Thaly Kdlmdn életrajza, 2 kôt. (Bp. 1928—1931).
Ballaglra, a "Râkôczi-vitâra", s Timon Akosra pedig lâsd a kôvetkezô mii-
veket: Vârkonyi Agnes fenti Thaly-életrajzânak "A tôrténetirô és az utd-
kor" c. fejezetét, s annak jegyzetelt (309—336, 412—418. oldal); Zolnai Béla,
"Thaly, Ballagi, Riedl", Irodalomtôrténet, 43 (1961), 3. sz.; Eckhart Ferenc,
"Jog- és alkotmânytôrténet", A magyar tôrténetirds ûj ùtjai, 269—320; és
Balanyi Gyôrgy, "Ballagi Aladâr", Szdzadok, 62 (1928), 845—847.

☆ ☆ ☆

fôt. Béky Zoltàn elnôk kôszônetet mond Vârdy Béla ren
des tag értékes székfoglalô elôadâsâért, majd Harcsâr Ferenc
rendes tagot kéri fel, hog>' — nem székfoglalô, hanem tâjékoz-
tatô — elôadâsât tartsa meg.

Harcsâr Ferenc:

A MAGYAR LEKTORATUS UGYE

A Magyar Talâlkozô Vezetôsége môdot adott arra, hogy
1971. év novemberében megtartott Magyar Talâlkozô kereté-
ben a Magyar Lektorâtus, a Hungarian Readers' Service zâsz-
lôt bontson. Ez a szervezet azzal a célkitûzéssel alakult meg,
hogy a Lektorâtus szerkesztésében tervezett "Review for Hun
garian Studies"-ban ônâllô tanulmânyokat, dokumentâciôs ki-
értékelô munkâkat és kônyvkritikâkat jelentessen meg s ezek
ùtjân râmutasson a szanaszét heverô kônyvekben elfekvô té-
vedésekre.

Mint a mûlt évi beszâmolômban elmondottam, a kezdeti
idôben végzett munka hârom csoportba volt tagolhatô, éspedig
a munkatârsak gyûjtésére, az anyagi-alap elôteremtésére és a
Review-val kapcsolatos munkâkra. Beszâmoltam arrôl, hogy
ebben az idôszakban tôbb, mint 250 személyt kerestem meg,
akik kôziil 59 honfitârsunk fogadta el a felkérést s lett a Lek
torâtus munkatârsa. Nagy megnyugvâssal kônyveltiik el azt is,
hogy ezeknek a munkatârsaknak mintegy a fele kiilônbôzô
egyetemeken dolgozik, ami viszont biztositékot lâtszott nyûj-
tani arra, hogy a tervezett kiadvâny nivôja valôban egyetemi
lesz. Mûlt évi beszâmolômban elmondottam azt is, hogy az



anyagi alapot ménnyire sikeriilt biztositani s a Review meg-
jelentetésével kapcsolatban mennyire jutottunk.

Ez a beszâmolô rôgtôn meg is adta a jôvô év programjât,
nevezetesen a munkatârsak munkâba valô lendîtését, nem kii-

lônben tovâbbi munkatârsak gyûjtését, az anyagi alap tovâbbi
nôvelését és a Review elsô szâmânak megjelentetését. Ehhez
a programhoz csatlakozott még egy tovâbbi feladat, nevezete
sen a hasonlô természetû kiadvânyok kiértékelése, mâs kiad-
vânyokkal és szervezetekkel valô egyiittmûkôdés kiépitése.

Most ari'ôl szeretnék beszâmoini, hogy ezekben a feladat-
kôrôkben mennyire jutottunk elôre az elmûlt évben mit vé-
geztùnk.

Még a mûlt év szeptember és oktôber havâban kôrlevéllel
kerestem fel a munkatârsakat s arra kértem ôket, hogy a
Review elsô hârom szâmâhoz — mert az elsô hârom szâmot

pârhuzamosan kivântuk elôkészfteni — milyen anyaggal volnâ-
nak szfvesek hozzâjârulni. Ennek a kôrlevélnek, amely a mun
katârsak munkâba lenditését célozta, nem sok eredménye volt.
Ezért mârcius havâban ûjabb kôrlevelet kiildtem ki, abban a
reményben, hogy ennek tôbb eredménye lesz. Ez sem hozott
sok eredményt. ïgy mâjusban ûjabb kôrlevéllel kerestem fel
munkatârsainkat, amelyben feltârtam az akkori helyzetet s
mintegy egyenleg-vonalat hùztunk. Ez néhâny érdekes reflek-
ciôt eredményezett. Egyet-kettôt érdemes talân megemh'teni.
igy pl. azt, hogy az egyik munkatârsunk nagy elfoglaltsâgâra
valô hivatkozâssal kôzôlte velûnk, hogy csak hârom év mùlva
tud segi'tségiinkre lenni. Egy mâsik a Szabadsâgharcos Szôvet-
,ség kanadai kônyomatos lapjâban cikket irt s aggodalmât fe-
jezte ki a Lektorâtus jôvôjét illetôen. A Lektorâtus ûgyének
tôbbet hasznâlt volna, ha aggodalmaskodô cikke helyett egye-
temi szinten megirt tanulmânyt bocsâjtott volna rendelkezé-
siinkre, vagy ha erre nem volt môdja, legalâbb egy kimen'tô
konyvkritikât kiildôtt volna. —> Aztân meg kell emlitenem
dr. Éltetô Lajos munkatârsunk hozzâm intézett levelét, amit
az "ITT-OTT" 1973. évi 3. szâma kôzôlt. Erre a levélre azonnal
vâlaszoltam, amit az "ITT-OTT" 1973. évi 5. szâma hozott is.
Erre a nyiTt-levelezésre késôbb még visszatérek.



Tobben ezt az egyenleget meghûzô kbrlevelet ûgy fogtâk
fel, mint a Lektorâtus utolsô ténykedését. Mâsok viszont inten-
ziven serkentettek a tovâbbi munkâra. A Kanadâbôl, az Egye-
siilt Âllamokbôl s a vilâg kiilonbozô részeibôl, Svâjcbôl, Ang-
liâbôl, Venezuelâbôl, stb. érkezett levelek nyomân be kellett
lâtnunk, hogy nagyon sokan a munka fenntartâsât, folytatâsât
kivânjâk. îgy tovâbb jârjuk a gbrbngyos ûtat. A munkateher
megosztâsa érdekében egy hatos munkacsoportot hoztunk lét-
re. De alig, hogy ez a munkacsoport létrejott, be kellett lâtni,
hogy ez a munkakôzosség fiktiv s a helyzet nem vâltozott. ïgy
aziitân vâltozatlan keretek kozbtt vittiik tovâbb a munkât s

elhatâroztuk, a Review elsô szâmât megjelentetjiik olyan ter-
jedelemben, amilyen terjedelmet a beérkezett anyag megenged
s annyi példânyszâmban, amennyit anyagi helyzetiink lehetôvé
tesz. Mint mâr azt tbbb izben is kbzoltem, a Review elsô szâ

mât Dreisziger professzor rendezi sajtô alâ s az ô szigorû kri-
tikâja biztositja, hogy a kôzlésre kerùlô anyag nemcsak nyel-

• vezetben, de tartalomban is minden kritikât elbir s a kiadvâny
minden vonatkozâsban valôban egyetemi szfnvonalû lesz.

Itt szeretnék vâlaszolni azoknak, akik felteszik a kérdést,
miért jelentetjiik meg az elsô szâmot, ha nincs biztosftya a to
vâbbi szâmok anyaga. Ezeknek a kedves honfitârsaimnak hadd
mondjam el, hogy a munkatârsak gyûjtése alkalmâval nagyon
sokan kifejtették, elôbb szeretnék a Review-t lâtni. Valljuk be
az igazat, ebben van valami. Szép, szcp az igéret, de jobb lâtni
a valôsâgot. Igy igéretunket, ha szerény keretek kôzôtt is, sze-
retnénk valôra vâltani, s az érdeklôdôknek olyan Review-t ât-
nyùjtani, amilyen minden egyetemi kovetelményt kielégit. Re-
méljûk ezzel a szammal azokat a honfitârsainkat is megnyer-
jiik munkatârsnak, akik eddig vonakodtak mellénk âllni.

Bâr minden kônyvtâros honfitârsunkat, akiknek cime ren-
delkezésiinkre âllt (kb. 250 személy), felkérô leveliinkkel meg-
kerestiink, a munkatârsak gyûjtését ebben az évben mâsodik
sorba szoritottuk. Inkâbb a meglévô munkatârsakat klvântuk
munkâba lendîteni. De még igy is néhâny nagyon értékes
munkatârssal gazdagodtunk. Ezek kôzlil kiilôn ki kell emelni
egyik tengerentiili munkatârsunkat, aki nemcsak tartalmilag
kivânja a Review-t gazdagitani, de anyagi tâmogatâs mellett



minden relâciôban segiteni kfvân, mâr ahol môdjâban âll. —
Persze, nem minden megkeresett honfitârsunk reagâlt igy. Volt
olyan is, aki mindent elhâritott magâtôl, noha jô magyar neve

A Lektorâtus anyagi alapjânak jbvôben valô biztosi'tâsa ér-
dekében kôzvéleménykutatâst folytattunk. Kérdôiveket kûld-
tiink szét s prôbâltuk kipuhatolni, megâllapitani, melyik mun-
katârsunk, melyik honfitârsunk s a hozzâjuk kôzel âllô konyv-
târak kôzlil melyik lesz majd hajlandô a Review-t megrendelni.
Ez a tapogatôzâs jô eredménnyel zârult. Sok kérdôiv jôtt visz-
sza kedvezô eredménnyel. A Review anyagi alapjâval kapcso-
latban kiilôn meg kell emlékezniink azokrôl, akik anyagi tâ-
mogatâsukkal maris segitségiinkre siettek, fôként egyik toron-
tôi honfitârsunkrôl, aki évi 100 dollâros ôsszeget ajânlott fel a
Review tâmogatâsâra. Sok kôszônet ezekért a segitségekért, se-
gitô készségekért!

Ami pedig a jelen anyagi helyzetet illeti, errôl szâmoljon
be az oktôber 3I-i mérleg. Amint a mérlegbôl kitûnik, jelenlegi
vagyonunk $791.60.

Visszatérô kérdés, miért nem keressiik valamelyik szerve-
zettel az egyesiilési lehetôséget, miért nem prôbâlunk vala
melyik folyôirattal egyiittmûkôdni s elgondolâsunkat l'gy meg-
valôsîtani. Mivel semmi esetre sem tartjuk helyesnek olyan
szervezet létrehivâsât, amit mâr egyszer életrehivtak s mûkô-
dik, azért kerestûk, kutattuk, van-e olyan szervezet, van-e olyan,
folyôirat, amellyel egyeslilve, vagy egyiittmûkôdve elgondolâ
sunkat meg tudnânk valôsitani. Ezek kôziil szâmosat tanul-
mâny târgyâvâ tettùnk, sajnos, nem kielégîtô eredménnyel.
Tulajdonképpen érdekes lenne ezekkel mind kiilôn-kulôn fog-
lalkozni, de — sajnos — erre itt nincs lehetôség.

De mâr is hallom a megjegyzést, hogy az emigrâciôban élô
magyarsâg nem lehet politikamentes. Véleményem szerint ez
igaz is, meg nem is attôl fiiggetlenul, hogy hol hûzzuk meg a
hatàrvonalat. Mâr azzai, hogy itt vagyunk, kifejezziik politikai
âllâsfoglalâsunkat, ez igaz, de ha kiadvânyunk keriil minden
politikai véleménynyilvâm'tâst még ârnyalatban is, nem lehet
mondani, hogy a kiadvâny politizâl.



Tisztâban kell azzal lenniink, hogy elkezdett munkânkat

egyediâl kell végeznûnk. A munka elvégzéséhez azonban mun-
katârsak kellenek. Talâltunk is szép szâmmal munkatârsakat,
de nem sokan voltak olyanok, akik a tervezett Review anyagâ-
hoz hozzâjârultak. Ennek okait vizsgâlva, dr. Éltetô professzor
fentemlîtett levelét kell idéznem, aki ezt a kérdést levelében —

mint a Lektorâtus munkatârsa — hivatâsa magaslatân târgyal-
ja. Dr. Éltetô levelében ezt irja; "A rideg valôsâg egyszerûen
azt takarja, hogy annak a 60 személynek a tôbbsége, akik a
Magyar Lektorâtus munkâjât vâllaltâk — koztiik értve maga-
mat is — nem vâltottâk be adott igéretiiket, mert 1.) tûl van-
nak terhelve munkâval és vagy mert 2.) az ûgytôl — nem mint
magyarok, hanem mint tanârok, az amerikai—kanadai pro-
fesszionâlis életben nyilvânosan munkâlkodô szakemberek —
vonakodtak. Ezt, gondolom, sokan nem vallottâk még be ma-
guknak sem." "Ôszintébb, becsliletesebb dolog lett volna ré-
szùkrôl eleve nem vâllalni semmit, vagy pedig kereken meg-
irni az igazat, még ha fâjt volna is." ... "Tdbb szempontbôl
hasznos volna egy professzionâlis szintli folyôirat kiadâsa."

Vâlaszlevelemben râmutattam arra, hogy egy professzio
nâlis szintii folyôirat kiadâsa mâr sokak ôhaja. Ezt tiikrôzi
vissza az a tény is, hogy az "American Hungarian Studies
Foundation" keretében megjelent "Hungarian Studies News
letter" cimû kiadvâny elsô szâma. Ez a lap csak tudomânyos,
illetve egyetemi szinvonalon âllô angolnyelvû munkâkat ismer-
tet kritika, illetve kiértékelés nélkiil, tehât egyszerû hiradâs
formâjâban. Miutân a tervezett Magyar Lektorâtus Review fô-
célja éppen a magyarsâg ellen elkôvetett ferditések helyreiga-
zitâsa, erre a folyôiratra igenis nagy sziikség van, még akkor is
ha a "Hungarian Studies Newsletter" a Review mûkôdési te-
ruletének egy bizonyos részét — ha ugyan kritika nélkiil is —
de felôleli. Milyen nagy jelentôségû volna, ha a Review egy
ilyen szintii folyôirat jelentetne meg, amely mintegy mârkâzni
tudnâ a magyarsâgtudomâny kôrébe esô kônyvek, folyôiratok,
kôzlemények és kiadvânyok tartalmât. Félôsnek lâtszik azon
ban, hogy ez a szervezet egyszercsak az otthoni rendszerrel
szembekeriil. Noha a Magyar Lektorâtus nem politizâl s igy er
re sor nem keriilhet, mégis ez az aggodalom mindazokban fel-



meriilhet, akik magyarsâgtudomânnyal foglalkoznak, legyen az
torténelem, irodalom vagy mâs tudomâny. Ezek a honfitâr-
saink természetesen forrâsmunkâkra szorulnak, amelynek a
tôbbsége a kûlonbbzô otthoni egyetemek és mâs szervezetek
részlegeiben talâlhatôk meg. Igy ha dolgozni akarnak, ha tet-
szik nekik, ha nem, elôbb vagy utôbb az otthoni intézmények-
kel kell kapcsolatba keriilniùk, ami egy bizonyos fuggési vi-
szonyt jelent. Ebbôl kôvetkezik, hogy ezeknek a honfitârsaink-
nak meg kell vizsgâlniuk, hogy tudomânyos tevékenységiik
gylimblcsét milyen csatornâkon keresztiil bocsâjtjâk a tudomâ
nyos vilâg rendeikezésére. Nagyon iidvôs lenne ezekkel a sù-
lyos kérdésekkel mélyrehatôan foglalkozni, ezeket a kérdése-
ket kiilônbbzô szempontbôl megvizsgâlni. Sajnos, erre itt most
nincs lehetôség. Ehelyett prôbâljunk vâlaszolni arra a kérdés-
re, mi a mostani teendônk?

A fentiek figyelembevételével tegyiik le a Magyar Lektorâ-
tus iigyét fiatal egyetemi tanâr barâtaink kezébe s talâljunk
egyetemet, amely a Magyar Lektorâtusnak megfelelô hâtteret
biztositana. Tudom, ez nem konnyû feladat, de meg kell prô-
bâlni mindent, hogy ez sikeriiljôn. Meg kell prôbâlni mindent,
hogy az âtiitô erôt igérô célunkat elérhessiik. Hâtteret biztosi-
tô egyetem gyanânt — ha alkalmasabbat nem talâlunk — a
Torontôban létrehivandô magyar tanszékre is gondolhatnânk.

☆ ir

Fôt. Béky Zoltdn elnôk megkôszonte Harcsâr Ferenc ren
des tag értékes tâjékoztatôjât, majd bejelenti, hogy Lengyel
Alfonz rendes tag elôadâsânak bemutatâsa kôvetkezik.

Lengyel Alfonz:

Amerika szerepe Karthdgô romjainak inegvédésében

1973 jiinius kbzepén, mint a "Carthage Project — USA"
igazgatôja, szerzôdést kotôttem a luniszi kormâny régészeti in-
tézetével egy 1974 mâjus derekân .kezdôdô ôtéves âsatâs ame-
rikai csoportjânak vezefésére. Karthâgô romjainak kiâsàsât az
UNESCO kezdeményezésére szervezték meg és angol, francia,
olasz, valamint amerikai régészeket hi'vtak meg a kôzôs âsatâs
kivitelezésére.



A szerzôdés megkotésénél az UNESCO és az USA korma
nya mint megfigyelô vett részt. A szerzôdést a tuniszi régészeti
intézet vezetôje, dr. Bechaouch Ezzedine és én, mint a "Carth-
âge Project — USA" vezetôje, îrtunk alâ. A szerzôdés értelmé-
ben egy pun temetô, egy rômai vizgyûjtô és târolô medence-
rendszer, valamint egy bizânci telepiâlés kiâsâsâra kaptunk
engedélyt.

Az angol régészeti csoport vezetôje, Ward-Perkins profesz-
szor, a "British School in Rome" igazgatôja. A franciâkat
Richard Gilbert professzor, a Sorbonne mûvészettôrténeti és
régészeti intézetének igazgatôja vezeti. Az olasz kormâny Mos-
cati professzort, a rômai egyetem mediterrân intézetének igaz-
gatôjât kiildte ki az olasz csoport vezetôjeként.

A tuniszi kormânynak az volt a kérése, hogy a résztvevô
âllamok kormânyai jelentsék ki Tuniszban, hogy "Karthâgôt
meg kell védeni". Az angol, francia és olasz kormâny kikiildôt-
tei mâr megtették ezt a nyilatkozatot. Amerika részérôl Ford
Wendell, Kentucky âllam kormânyzôja teszi meg ezt, mivel a
mi egyetemiink Kentucky âllamhoz tartozik.

A tuniszi kormâny egy tengerparti palotât bocsâtott ren-
delkezésiinkre, ahol a nemzeti csoportok hivatalos helyiségei,
a kôzôs kônyvtâr és kôzôs laboratôrium foglalnak helyet. Itt
tartjuk meg napi kôzôs értekezleteinket is. A hivatalos nyelv
az âsatâsok sorân a francia lesz. A barâti kapcsolatok elmé-
lyitése érdekében az amerikai csoport részére arab nyelvôrâ-
kat tartunk.

Az amerikai âsatâs keretében két igen fontos ûjitâst sze-
retnénk bevezetni. Ki kell dolgoznunk azt a rendszert, amely-
nek alapjân a talâlt leleteket komputer segitségével leltâroz-
hatjuk. Ôriâsi mennyiségû anyag feltârâsâra szâmitunk, amely-
nek felleltârozâsâban és elemzésében a komputer hasznâlata
elengedhetetlenul sziikséges lesz.

A mâsik igen fontos irâny, amit kôvetni akarunk, az ôsz-
szes csontlelet vegyészeti-élettani (chemo-biolôgiai) vizsgâlata,
amelyet olyan ôriâsi mértékben, ahogy mi tervezzuk, még
egyetlen âsatâsnâl sem alkalmaztak.

Mivel egyik âsatâsi teriiletunk a punok karthâgôi temetô-
je lesz, a punok tôrténelére vonatkozô igen fontos bizonyité-



kok felfedezésére vârunk. Igen valôszmû, hogy képesek le-
sziink a leletek alapjân a punok teljes târsadalmi szerkezetét
felépfteni. A punok kereskedelmi, kulturâlis és egyéb nemzet-
kozi kapcsclataira is vârunk âsatâsunk sorân feleletet.

Cserépanyagainkat — a tîpusokra valô szétvâlasztâs utân
fiziko-kémiai vizsgâlatok alâ vessziik, hogy azok anyagtartal-
mât megâllapi'thassuk. Ez a môdszer tobbek kôzt kétségteleniil
segitségiinkre lesz a punok nemzetkôzi kereskedelmének ku-
tatâsâban is.

Az ôriâsi méretû rômai ciszterna kiâsâsânâl igen bonyolult
tipitészeti feladat megoldâsâval talâljuk magunkat szemben. Az
clsô évre itt csak a technikai problémâk megfejtését irânyoz-
zuk elô. Valôszinûleg magas- és mélyépitô vâllalatok segitségé-
re lesz szùkségiink.

Bizânci lelôhelyiinkbn, sajnos, teljes egészében az eddigi
ntâsok âltal végzett leletmentô âsatâsokat kell elôszôr egyenes-
be hoznunk, mielôtt a tovâbbi âsatâsok kivitelezésére lépése-
ket tehetiink.

1950 ôta a franciâk és a tunisziak szôrvânyosan âsatâsokat
végeztek Karthâgôban. A rômai vârost majdnem teljes mérték-
ben ki is âstâk. Pârizsban 1950 ôta évente adjâk ki a

"Karthago" cimû szaklapot, amelyben az âsatâsok elemzését és
a fôniciai kutatâsok eredményeit kôzlik. A tuniszi kormâny âl
tal fenntartott régészeti intézet kiadvânyai is nagyobbrészt ezt
a célt szolgâljâk. A karthâgôi mûzeum és a Bardo Muséum
kiadvânyai szintén elôsegitik a kutatâst, de nemzetkôzi segît-
ség nélkul Karthâgô teljes feltârâsât anyagi okok miatt kivite-
lezni nem lehet.

Cintas professzor elkezdte Karthâgô "corpus"-ânak ôssze-
âlh'tâsât, mi'g a Dumbarton Oak Institute (Washington, D. C.)
a Smithsonian Institution (Washington, D. C.) anyagi tâmoga-
tâsâval a tuniszi âllamban talâlt bizânci mozaikok ôsszeirâsât
végzi. A Vatikân szemita intézete és a beiruti amerikai egye-
tem végez még szôrvânyosan fôniciai (pun) kutatâst. Amerika
részérôl még a Cincinnatiban mûkôdô Hebrew Union Collège
végez szemita-kutatâst, de az ô érdeklôdése csak a bibliai régé-
szetre szoritkozik. Igy Amerikâban a teljesen rendszeres fô
niciai kutatâst csak a "Carthage Project — USA" végzi majd.



amely valôszmûleg a pun kutatôintézet felâllitâsât is maga
utân vonja.

Az angol, francia és olasz régészeti csoportot kormânyuk
lâtja el anyagi tâmogatâssal. Az amerikai csoportot, mint
majdnem minden amerikai kutatô csoportot, az amerikai pol-
gârok adomânyaibôl tartjâk majd fenn. Jelenleg az arab—^iz*
raeli ôsszecsapâs a teljes âsatâsi osszeg elôteremtését megaka-
dâlyozta, de bizunk abban, hogy az amerikai nép megérti:
âsatâsunk legalâbb olyan nagy jelentôségû az amerikai és arab
vilâg barâti egyensûlyânak visszaâllitâsâra, mint az amerikai
pingpong-csoport Kinâba valô szereplése. A mi régészeti cso-
portunk is képes lesz a tudomânyos barâti kapcsolatok felvé-
telével egyengetni a két vilâg kbzott majdnem jârhatatlannâ
vâlt ùtat. Ez az ût pedig a jelenlegi olajhiâny csôkkentésére
sem kôzômbos.

☆ ☆ ☆

Fôt Béky Zoltân elnôk koszônetet mond Lengyel Alfonz
rendes tag érdekes elôadâsâért, majd bejelenti, hogy Illés La-
jos rendes tag hârom kôlteményének bemutatâsâra keriil sor.

Illés Lajos:

Toprengés

Bejârtam a semmit,
kbzéppontja voltam,
képmutatâs nélkiil
vilâgot koholtam,
vizet vi'zbe mertem,

szegbe vertem szeget;
haszontalan munka,

hûhô, sutba veled,

kérdeztem a Mindent,

mi a minden-keret,

mire a sok jâték,
miért nincs felelet,

hol a korût vége.

mi a Vég végûtja,
miért harc a béke,
mi a miért kulcsa,

nem szôlt a Felelô,
néina volt és siiket,
minden-messzeség Ô,
nem bat râ rémiilet,

szândékom jô szândék,
nem vad bctyârszellem,
szelid, mint az ârnyék,
szer a szerelemben,

voltam, vagyok, leszek,
minek, ki akarta,



kinek vagyok szâja,
szeme, szive, hangja,
s ha mâr vagyok, miért
kalickâba zàvxa,

nem szôl a Felelô,

nem ingerli lârma,

vak kôlykei esznek,
cggyek velem egyben,
mâsok velem mâsban,

szebbek velem szebben,

véremet vedelik,

ônvérûket isszâk,

fehérben feketék,

feketében tisztâk,

bortbnom égig ér,
hozzàm nôtt hùsfala,

bkbllel dôngetem,
nem târul ablaka,

okleim szétmâlnak,

tûz lobog, viz csobog,
parttalan a Minden,
semmibe gomolyog.

Illuziô

Lâzasan, nyugvâst is nyugtalan,
magként âsvânyvérû rôgôk méhiben,
fôlnyergelt évek hâtân a szavam,
szétosztva gyermekeknek szivem,
itt és otthon egyidôben,
egy testben két sorsra îtélten.

Villâm-élet ez, ég és fold kôzôtt
végtelenné terjedô pont,
termékenységet mennydôrôg,
zsellérarcû virâgokat,
munkâba szépiilt ostoros gond.

Borizû nyarakbol kbtdttem kévém,

parâzs-asszonyok mosolya hevit,
a tejùt fénybokros sovényén
eljutok csak embertôl Istenig
katonâsan, kôizmù lâbakon,
petrencémrôl gondjaim rârakom.

Jôl tudom, a fellegtelen vârban,
talpig érô, mészfehér ruhâban

jbnnek elém biiszke csillagok.
Budapestre Clevelandben talâltam,
tengernyi szétfolyt vér vagyok.



Atiyàm bûcsûztatâsa

Lehullottal, nincs tobbé okom megtérôn haza jârni,
élhetek bârhol, tehetek bârmit, érinthet akârmi.
Âtlényegiiltél, orokké vâltozva lâbtalan jârod a kort,
âsvânyhinâros éjszakâban harmalarcod issza a fôld.
Folszâlltâl, hova sejtelem sem ér, csillagok ôsvényein
ûzod onmagad, fény-vértôcsân, gôrbe holdkés hegyin,
lâvalélek, illatos nôvényfûst, égi mâgia fôd,
szuzfogamzâsok bâbâja lettél, teji'xtbôl gomolygô kôd.

Bôlcsôm ringattad, koporsôd szegeztem, godrôdnek kongô oble
belém siippedt koporsôstul, csontfalû jajgatô rôgbe,
gyôkérig fagytam, tetôig leégtem, kihajt-e még érlelô fényre
élni szâmûzôtten sejtkozmosz vilâgom biztatô reménye?
Olvasztô nyelt el, osztô forgandôsâg. csere-életalak,
nôvény leszel, bibés virâg, méheknek izletes falat,
por és harmat, felhô és villâm, mennydôrgô rémszavû,
milliô sors, kokényég-bura, hâtamra varrt batyu.

Fôt. Béky Zoltân elnôk megkoszôni Illés Lajos rendes tag
bemutatott kôlteményeit, majd bejelenti, hogy Weôres Gyula
rendes tag elôadâsânak ismertetése kovetkezik.

Weôres Gyula:

FINN ÎRÔ PETÔFTRÔL

A helsinki Unkarin Ystàvain Kerho — Magyarbarâtok Kô-
re — Petôfi-estjén elhangzott elôadâs — "Petôfin runous
Suomessa" — Petôfi koltészete Finnorszâgban — amerikai vo-
natkozâsai:

Az elsô finn nyelvû Petôfi-antolngia 1892-ben jelent meg.
A szerény, mindossze 66 oldal terjedelmû kôtet csakhamar
igen népszerû lett. Szerkesztôje a 27-éves egyetemi hallgatô
Severi Nyman, aki svéd csalâdi nevét késôbb Nuormaara
finnesitette, hosszabb elôszôt irt a versgyûjteményhez és a



forditôi munkâban is részt vett, tôbbek kôzt leforditotta Petôfi
"Szilaj Pista" c. elbeszélô kôlteményét.

Tiz évvel késôbb, 1902 nyarân Nyman-Nuormaa — akkor
mâr népfôiskola, majd munkâsakadémia igazgatôja — kûlfoldi
tanulmânyûtjai sorân Magyarorszâgon is jârt. Ûti élményeirôl
hangulatos naplorészletekben szâmolt be, amelyek "Elaman
ulapoilla" (Az élet tengerén) c. verskôtetében jelentek meg
1904-ben New Yorkban.

Hogyan keriilt a fiatal finn irô Amerikâba? A câri orosz
birodalomnak az autonôm Finnorszâgra nehezedô rendôrural-
ma idején, amikor a finn alkotmânyt semmibe sem véve a finn
hadsereget feloszlattâk, még a nemzeti zâszlô hasznâlatât is
megtiltottâk, finn hazafiakat, irôkat, tudôsokat, tisztviselôket,
stb. szâmûzték, a titkos ellenâllâs néhâny vezetôjének, kôztûk
Nyman-Nuormaa Szevérnek is sikeriilt kiilfoldre menekiilnie.
1903 novemberében kelt ûtra az Amerikai Egyesiilt Allamok-
ba, ahol hamarosan elhelyezkedett. Elôszôr a michigani Ca-
lumetben megjelenô finn ûjsâgnak dolgozott, majd a Rrooklyn-
ban hetenként 3-szor jelentkezô "Amerikan Kaiku" (Amerikai
visszhang) c. lap târsszerkesztôje lett. Ugyanott jelent meg
fent emiltett verskôtete, amelyben a magyarorszâgi ûtirajz
"Pari paivakirjan lehteâ" (Par naplôlap) olvashatô. Ennek
befejezô része a kovetkezôképpen hangzik:

"Kellemes nyâri reggel. A Petôfi-tér hemzseg a jârôkelôk-
tdl, fekete-fehér szinek, fekete az emberek haja és szeme, ho-
fehérek a nyâri ruhâk. lïnnepi zarândokûtunk célja egy sze-
rény kôépiilet a Koronaherceg (ma Petôfi) utcâban. A magyar
népszabadsâg drâga emléke az a kâvéhâz (Pilvax), ahol Petôfi
1848. mârcius 15-ét megelôzô éjjel megirta Nemzeti dalât, a
leghatalmasabb, lenyûgôzô szabadsâghimnuszt, amit valaha ir-
tak. A nagy mârvânyasztal széle meghasadt. Egy ifjù kardjâval
csaphatott râ. Innen indultak mâsnap reggel az egyetem udva-
râra. Jôkai is veliik volt. Petôfi egy székre âllt, és onnan sza-
valta el a "Talpra magyart". A lelkes hallgatôsâg soraiban né-
hânyan ôrômkônnyekre fakadtak. A nyomdâban az ifjak ma-
guk szedték ki a verset, és csakhamar a rôplapok ezrei ter-
Jedtek el a vârosban. Ezek voltak a szabad magyar sajtô elsô
példânyai. Igy kezdôdôtt.



Leûlôk a mârvânyasztal mellé. De a fiilemben visszhang-
zik a "Talpra magyar", ezrek szâjân harsogva, lâtom az ifjak
hazâért kiontott vérétôl piroslô tâjakat, a zalatnai rémnapo-
kat, az aradi vértanûkat, sok-sok szenvedést: a magyar szabad-
sâg ârât.

Szeretném megcsôkolni a hideg mârvânyt. De vajon meg-
értene-e engem a szomszéd asztalnâl ûlô fiûk csoportja?

Az eredeti, megfeketedett verspéldânyrôl, amely a falon
fiigg aranyozott keretben, olvasom a versszakok zârôsorait:

A magyarok istenére
Eskûszunk,
Eskûszunk, hogy rabok tovdbb
Nem lesziink!"

A finnorszâgi politikai viszonyok vâltozâsa, az orosz elnyomâs
enyhiilése alkalmâval Nuormaa visszatért hazâjaba és folytatta
népmûvelôi és ûjsâgîroi munkâssâgât, 1924-ben bekôvetkezett
halâlâig.

Petôfi egyik legkedvesebb koltôje volt a sokoldalû finn îrô-
iiak. Tôbb elôadâst is tartott Petôfi koltészetérôl, 111. a 48-as

szabadsâgharcrôl. A finn szakirodalom szerint kûlbnôsen Pe
tôfi izzo hazaszeretete, hatârtalan szabadsâgvâgya volt mély
hatâssal az ônzetlen humanista gondolkodâsû Nuormaara, aki-
nek szép kôlteményét "Északi fény" Bân Aladâr fordltotta ma-
gyarra (megjelenta "Finn kôltôktôl" c. antolôgiâban 1912-ben).
A finnugor nyelvekkel, kivâltképpen a magyarral fiatal korâ-
ban behatôan foglalkozô Nuormaa kiilôn leforditotta még Pe
tôfi "Beszél a fâkkal az ôszi szél" c. gyônyôrû versét (finniil:
"Syystuuli synkkà paille puhelee a forditâs elôszôr 1914-
ben jelent meg az irô "Niin olkoon" (Ûgy legyen) c. verskôte-
tében. A Petôfi-centennârium alkalmâval 1922-ben — mintegy
bûcsûzôul Nuormaa fentebb emlitett Petôfi életrajzât és ma-
gyarorszâgi ùtirajzât kôzôlte a Turun Sanomat (Turkui Hirek)
c. napilap, amelynek a lelkes magyarbarât finn irô éveken ât
fôszerkesztôje volt.

VÔ. U. Verlio, Severi Nuormaa (Turku 1956) és Weores (îy., Utoliaujï

a finnorszâgi Petôfi-kultuszhoz (Nemzetôr, Munchen 1978 nov.).

☆ ☆ ☆



Fôt. Béky Zoltàn elnôk kôszônetet mond Weôres Gyula
rendes tag elôadâsâért, azutàn a jelenlévôknek mond ôszinte

kôszônetet érdeklôdésûkért. Ismételten râmutat az Ârpâd Aka-
démia tagjainak kiilônleges feladataira, amelyeknek vâllalâsâ-
val és elvégzésével a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti fôosz-
tâly keretein belùl egyarânt lényegesen elômozdi'thatjâk a ma-
gyarsâg tôrténeti szerepének alapos megismertetését, alkotô
tevékenységének târgyilagos értékelését és mindenkor ônzetle-
niil — kizârôlag az emberiség jobb jôvôje érdekében — teJje-
sîtett szolgâlatainak tudomâsulvételét. Az Ârpâd Akadémia to-
vâbbi munkâssâgâra Isten âldâsât kéri s annak VIII. évi ren
des kôzgyûlését (osztâlyainak egyiittes iilését) a Magyar Hi-
szekegy elmondâsâval berekeszti.



FUGGELÉK

Az Arpâd Akadérnia rendktvuli dtszkôzgyàlése

MINDSZENTY JÔZSEF BiBOROS, ÔRÔKÔS dISZTAG

tiszteletére

Amikor az Ârpâd Akadérnia elnoksége tudomâst szerzett
arrôl, hogy ôrôkos disztagja, Mindszenty Jôzsef brboros, Ma-
gyarorszâg hercegprimâsa és Esztergom érseke az Amerikai
Egyesiilt Âllamokba lâtogat, azonnal kérte, hogy clevelandi tar-
tôzkodâsa sorân tiintesse kl az Ârpâd Akadémiât személyes
megjelenésével. A hercegpn'mâs ûr a kérés alapjân beleegyezé-
sét adta, hogy tiszteletére az elnôkség rendkiviili diszkozgyû-
lést hivjon ossze, amelynek idôpontjât a helyi rendezô bizott-
sâg 1974. mâjus 26-ân délutân '/24 ôrâra tûzte ki a clevelandi
Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkbzség Boehm-ter-
mében.

Az Arpâd Akadémia rendkiviili diszkbzgyûlésére a Clcve-
land és kôrnyékén lakô akadémiai tagokon kiviil meghivâst
kaptak az Arpâd Szovetség, a Magyar Târsasâg, a Clevelandi
Szabadegyetem és az Amerikai Magyar Szovetség helyi vezetôi
is, akik a jelzett idôben hâzastârsaikkal egyiitt — sokan ma
gyar nemzeti viseletben — jelentek meg.

Mindszenty Jôzsef biboros ùr, az Arpâd Akadémia ôrokos
disztagja, titkârâval, Msgr. Mészâros Tiborral egyiitt Msgr.
Szabô Jànos pâpai prelâtus, piispoki helynôk (South Bend,
Indiana) akadémiânk tiszteletbeli tagja, tovâbbâ ft. Kôtai Zol-
tân dr. koordinâtor és ft. Gâspâr Mârton plébânos (Windsor,
Ont., Kanada), akadémiânk rendes tagjai kiséretével érkezett.

A diszkozgyûlés résztvevôi felâllâssal, zûgô tapssal és me-
leg éljenzéssel koszontôtték a terembe lépô egyhâzfejedelmet,
akit a diszkozgyûlés megnyitâsa utân Nâdas Jânos dr. elnbk



felkérésére Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr a kôvetkezô szavakkal
iidvozôlt:

"Fômagassdgti Biboros, Hercegprimâs, Érsek Ûr!
A nagy vilâgon szétszôrôdott, ôseink hagyomânyaihoz és

tôrténelmi kiildetéstudatàhoz azonban tôretlen hittel mind-
mdig hûséges, 234 magyar tudôs, irô és mûvész Ârpdd Akadé-
miâja nevében, mint ennek az akadémiânak irdnyt jelzô,
heîytdlldst parancsolô és utolérhetetlen példdt mu-
tatô ôrôkôs disztagjdt, az Ârpdd Szôvetséggel, a Magyar Tdr-
sasdggal, a clevelandi Szabadegyetemmel és az Amerikai Ma
gyar Szdvetség clevelandi tagozatdval egyûtt — hôdolattal tel-
jes bûszke nagyrabecsuléssel és magyar szeretettel kôszôntjûk.

Hâldsan kôszdnjûk, hogy eddig bdtoritott, biztatott és ki-
tûntetett benniinket.

Mély tisztelettel kérjiik, most megjelenô ûjabb irodalmi
alkotâsdval kapcsolatban fogadja kegyesen ragaszkodô fiûl
szeretetiink ûjabb szerény kis jelét s adja rdnk magyar egy-
hdzfejedelmi dlddsdt, hogy a magyar kuldetés szolgdlatdban
szerény kuzdelmiinket Isten kegyelmébôl idegenben is tovdbb
folytathassuk."

A fôtitkâr ûdvôzlô szavainak elhangzâsa utân a diszkôz-
gyûlés ûjbôl melegen és hosszan iinnepelte a magas vendéget,
akinek most

Nâdas Jdnos dr. elnôk jelentette, hogy: az Ârpâd Akadé-
miât is életrekeltô Magyar Talâlkozo évrôl évre pâlyâzatot hir-
det, amelyen a magyar szellem kimagaslô értékû tudomânyos,
irodalmi és mûvészi aikotâsaira hfvja fel a figyelmet. A legki-
vâlôbb mûveket Ârpâdérmekkel tiinteti ki, amelyeken az 1222-
ben kiadott magyar Aranybulla mâsa hirdeti orszâg-vilâg elôtt,
hogy Magyarorszâgon a legrégibb idôktôl kezdôdôen alkotmâ-
nyos szabadsâgjogok érvényesliitek. Az erre hivatott, szakem-
berekbôl âllô bizottsâg véleménye szerint ôeminenciâjânak
megjelenése elôtt âllô, keresztény nemzeti szellemben nemcsak
a magyarsâg, hanem az egész emberiség szâmâra irt kimagaslô
értékû mûve korszakalkotô jelentôséggel rendelkezik. Ezért
hâlânk szerény jeléûl elkészittettûk az arany Ârpâd-érmet és
kérjùk, méltôztassék azt elfogadni. A jô Isten âldja meg Emi-
nenciâdat!



A piros-fehér-zôld selyemszalagra fûggesztett arany Àrpâd-
érem iinnepélyes âtnyûjtâsa utân, amelyet a hercegprimâs ûr
"nagyon kôszônom" szavakkal fogadott, Nâdas Jànos dr. elnok
még a kôvetkezôket mondta:

Eminenciâs Urunk!

A Magyar Tàrsasàgnak remekszép zâszlaja van, amelyet
annak idején nagy ûnnepélyességgel felavattunk. Ebbôl az al-
kalombôl arra kérjiik Eminenciâdat, helyezzen et ezen a zdsz-
lôn, amelyet az ezeréves Magyarorszâg cimere diszit, zàszlô-
szalagot és àldja meg ezt a zâszlôt, hogy alatta tôretlen hit tel,
tôretlen lélekkel folytathassuk azt a kiizdelmet, amelyrôl Emi-
nenciàd olyan bâtoritôan, olyan csodâlatos magyar kiâllâssal
beszélt tegnap is, ma is templomainkban. Adja a jà Isten, hogy
az a nagy tôrténelmi kiildetés, amelyet Eminenciâd itt végez,
eredményes legyen, igéi termô talajra talâljanak, mi magyarok
osszefogjunk és ne legyûnk az utolsô nemzedék, amellyel kihal
a magyarsâg, hanem legyen folytatâsa is annak a magyarsàg-
nak, amelynek kôtelessége itt harcolni a magyar igazsâgért,
kommunizmus-sûjtotta hazânkért, Magyarorszâg felszabadulà-
sdért.

A biboros ùr erre azt vâlaszolta:

— Készséggel teszek eleget mindkét kivânsâgnak.
Szavai utân a zâszlôôrség, amelynek hârom tagja Ferenczy

Zstizsanna, Somogyi Lél és Szabô Zoltàn volt, a hercegprimâs
ùr elé venait s a zâszlôt mélyen meghajtotta elôtte. A biboros
ùr felemelkedett helyérôl, a zâszlôhoz lépett, felkôtôtte râ a
nevével ellâtott, mûvészien himzett zâszlôszalagot, majd a kô-
vetkezô szavakkal âldâsât adta;

— Megâldom ezt a zâszlôt, hogy az alatta egybegyûltek
tdborât hitben és hazasz&retetben gyôzelemre vezesse!

A szertartâs elvégzése utân ùjbôl helyet foglalt s a kôvet
kezôket mondta:

— Amikor hdlâsan inegkôszônôm az iidvôzlést, ugyan-
akkor inditvânyom is lenne az Arpdd Akadémia szdmdra. Meg
kellene irni a magyarsdg szerepének torténetét az EgyesiÀlt Al-
lamokban. Mert a magyarsâg itteni szerepét sem dllami, sem
egyhdzi vonatkozâsban mâig sem ismerik.



A tovâbbiakban a hercegprîmâs ûr hûsz perces elôadâsban
mutatott râ, milyen szempontokra és vonatkozâsokra kell kû-
lônôsen figyelemmel lenni. Az 1848/49-es magyar szabadsâg-
harc utân ide kerult emigrâciô szerepével kezdte, amellyel a
magyar katonâk hozzâjârultak az amerikai hadsereg megszer-
vezéséhez, a polgârhâborû idején pedig az északiak gyôzelmé
hez. Kiilôn kiemelte Asbôth Sdndor kivâlô érdemeit s a ma

gyar huszârok vitézségét. Az utôbbiak példâja gyôzte meg az
amerikai hadvezetést arrôl, hogy olyan hatalmas teriileteken,
mint az Egyesûlt Âllamok ôriâs mezôségei, a lovassâg nélkûlôz-
hetetlen fegyvernem.

A kovetkezô példaként a XIX. szàzad mâsodik felének
magyar bevândorlôit emiitetle, akiknek ûtjât templomtornyok
egész sora jelzi még ma is, amikor mâr a gyârkémények job-
ban lâtszôdnak. Lépésrôl lépésre ki kellene mutatni — persze
a magyar papsâg segitségével —, milyen civilizâciôs tevékeny-
ség hùzôdott meg a toronysorok môgôtt, hogyan érvényesûlt a
hitélet, miként bontakozott ki abbôl a târsadalmi tevékenység,
az egyesiileti mozgalom és a mûvelôdés magasabb igénye.

Arrol sem szabad elfeledkezniink, amit az ôslakô indiânok

porai felett az idekeriilt magyar fôldmûvelôk, a farmerek vé-
geztek, amikor az ûj civilizàciô elsô lépéseit megtették ott és
akkor, ahol és amikor még gyârkémények nem emelkedhettek.
A gyârkémények bizonyos idôvel késôbb jôttek, ma jobban
lâtszanak, mint a templomtornyok, de idôbelileg az utôbbiak

voltak elsôk.

Ahol templom épiilt, ott legtôbbszôr iskola is létesùlt,
mert a magyarsâg szâmâra ez évezredes hagyomâny. Szent
Istvân korâban a templom egyùttal iskola is volt. Késôbb,
amikor az iskola kivonult a templombôl, nem ment messze

tôle, hanem a kôzelében maradt. Ha az iskola nagyon eltâvolo-
dik a templomtôl, akkor a sâtân mûve lesz. A magyarok a
templommal egyiitt épitették itt is az iskolât és ôrizték azok
oltalmâban a csalâdi szentélyt, amelyet a kereszténységgel

egyùtt ugyancsak Szent Istvântôl kaptak ôrôkségbe. A magyar
sâg csak akkor gyengiilt meg, amikor a csalâdi szentély varâ-
zsa csokkent. Ennek kôvetkeztében néptelenedett el az iskola
és lett ûressé a templom. Persze gyakran mâs okok is kôzre-



jâtszottak abban, hogy a magyar szentek védelme alatt allô
templomok mâs kisebbségek birtokâba keriiltek.

Az Ârpâd Akadémiânak az lenne egyik fontos feladata,
hogy mindezt felkutassa, kimutassa és kôzôlje. Nincs sziikség
lùlsâgosan terjedelmes munkâra, de ami elkésziil, azt magyar
és angol nyelven kellene megjelentetni, hogy az iskolâs gyer
mekek is kézbe vehessék és megérthessék belôle a gyârkémény
és a templomtorony keletkezésének gyôkerét is.

Jô lenne azt is tudomâsul vétetni a benniinket kôrnyezô
vilâggal, hogy a magyarok mennyire egyediek és mennyi ki-
valôsâgot adtak az emberiségnek, az Amerikai Egyesiilt Âlla-
moknak is. A legutolsô Nobel-dijas magyar bemutatâsakor er
re az egyik amerikai âllamtitkâr hivta fel a figyelmet. Kérdés.
azonban, hogy a tobbi âllamtitkâr s az âllampolgârok sok-sok
milliôja tudja-e ugyanezt. Jô voina, ha mindenki tudnâ, hogy
a magyarsâg milyen értéket hozott ide.

A hercegprimâs ûr végiil annak a reményének adott kife-
jezést, lesznek olyanok, akik az Arpâd Akadémia keretében és
a papsâg segitségével vâllalkoznak a vâzolt munka elvégzésére.
Tudja, hogy ez a feladat nem kônnyû, de az Arpâd Akadémia
le tudnâ kiizdeni a nehézségeket.

Nâdas Jânos dr. elnôk hâlâs kôszônetet mondott Mind-

szenty Jôzsef biboros értékes, ùtmutatô elôadâsâért. Hangsù-
lyozta, milyen felmérhetetlen jelentôségû lenne, ha ennek a
hatalmas magyar emigrâciônak az élén Ôeminenciâja kôzôt-
tiink maradhatna. Ôrommel jelentette, hogy a hercegprimâs
ûr elgondolâsainak megfelelôen mâris pâlyâzatokat irtunk ki
a magyarsâg amerikai szerepének kimutatâsâra, a kormâny-
zattôl pedig anyagi tâmogatâst kértûnk olyan tankônyv meg-
irâsâhoz, amely hârom részbôl âllana: 1.) âltalânos ismertetést
adna Magyarorszâgrôl tôrténelmi, mûvelôdési, nép- és fôldrajzi
alapon; 2.) elmondanâ, mit adott a magyarsâg az Egyesiilt Âl-
lamoknak; 3.) ôsszefoglalnâ a helybeli (vârosi, megyei, âllami)
magyarsâg teljcsitményeit. Ezen tûlmenôen szeretnénk a te-
metôk fejfâin talâlhatô magyar ncveket ôsszegyûjteni, hogy
megorôkithessùk azoknak a régebben kivândorolt magyar vé-
reinknek âldott emiékét, akikrôi igazân elmondhatjuk, hogy
kis mûveltséggel, de hatalmas nagy és arany szlvvel, bô âido-



zatkészséggel épitettek — ahogy a hercegprimâs ûr lâtja —
mindeniitt magyar templomokat és magyar iskolâkat. Végiil
Nâdas Jânos dr. kijelentette, hogy elôzô napon a biboros ûr
tiszteletére rendezett nagy dîszvacsorân elmondott beszédének
egyetlen egy lényeges pontja az volt: ôeminenciâja a mi leiki,
szellemi vezérûnk s a magyarsâg részére mind otthon, mind
idekint tovâbbra is biboros hercegprimâs, Magyarorszâg elsô
embere marad, aki môgôtt mindig hûséges ragaszkodâssal ott
âllunk!

Az élénk helyesléssel és zûgô tapssal fogadott elnôki zârô-
szô utân Mindszenty Jôzsef biboros, Magyarorszâg hercegpri-
mâsa, Esztergom érseke, az Arpâd Akadémia ôrokôs disztagja
és az arany Arpâd-érem tulajdonosa egymâzfejedelmi âldâsât
adta az Arpâd Akadémiâra, annak mûkôdésére, tagjaira, a
megjelentekre, a tâvollévô tagokra és munkatârsakra is.

☆ ☆ ☆

Tudomân5'os, Irodalmi és Mûvészeti

ArpAd akadémia

tisztikara:

Disztag: Mindszenty Jôzsef biboros, Magyarorszâg herceg-
primâsa, Esztergom érseke.

Tb. tagok: Béky Zoltân tb. réf. piispôk,
Aylmer C. Macartney, tôrténetirô,
Szabô Jdnos, pâpai prelâtus,
vitéz Gâlôcsy Zsigmond, voit mûegy.-i ny.r. tanâr
Yves de Daruvar, francia diplomata.

Elnôk: Béky Zoltân
A tudomânyos fôosztâly einôke: Selye Jdnos
Az irodalmi fôosztâly einôke: Flôridn Tibor
A mûvészeti fôosztâly einôke: D'Albert Ferenc
1.) A Hittudomânyi osztâly einôke: Ludwig A. Arthur
2.) A magyarsâgtudomânyi osztâly einôke: Bakô Elemér



3.) Anyelv-és irodalomtudomânyi osztâly elnôke: Kiihrner
Béla

4.) A tôrténettudomânyi osztâly elnoke: Vasvàry Odôn
5.) A jog-, âllam-, târsadalom- és kôzgazdasâgtudomânyi

osztâly elnôke: Mihâlyi Gilbert
6.) Az orvostudomânyi osztâly elnôke: Kaveggia Lâszlô
7.) A mérnôktudomânyi osztâly elnôke: Pulvdri Kâroly
8.) Akônyv- és levéltârtudomânyi osztâly elnôke: Szilassy

Sândor

9.) A szépirodalmi osztâly elnôke: Wass Albert
10.) A hirlaplrôi és lapszerkesztôi osztâly elnôke: Nemes

Gusztâv

11.) A zenemûvészeti osztâly elnôke: Rozsnyai Zoltàn
12.) Aképzômûvészeti osztâly elnôke: Gyimesy Kâsâs Ernô
Az Ârpâd Akadémia kôzponti kôrzetének vezetôje: Nâdas

Jânos

Az Arpâd Akadémia keleti kôrzetének vezetôje: Bakô
Elemér

Az Arpâd Akadémia nyugati kôrzetének vezetôje: Nyirddi
Szabô Imre

Az Igazgatô Tandcs:

Elnôke: Nddas Jdnos
Tagjai: Bertalan Kdlmdn, Burgydn Aladdr, Gyékényesi Gy.

Lâszlô, Nâdas Gyula, Somogyi Ferenc, Vittay Béla.
Fôtitkâr: Somogyi Ferenc

☆ ☆ ☆

AZ AMERIKAI MAGYAR ORVOSSZÔVETSÉG
NEGYEDIK ÉVI NAGYGYÛLÉSE

Az Amerikai Magyar Orvosszôvetség a XIII. Magyar Talâl-
kozô (Kongresszus) tanâcskozâsaival pârhuzamosan, novem-
ber 23-ân és 24-én rendezte meg negyedik évi nagygyûlését,
amely a korâbbi szokâsnak megfelelôen most is hârom részre
tagozôdott. November 23-ân este 9 oral kezdettel a vâlaszt-
mâny tartotta meg ùgyintézô ulését, november 24-én délelôtt
10 ôrai kezdettel pedig a negyedik évi rendes kôzgyûlés folyt



le, amely a mûkodési és beszâmolô jelentések meghallgatâsa,
elfogadâsa és a felmentvények megadâsa utân az ûj tisztikart
vâlasztotta meg. Ennek eredményeként az 1974—1975. évre

einok: dr. Kaveggia Ldszlô
alelnok: dr. Kokas Eszter

dr. Magos Imre
dr. Delneky Istvân

titkâr és jegyzô: dr. Kovàcs Vince Tibor
pénztâros: dr. Bognâr Rudolf.

Igazgatô Bizottsâg:

einôk: dr. Batizy Gusztàv
tagok: dr. Prehal Gyula

dr. Deme Kâroly
dr. Remetei Barbara

dr. Winkler Tibor.

Jogi tanâcsadô: dr. Galba Ottô.

Ujonnan bevâdorolt orvosok megsegitési tanâcsadôja:
dr. Matolay Gyôrgy

Nyugdijas orvosok képviselôje:

dr. Somogyi Pàl — dr. Mudrony Jenô
A jovôre vonatkozô feladatok és tervek megbeszélése utân

a kozgyûlés délelôtt 11 ôrai kezdettel tudomânyos ùléssé ala-
kult ât, amelyen a kovetkezô szakelôadâsok hangzottak el:

Dr. Vareska Gyôrgy: A koszori'ierek sebészetének eredmé-
nyei.

Dr. Batizy Giisztdv: .\z elmegyôgyâszatban hasznâlt gyôgy-
szerek âttekintése.

Dr. Freydinger Jôzsef: Anyagcsere-fokozô anyagok hasznâ-
lata sportolôkban.

Dr. Magos Imre: A vizelet-kivâlasztô szervek sériilésének
surgôsségi kezelése.

Dr. Kokas Eszter: A bélhormonok jelentôsége az orvosi
gyakorlatban.

Dr. Kaveggia Ldszlô: Két ùj hûgyivarsebészeti rendellenes-
ség ismertetése.

Az elôadâsok 10 perces sziinetekkel kôvették egymâst és
egyenként 20-20 percig tartottak.



A VITÉZI REND ORSZÂGOS ÉRTEKEZLETE

Az 1973. évi Magyar Talâlkozo keretében az USA-ban mû-
kôdô Vitézi Rend orszâgos értekezletet tartott.

Az ûnnepélyes megnyitâs szeptember 23-ân, pénteken este
a Plaza Hôtel elôcsarnokâban és gyonyorûen feldiszîtett ternfié-
ben keriilt levezetésre remek mûsorral.

A mûsor egyik szâmaként a magyarsâg klvânsâgainak ûn
nepélyes nyilatkozatât az 1973. évi Magyar Talâlkozô nevében
vitéz Baranchi Tamàska Endre adta elô a megjelenteknek.

Szombaton a Plaza Hôtel Garden Room-jâban gyûltek ôsz-
sze Cleveland és kôrnyékérôl, valamint a Magyar Talâlkozôra
is messze fôldrôl érkezett rendtârsak.

Vitéz Nagy Kornél a Vitézi Rend U.S.A. tôrzskapitânya kô-
szôntotte a megjelenteket, felolvasta a Rend fôkapitânyânak
vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredesnek kôszôntô so-
rait az USA-ban élô vitézekhez.

Részlet a kôszontôbôl:

"Ha mi vitézek zâszlônkra tekintùnk és egymâs szemébe
nézûnk, megértjuk annak minden jelentôségét. A zàszlô felidé-
zi bennùnk az ôrok magyar eszmét, a nemzeti ontudatot, Is-
tentôl kapott torténelmi hivatâstudatunkat, a tobb, mint ezer-
évre visszatekintô dicsô magyar mùltat, amely egykoron nagy-
hatalom, vilâgpolitikai tényezô volt és népét tetterôs ontuda-
tos, tehetséges, erkolcsôkben és erényekben gazdag népnek te-
remtette az Isten.

Ma egy forrongô vilâg drâmai tetôfokân âllunk, amely a
vilâgtôrténelem nagy szbrnyûségeit îrja vérével a iwrténelem
lapjaira. De minden pusztulâs és vész mellett érezniink kell
azt a szivôs, kitartô magyar erôt, amely évezredeken ât fenn-
tartotta fajtânkat és nemzetiinket.

Mindszenty biboros hercegprimâs mondta egyik beszédé-
ben, hogy: 'Szent Istvân és Isten orszâgânak polgârâvâ szûlet-
tem és ez a két legrégibb elhatârozô mozzanata életemnek.
Minden mâst az idôk jârâsa hoz, az idôk jârâsa visz, elomolhat
minden, de az igazsâg tûlél mindent.' "

Vitéz Vittay Béla ezredes rovid, tômor elôadâs keretében
betekintést adott a Rend elmûlt évi tevékenységébe, megemlé-
kezett az elhunvt rendtârsakrôl.



Vitéz Nagy Kornél torzskapitâny csak vâziatosan ismertet-
te elôadâsânak anyagât "Hagyomânyok ôrzése a hontalansdg-
ban", mivel az elôrehaladott idô miatt a programba vett
vetîtésre az érdeklôdôk nagy szâma korân megjelent.

A teljesen feltôltôddtt nagy elôadôterem hârom falâra
nagyméretû tâblâkra kiâllitâsra keriilt Mindszenty Jôzsef her-
cegprimâsunkrôl szôlô évek ôta gyûjtôtt fénykép és sajtô-
anyag, mely szemléltetôen érzékeltette az orszâg elsô zâsz-
lôsurânak tdbb évtizede tartô megalkuvâs nélkiili harcât az or
szâg zsarnokaival, elnyomôival szemben.

Toronto és kôrnyékének magyarsâga 1973. szeptember
21—23-ig hârom napos ùnnepség sorozatban emlékezett meg a
magyar kereszténység ezer éves évfordulôjârol, mely iinnepség-
sorozatba Mindszenty Jôzsef hercegprimâs ùr is bekapcsolô-
dott kanadai lâtogatô kôrûtja sorân.

Az USA Vitézi Rend képviseletében kiildôttség jelent meg
ezen az ùnnepség-sorozaton vitéz Nagy Kornél torzskapitâny,

vitéz Baranchi Tamâska Endre, Pennsylvania és kôrnyékének
vitézi hadnagyâval. A kiildôttség tagjaként Simontsits Attila
pc. hadnagy bajtârsunk is résztvett az linnepség minden moz-
zanatâban, remek fényképezô felszerelésével, hangfelvevô ké-
sziilékével rôgzitette a felejthetetlen tôrténelmi pillanatokat, a
Vitézi Rend zâszlajânak megszentelését, a Szent Mihâly torontôi
katedrâlisban tartott ûnnepi nagymisét, az Erzsébet kirâlynô-
rôl elnevezett kiâllitâsi csarnokban tartott diszelôadâst.

Simontsits Attila és vitéz Nagy Kornél ôsszedolgozâsâval
életre hivott hangszalaggal kisért vetitett szines képek a ter-
met megtôltô kôzônség teljes elismerését vâltottâk ki. A tôbb,
mint egy ôrâs mûsort nyùjtô elôadâs Mindszenty Jôzsef her-
cegprimâsunknak a torontôi ùnnepségen tôrtént megjelenését,
mint ôrôk életre szôlô emléket rôgzitette.

Folytatâsként levetitésre keriilt vitéz Szathmâry Kdroly
csendôr szâzados bajtârsunk csendôr- és vitézi mûzeumânak
anyaga, mely mâr eddig tôbb, mint ezer darab emléktârgyat

A bemutatâsra keriilô mûzeumi târgyakat vitéz Szathmâry
Kâroly hangszalagra vett magyarâzô szôvege kisérte.

A Torontôban életre hivott csendôr és vitézi mûzeum min

den arrajârô magyar részére megtekinthetô, ôrômmel és kész-



séggel âll rendelkezésre vitéz Szathmâry Kâroly rendtârsunk,
csak elôzetes telefonbejelentkezést kér.

Az USA-ban mûkodô Vitéii Rend hagyomânyainak mara-
déktalan fenntartâsa érdekében a Magyar Talâlkozô keretében
hivatâsânak megfelelôen a fennmaradâs harcânak tovâbbra is
fâradhatatlan vitézûl kiizdô katonâja marad kotelességének
teljesi'tésével, mellyel Istennek, hazânknak és embertârsaink-
nak tartozik.

☆ ☆ ☆

MÉRNÔK TALÂLKOZÔ

AMagyar Mérnokok és Épi'tészek Vilâgszovetsége ezévben
is a Magyar Talâlkozô keretében rendezte Mérnôktalâlkozôjât,
1973. november 24-én, Clevelandban.

ATalâlkozôn rôviden megbeszélték a Szovetség folyô iigyeit,
elfogadtâk a pénztârosi jelentést, ôrômmel tudomâsul vették,
hogy a titkâri teendôket Vrmôs Antal kartârsuk elvâllalta'
majd meghallgattâk a mûsoron levô elôadâsokat:

Hamvas Jôzsef a magyar mérnôkôk feladatai az emigrâ-
ciôban. Dr. Kocsis-Szucs Ferenc, egyetemi tanâr: Az ûrkutatâs
hatâsa az emberiség jôvôjére. Dr. Tuba Istvân: Egy magyar
mérnôkvâllalkozâs bemutatâsa. Ivdnyi Cyôrgy: Modem eme-
letes épitkezések az Ivânyi féle cementblokkok felhasznâlâsâ-
val. Az elôadâst filmbemutatô kisérte, mely bemutatta az épi't-
kezés menetét; idôt és pénzt takan'tva meg szemben a vasbe-
ton szerkezetek ôntésével. Dr. Keresztessy Làszlô: Rétegelt fa-
lemez tetôhéjak, veti'tett képekkel. Délutân Fejér Pâl roppant
érdekes elôadâsa hangzott el: Az ùj fejlemények a mérô szâm-
rendszerben. Teljesen ûj matematikai koncepciôt ismertiink
meg, ami teljesen ûj fizikât, kémiât fog maga utân vonni. Ezek-
rôl a jôvô esztendei talâlkozôn fogunk hallani. Balâzs Sândor
kollégânk betegsége folytân elôadâsât irâsban nyûjtotta be:
Szennyezôdés. Cleveland vârosa vfzellâtâsânak problémâi.

AMMÉV mâr most kéri a kartârsakat, hogy készûljenek
tel az 1974. évi Mérnôktalâlkozôra, melyet 1974. november 30-
ân rendezunk meg ismét Clevelandben-. Elôadâsaik cimét és
rôvid ôsszefoglalâsât kérjuk kuldjék be a Magyar Târsasâg tit-
kârsâgâhoz 1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio 44107. Az elôadâ-
sok 20 percesek legyenek és 10 perces vita koveti ôket.



AZ ERDÉLYI BIZOTTSÂG TISZTÛJlTÔ KÔZGYOLÉSE

Az Erdélyi Bizottsâg tisztûjitô kozgyûlését a Magyar Talâl-
kozôval pârhuzamosan 1973. november 23-ân tartotta Cleve-
landben a Plaza Hotelben. Lôte Lajos elnôk udvôzolte a meg-
jelent kôzéleti vezetôket, kôztuk dr. Eszterhâs Istvânt, a Ma
gyar Feiszabadîtô Bizottsâg einôkét, dr. Lelbach Antalt, a Dél-
Magyarorszâgi Feiszabadîtô Tanâcs einôkét, Sirchich Lâszlàt,
a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânyânak einôkét,
dr. Nâdas Jdnost, a Magyar Târsasâg einôkét, Flôriàn Ttbort,
az Amerikai Erdélyi Szôvetség alelnôkét, fazakas Ferencet. az
Egyesult Magyar Alap iigyvezetô alelnôkét, dr. Bakô Elemert,
az Amerikai Magyar Szôvetség igazgatôjât.

Lôte Lajos tartalmas elnôki beszâmolôja utân Prileszky
Istvàn pénztâros tette meg jelentését, Incze Gâborné és Ke-
resztesi Mihàly ellenôrôk jelentései kôvetkeztek, majd dr.
Ballô Istvàn alelnôk emlékezett meg az elmûlt év halottairôl.

Ezutân Fazakas Ferenc korelnôklete mellett megvâlasztot-
tâk az ûj tisztviselôket, akik a kôvetkezôk lettek:

Elnôk; Lôte Lajos; alelnôk: dr. Ballô Istvàn, Fôt. Csutoros
Istvàn és dr. Lôte Pàl; titkâr és pénztâros: id. Prileszky Istvàn;
segédtitkâr: Birô Zoltàn; pénztâri ellenôrôk: Incze Gàborné és
Kabdebô Ferenc; kônyvtâros: Udvarhelyi Lajos.

fy ☆ ☆

KELETI KONFERENCIA

A "The New York Society for Oriental Research" ez alka-
lommal is megtartotta két napos konferenciâjât az egyesulet
elnôke, dr. Veress Ferenc (New York, NY) rendezésében.

Akét napos ôstôrténeti kongresszuson az alâbbi elôodâso-
kat tartottâk és vitattâk meg:

Benyô Dezsô: A magyar tôrténelem forrâsmunkâi a XIII.
szâzadig.

Dr. Mihàlyi Ferenc: Atorontôi Kôrôsi Csoma Sândor Târ
sasâg munkâssâga és kiemelkedô eredményei.

Nagy Istvàn: A halâl filozôfiâja Mezopotâmiâban.
Orbàn Arpàd: Sumir nyelvészet —magyar nyelvtan.
Dr. Pass Lâszlô: Egy ôs egyiptomi varâzsige megfejtése.



Szendrey Tamâs: A magyar tôrténetirâs filozôfiai és ideo-
lôgiai alapja.

Dr. Vârdy Béla: A tudomànyos tôrténetirâs kezdete ha-
zânkban.

Dr. Veress Ferenc: Az Ârpâd-monda és a magyar hon-
foglalâs. — "A Szent fa, vagy az élet fâja". A szumér szimbôli-
ka tovâbbélése a magyar mûvészetben. A tarsolylemezek mû-
vészi kôre. — Az istenekkel valô talâlkozâs technikâja a sumer-
ben és a magyar hagyomânyokban. A tâltos rejtôzésének a
mithoszâhoz.

☆ tY ☆

A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

1973. ÉVI TAVASZI ELÔADÂSSOROZATA

1973. âprilis 6.
A Szabadegyetem iinnepélyes megnvitàsa: Fôt. Elek Âron

imâja, majd dr. Nâdas Jânos elndk megemlékezik Magyaror-
szâgnak a szovjet âJtal valô megszâllâsânak szomoru évfor-

•dulôjârôl.
Mûvészettôrténeii elôadds: Csejtey Béla elôadâsa: A ma

gyar szârmazâsù Diirer és mûvészete (vetitett képekkel és
f ilmbemutatôval ).

Elnokôl; Radnay Rudolf.

1973. âprilis 13.
Magyar kiilpolitikai szeinindrium I. Elôadôk: dr. Thiry

Sdndor (Lima, OH) és dr. Szendrey Tamâs (Erie, PA): A du-
nai népek torténeti fejlôdése az elmùlt szâzadban. Trianon
elôzményei.

Az est elnôke: vitéz Vitlay Béla.

Kozremûkôdik: Matavnvszky Kati, aki Beethoven Pathé
tique szonâtâjât adja elô zongorân.

1973. âprilis 27.
Film: Taxco, Village of Art (Mexico).
Irodalmi est. Kôzremûkôdnek: Ewendtné Petres Judith,

Sdrvdri Êva (Toronto), dr. Grandjean Aridrds (Sandusky),
Kasza Marton Lajos (Aurora, Ont.), Polôny Zoltdn, majd vé-



giil; Bàrâny Erzsike, aki Beethoven No 104 szonâtâjât adja elô
zongorân.

1973. mâjus 4.
Irodalmi est. Kôzremûkôdnek: Kerecsendi Kiss Mârton,

Sirchich Lâszlô és dr. Somogyi Ferenc, aki Madâch Imrérôl
tart megemlékezést.

Elôadâs utân Mozart: Rondo c. mùvét hegedûn elôadja:
Dômotôrfy Zsolt, zongorân ki'séri; Dômôtôrfy Emilné.

Film: Voici La France.

1973. mâjus 11.
Film: Tschaikovszky: Piano Concerto.
Magyar kulpolitikai szemindrium II. Dr. Szentmiklôsy

Éles Géza elôadâsa: Âllamszôvetség, vagy szôvetséges âllam a
Duna-medencében ?

Elnôkôl: dr. Szàsz Béla. Utâna Vareska Andréa tart elô-

adâst: Élményeim Ausztrâliâban. Cserkész jubileumi nagytâ-
bor Sydneyben (képekkel).

1973. mâjus 18.
Film: Greece, Switzerland.

Magyar kulpolitikai szemindrium III. Az eurôpai Bizton-
sâgi Konferencia és a Duna-medence jôvôje. Elôadô: dr. Kar-
dos Talbot Béla (Washington, D. G.).

Az est elnôke: Ft. dr. Horvdth Miklôs.

Az elôadâs utân Soltay Istvdn tânccsoportja magyar népi
tâncszâmot ad elô.

1973. mâjus 25.
Môzsi Istvdn zongorahangversenye. A hangverseny mûsora:
Bach: Chromatic Fantasy and Fugue
Mozart: Fantasy in C minor
Chopin: Ballade No. 4 in F minor

(Szùnet)

Liszt: Mefisztô-keringô
Liszt: XII. Magyar Rapszodia
Liszt: XV. Magyar Rapszodia (Râkôczi indulô)

1973. jûnius 24.
Szent Ldszlô iinnepi ebéd a Kâlvin-teremben.
Unnepi szônok: Oldh Gyôrgy (Cordoba, Argentina).



MAGYAR TÂRGYÛ DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK

Az elmûlt évi Krônikàban kozzétettiik az Egyesult Âlla-
mokban és Kanadâban benyùjtott magyar târgyû doktori érte-
kezések név és cim adatait.

A kimutatâs igen nagy visszhangot vâltott ki, s ûjabb
kiegészîtéseket kaptunk, ami âltal az eddig tudomâsunkra ju-
tott 1961—1974 kdzbtti doktori értekezések szâma 171-re emel-

kedett.

Akinek tehât az emlitett kimutatâson kiviil tovâbbi ma

gyar târgyû disszertâciôrôl volna tudomâsa a vilâg bârmely or-
szâgâban, kérjiik értesitsen errôl bennunket.

Miutân sok master tézis târgya is magyar vonatkozâsû,
amelyekrôl azonban nincs gyûjteményes kimutatâs, felhivjuk
az egyetemeken dolgozô, de kiilonosen magyar konyvtâros test-
véreinket, segitsenek ezek felkutatâsâban is, hogy kimutatâ-
sunkba ezeket is belefoglalhassuk.

Ugyancsak kérjiik a mâs orszâgokban élô szakemberein-
ket, készitsenek hasonlô bsszeâllftâsokat azokrôl az értekezé-

sekrôl is, amelycknek témâja magyar vonatkozâsû, de az az
illetô orszâg nyelvén készûlt el (pl. spanyolul, németiil, fran-
ciâul, stb.) és kûldjék meg nekùnk, hogy ezeket is kôzkinccsé
tehessiik.

Ûgy véljiik, hogy akkor teszûnk legnagyobb szolgâlatot, ha
a t'ellelhetô értekezéseket egy kûlon kiadvânyban tessziik kôz-
zé, amikor is a szokâsos adatok felsorolâsân kiviil rovid tartal-

mi ismertetését is adjuk az egyes értekezéseknek.

igy a rdvid tartalmi kivonattal ellâtott forrâsmunka nagy
segitségére lesz mindazoknak, akik jovô kutatô munkâikban

Magyarorszâg kûlônbôzô vonatkozâsaival fognak foglalkozni.

Kérjiik tovâbbâ mindazokat, akik ebben a munkâban se-
gitségiinkre kivânnak lenni, keressenek fel benniinket soraikkal.



A Magyar Cserkészszovetség 1974. évi tanùgyi konferen-
ciâjân ismertette az iskolai oktatâs jelen helyzetét, a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban. Az irtékes kimutatâst az alâbbiak-
ban tesszùk Kôzzé;

Eletni és kijzépfoku magyar oktatâs kiilfoldiin 1974-ben
MAGYAR I.SKObÂK AZ EGYESuLT ÀJ.LAMOKBAN
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PALYAZAT

A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga — immâr tizen-
kettedszer — tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzatot
hirdet, amelyen a magyar szellem minden kimagaslô értékû s
l'râsban, vagy képen rogzithetô 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 lakci-
mét és rôvid életrajzât ebben az esetben a pâlyamû jeligéjé-
vel ellâtott kûlôn zârt boritékban kell csatolni.

A pâlyamûveket — az Arpâd Akadémia tagjai sorâbôl,
vagy mâs szakemberek kozûl felkért hârom-hârom birâlô vé-

leménye alapjân az Allandô Titkârsâg arany, ezûst, vagy bronz
Ârpâd-éremmel, diszoklevéllel, vagy oklevéllel tûnteti ki.

A pâlyâzat hatârideje: 1974. augusztus 20.

A benyûjtott pâlyamunkâkat nem kûldjûk vissza, hanem
az Arpâd Akadémia konyv és irattârâba helyezzûk el.

dr. Nâdas Jânos

a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje

(1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio 44107)

☆ ☆

PALYAZATI HIRDETMÉNY

A clevelandi Magyar Târsasâg az ifjabb nemzedékek tagjai
szâmâra tiz pâlyadijat tûz ki a kôvetkezô tételek kidolgozâsa
céljâbôl;

1.) Magyarsâg és kereszténység.
2.) Kulturâlis ôrôkségûnk értékesi'tése.
3.) Kettôs mûveltségûnk elônyei.
4.) A magyarsâg tôrténeti kiildetése.



5.) Kulfôldôn élô magyarsâgunk politikai és gazdasâgi fel-
adatai és lehetôségei (âltalânossâgban, vagy a pâlyâzô lakôhe-
lyének orszâgos viszonylatâban).

6.) Mit adott a magyarsâg az emberiségnek?

7.) Mit adott a magyarsâg annak az orszâgnak, amelyben
a pâlyâzô lakik?

8.) A 900 éwel ezelôtt megvivott mogyorôdi csata sors-
dôntô jelentôsége és Szent Lâszlô szerepe a magyar ônâllôsâg
biztositâsâban.

9.) Kovâts Mihâly ezredes, az elsô magyar hôsi halott
Amerikâban.

10.) Magyarorszâg szerepe a jôvô Eurôpâjâban.

A pâlyâzaton a kôzépiskola négy felsô osztâlyânak (a
senior high schoolnak) tanulôi, tovâbbâ az egyetemek és fôis-
kolâk hallgatôi vehetnek részt. A pâlyadolgozat 12 gépelt lap-
oldalnâl kevesebb nem lehet. Az idézeteket lâbjegyzetekben, a
forrâsmunkâkat kiilôn fûggelékben kell feltiintetni. A bekûl-
dés hatârideje; 1974. oktôber 20.

A pâlyadolgozatokat 3 példânyban, jeligével ellâtottan és a
pâlyâzô nevét, pontos lakcimét, valamint nyilatkozatât magâba
foglalô, zârt, jeligés boriték mellékelésével kell a Magyar Târ-
sasâg elnôkéhez benyûjtani (bekûldeni). A nyilatkozatban a
pâlyâzô kôteles kijelenteni, hogy a pâlyadolgozatot teljesen ôn-
âllôan irta-e, vagy kapott-e valakitôl segitséget, s ha igen, ki-
tôl, mit és milyen mértékben.

A pâlyadolgozatokat a Magyar Târsasâg az Ârpâd Akadé-
mia szakembereivel birâltatja el és kôziiluk a legjobbakat
egyenként 50.00 dollârral jutalmazza. Szûkség esetén a pâlyadi-
jakat meg is oszthatja. A pâlyadijak ùnnepélyes âtadâsa és az
eredmények kihirdetése a XIV. Magyar Talâikozô diszvacsorâ-
jân torténik meg.

Dr. Nâdas Jànos

a Magyar Târsasâg elnôke
1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio 44107



ÉLETRAJZI ADATOK

(A Magyar Talàlkozà személyes és levelezô résztvevôire,
valamint az Ârpâd Akadémia tagjaira vonatkozôan az elôzô
Krônikâkban kôzolt adatok kiegészitése.)

Jelmagyarâzat:

0 — a zârôjelbe tett vâros- és orszâgnév a jelenlegi lakô-
helyét jelôli meg;

* — sziiletésének éve és helye;
M. — Magyarorszâg.

BARANSKI TIBOR (Buffalo, NY). ^922, Budapest. Fôis-
kolai tanulmânyait Veszprémben és Kassân végezte, egyetemi
tanulmânyokat Budapesten és Buffaloban (N. Y.) folytatott.
Absolutoriumot, illetôleg kdzépiskolai tanâri képesitést szer-
zett. 1945-tôl 1948-ig az ôbudai Szent Lujza intézetben tanitott.
1948-ban bebortônôzték. Csak Sztalin halâla utân amnesztia

révén szabadult ki. 1956-ban résztvett a szabadsâgharcban,
amelynek bukâsa utân kénytelen volt elhagyni az orszâgot. Két
éven ât a rômai menekiilt-tâborban, késôbb kanadai és ameri-
kai kôzépiskolâkban tanitott. 1957 6ta rcndszeresen foglalkozik
râdiô-hîrmagyarâzattal és kdzérdckû elôadâsok tartâsâval, valai-
mint felnôtteket oktatô tanfolyamok vezetésével.

Kivâlô kôltô és irô. (Elsô versét 10 és '/2 éves korâban l'rta.)
Kolteményeit 1936 ôta Màriàssy Zoltân iroi névvel fôként egy-
hâzi és vidéki lapok- rendszeresen kdzolték. (Elbeszéléseket,
karcolatokat, konyvbirâlatokat is Irt.) Szâmos mûvét kôzôlte
a Nemzeti Ûjsâg és az Élet. (1945 utân versait gépirâsos és ké-
zi mâsolâsban terjesztették és kdziiluk tôbbet orszâgszerte
szavaltak, mint pl. a "Zsôka néni", "Fonyôdi hajnal" és "Az a
pires golyô" cimûeket. Az ôbudai Szent Lujza intézetben bat
szindarabjât adtâk elô. Ezek kôzt a "Szent Margit legendâja"-t
tôbbszôr is.) "Tavasszâ vâlt a pesti ôsz" cimû kôlteménye az



1956-os szabadsâgharc egyik leghiresebb kôlteménye volt. 1948
novemberében, amikor a kommunistâk bebôrtônôzték, minden
kéziratât, koztùk legalâbb harmadfélezer versét, eikoboztâk.
Érdeklôdése sokoldalû. Egyhâzjoggal, régészettel, kiilônbôzô
tbrténelmi kérdésekkel, filozôfiâval és pedagôgiâval foglalko-
zott. Ûjabban szocioJôgiâval és amerikai kormânyzattannal is
toglaikozik. A kommunlzmus ellen 17 év alatt kôzel 3000 elô-
adâst tartott. Jelenleg versgyûjteményének sajtô alâ rendezé-
sén és két mû megirâsân dolgozik. Az utôbbiak cime: "Magyar-
orszâg 12 esztendeje életem tûkrében" és "The Most Dan-
gerous Pernicious Social Disease and Its Cures". — (1968. jû-
lius 4-én a WKOL 1570 râdiôn (Amsterdam, NY) kôzzétett
"Ûj amerikai Hiszekegy"-ét (New American's Creed) a "Free-
doms Foundation at Valley Forge" a "Teachers Medal"-Ial tun-
tette ki. Ezt Wold John képviselô a 91. Kongresszus "Record"-
jének 1969. jûlius 30-ân megjelent szâmâban (Vol. 115, No.
128) is megorokittette. Lelkesen részt vesz a cserkészmunkâ-
ban és tôbb mâs magyar tevékenységben. 1971-ben az Ârpâd-
pâlyâzaton diszoklevelet nyert. Az Ârpâd Akadémia meghivott
rendes tagja.

BASA MOLNAR ENIKO dr. (Silver Spring, MD). *1939,
Huszt (Kârpâtalja). Szuleivel egyûlt 1945-ben menekiilt Né-
metorszâgba, ahonnan 1950-ben telepûlt ât az Egyesûlt Âlla-
mokba. Kozépiskolai tanulmânyait az ohioi Portsmouthban ki-
tûnô eredménnyel végezte. Az "Honor Society" tagja lett. Fôis-
kolai tanulmânyait Washingtonban, egyetemi tanulmânyait a
North Carolina egyetemen végezte, ahol 1972-ben az ôsszeha-
sonlitô irodalombôl doktori oklevelet szerzett. 1963—64-ben a

Kongresszusi Kônyvtâr katalogizâlôja, 1965-tôl 1969-ig a Mary-
land egyetem angol instructora, 1970—72-ben a Dunbarton
Collège angol tanârsegéde, 1972 ôta az American egyetem iro-
dalmi szakelôadôja és a washingtoni hétvégi magyar iskola
tanâra. Tôbb tudomânj'os tàrsasâg tagja, okievelek és elisme-
rések, valamint (1973-ban) az arany Arpâd-érem nyertese. Iro-
dalmi mûkôdését mâr kôzépiskolâs korâban kezdte. Iskolai és
egyetemi lapokat szerkesztett. 1974 ôta a "Hungarian Studies
Newsletter" rovatvezetôje. Tanulmânyait "Anglo-American
Literature in Hungary since 1945", "Notes on English Litera-



ture in Hungary Today" és "125 Years of Petôfi Translations".
"The Tragedy of Man and the Philosophical Poem" cimû pâlya-
dijnyertes mûve a Princeton University Press kiadâsâban jele-
nik meg. Az "American Hungarian Studies Foundation", a
"Magyar Kônyvtârosok Egyesiilete" rendes és az Ârpâd Akadé-
mia meghivott levelezô tagja.

BATIZY A. GUSZTÂV dr. (Akron, OH) orvos. M918 Buda
pest. Egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte, ahol 1942-
ben avattâk az orvostudomânyok doktorâvâ. 1956-ig egyetemi
tanârsegéd volt, majd magângyakorlatot folytatott. Amerikâba
1957-ben vândorolt ki, ahol 1964-ig elme- és ideggyôgyâsz szak-
orvosi képesitést szerzett. 1965—66-ban Nashvilleben (Tenn.)
associate professorként mûkbdott. 1967 ôta Akron és kornyéke
kiilonbozô korhâzainak osztâlyait vezeti. Igen élénk szakorvosi
és tudomânyos kutatô tevékenységet fejt ki. 14 kisebb és 9
nagyobb tanulmânya jelent meg. A szakorvosi képzés lâradha-
tatlan munkàlôja. 14 tudomânyos târsasâg tagja. Az Amerikai
Magyar Orvosszôvetség egyik alapitôja és 1971—72-ben volt el-
nôke. Az Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

BODÔ SÂNDGR (Nashville, Tenn.) festômûvész. ''1920,
Szamosszeg, M. A budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân végzett.
1957-ben jott az Egyesiilt Âllamokba. Budapesten a koronâzô
Mâtyâs templom helyreâllitâsi munkâlataiban vett részt. Ame-
rikâban eddig 6 nagy kiâllftâson mutattâk be alkotâsait. 1961-
ben és 1966-ban egy-egy festményével, 1963-ban pedig egy szob-
râval aranyérmet nyert. A "National Arts Club" egy mâsik
szobrât "Medal of Honor"-ral tiintette ki. Korâbbi dâniai kiâl-

litâsa utân az idén Londonban âilitjâk ki mûveit. Négy bel-
fôldi és egy dâniai helyreâllitâsi munkât is nagy sikerrel vég
zett el. Négy hivatâsos mûvész-egyesiilet tagja. Az Arpâd Aka
démia meghivott levelezô tagja. Felesége, BODÔ ILONA, kivâlô
mûvészetével Nashvilleben ugyancsak figyelemre méltô sikere-
ket ért el.

CHÂSZÂR EDE dr. (Indiana, PA) egyetemi tanâr. 'M920,
Nagyrâkos, M. 1938-ban a pâpai reformâtus gimnâziumban
érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a budapesti Pâzmâny Pé
ter tudomânyegyetem jog- és âllamtudomânyi karân végezte,
ahol 1943-ban absolutoriumot szerzett. Amerikâba koltôzése



utân a clevelandi Western Reserve egyetemen végzett tanul-
mânyokat. 1954-ben bachelor, 1958-ban master fokozatot szer-
zett. 1972-ben a George Washington egyetemen doktorrâ avat-
tâk. 1958-t61 1969-ig tanârsegéd, tisztviselô, egyetemi elôadô
volt. 1969 ota a pennsylvaniai Indiana egyetemen a nemzetkô-
zi jog és a politika professzora. Amerikai és magyar tudomâ-
nyos folyôiratok munkatârsa, magyar, amerikai és nemzetkôzi
tudomânyos târsasâgok tagja. A Magyar Cserkész Szôvetség
târselndke és kuliigyi hivatalânak vezetôje, a Hungarian Stud-
ent Service és a Kossuth Foundation volt igazgatô-testûleti tag
ja, az Amerikai Magyar Szôvetség igazgatôsâgi tagja. 13 na-
gyobb és szâmtalan kisebb tanulmânya jelent meg. Az Ârpâd
Akadémia meghi'vott levelezô tagja.

DÉCSI GYUL.A dr. (Hamburg, Németorszâg) a hamburgi
egyetemen a finnugor filolôgia tanâra. *1925, Negyed (Nyitra
megye). Kôzépiskolâit Érsekùjvârott végezte, crettségit ugyan-
ott tett a magy. kir. âll. Pàzmâny Péter gimnâziumban 1943-
ban. A budapesti és a pozsonyi egyetemen tanult nyelv- és iro-
dalomtudomânyt, szlavisztikât és tôrténettudomânyt. 1948-ban
"summa cum laude" doktorâlt a budapesti Pâzmdny Péter Tu-
domânyegyetemen. 1950—52-ben a Magyar Râdiô kuliigyi osz-
tâlyân a nyugati szlâv nyelvek referense; 1952—55 kôzôtt a
Magyar Tudomânyos Akadémia osztôndijasa, 1955—56-ban a
budapesti Nyelvtudomânyi Intézet tudomânyos munkatârsa.
1956 decemberében Ausztriâba menekiilt, majd Nyugat-Német-
orszâgban kapott menedékjogot. 1957—59-ben a gôttingai egye-
tem magyar lektora, 1959. febr. 21-én a hamburgi egyetemen
habilitâltâk a finnugor nyelvek magântanârâvâ. Azôta a ham
burgi egyetemen mûkddik, ahol 1965 âprilisâban professzorrâ
nevezték ki, 1969 âprilisâban pedig megbi'ztâk a Finnugor Sze-
minârium igazgatôi tisztének ellâtâsâval. 1958-tôl kezdve târs-
szerkesztôje, 1967-tôl pedig szerkesztôje az "Ural-Altaische
Jahrbùcher" cimû folyôiratnak (az "Ungarische Jahrbiicher"
folytatâsa). Magyar nyelvû tudomânyos cikkei 1956 elôtt a
Nyelvtudomânyi Kôzlemények, a Magyar Nyelv és a Magyar
Nyelvôr cimû folyôiratokban jelentek meg. 1956 utân fôleg né-
met és angol nyelven irt. Fontosabb munkâi: Einfûhrung in
die finnisch-ungarisch Sprachwissenschaft (Wiesbaden 1956),



Yurak Chrestomathy (Bloomington, Ind. 1966), Die ungarischen
Lehnwôrter in der bulgarischen Sprache (Wiesbaden 1959),
Der Miinchener Kodex I-II (Wiesbaden 1958 és 1966). 1963—64-
ben az Indiana University (Bloomington, Ind.), 1967-ben pedig
az University of California (Los Angeles) vendégtanâra volt. Az
Ârpâd Akadémia meghivott rendes tagja.

DREISZIGER NÂNDOR (Kingston, Ont., Kanada) 1940,
Csorna, M. Gimnâziumba ott, majd 1956 utân Kanadâban jârt.
Egyetemi végzettségét Torontôban szerezte meg. Doktorâtusi
tanulmânya a kanadai—amerikai viszonyokkal foglalkozott.
Ugyancsak a torontôi egyetemen végzett el egy kétéves post-
graduate tanfolyamot orosz és kelet-eurôpai tanulmânyokban.
1965—66 telén a torontôi egyetem esti tagozatân tanitott. Ké-
sôbb a kanadai orszâgos levéltâr munkatârsa lett. 1970 ôta a
kanadai Royal Military Collège tôrténelmi osztâlyân tanit.

Elsô kônyve Hungary's Way to World War II" cimmel
1969-ben jelent meg. Rôvidebb tanulmânyait a Journal of
Modem History és mâs tudomânyos folyôiratok kôzôlték. Je-
lenleg a kanadai magyarsâg torténetérôl készlt hosszabb tanul-
mânyt. A Canadian Review of Hungarian Studies elsô szâmâ-
nak szerkesztôje. Az Ârpâd Akadémia meghivott levelezô tagja.

FISCHER VIKTOR (Flushing, NY) kôzépiskolai tanâr, a
.Magyar Cserkész Szôvetség helyettes vezetôtisztje. *1938, Buda
pest. Iskolâit Németorszâgban kezdte, majd Amerikâban foly-
tatta. A New York-i St. Ann Academy — Molloy kôzépiskolâ-
ban érettségizett. Egyetemi tanulmânyait ugyancsak New York-
ban végezte. A "City University of New York City Collège"
lâtogatàsa utân elôbb bachelor, késôbb master fokozatot sze'r-
zett. New York egyik kiilvârosâban matematikât tanit. Magyar-
orszâgrôl 6 éves korâban kerùlt el. Magyar iskolâba nem jârt.
A magyar cserkészmozgalomban elôbb, mint csapatparancs-
nok, majd kiilônbôzô beosztâsok utân mint a Cserkész Szôvet
ség kiiliigyi vezetôtisztje vett részt. Jelenleg mint a vezetôkép-
zés vezetôtisztje mûkôdik. A magyar kontingens helyettes ve-
zetôjeként részt vett 1955-ben a kanadai, 1957-ben az angliai
(jubileumi) vilâg-jamboreen, a Kiiliigyi Hivatal vezetôjeként és
a hét kelet-eurôpai "menekùlt" cserkészszôvetség egyedlili kép-
viselôjeként pedig 1967-ben az idahoi (USA) jamboreen. A kùl-



foldi magyarsâgnevelés kérdésével tudomânyosan foglalkozik.
Ebben a târgykdrben figyelemre méltô kutatômunkât végzett,
amelynek eredményeit két tanulmânyban tette kôzzé. A master-
fokozat elnyeréséhez sziikséges tanulmânyâban az amerikai
magyar gyermekek kétnyelvûségének kérdésével foglaikozott.
Az Ârpâd Akadémia meghîvott levelezô tagja.

HALÂSZ A. MIKLÔS dr. (La JolJa, Calif.) orvos. *1931,
Budapest. Tanulmânyait Budapesten, Hartfordban (Conn.) és
New Havenben (Conn.) végezte. Orvostudomânyi doktori okle-
velét 1954-ben a Yale egyelemen szerezte kitiintetéssel. Késôbb
sebészeti szakképesftést szerzett. 1969 ôta San Diegoban a Cali-
fornia egyetem sebész professzora és anatômiai osztâlyânak fe-
je. Két éven ât katonai szolgâlatot is teljesitett. 19 tudomànyos
târsasâg tagja. 78 szakkôzleménye jelent meg.

HAVASY SÂNDOR, irôi nevén Havasy Bajân (Passaic, NJ),
*1908 Baja. Irô, hirlapj'rô és dalkôltô, zeneszerzô. A Magyar
Sajtokamara v. tagja, ugyancsak tagja volt a Zeneszerzôk Szô-
vetségének is. A Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa. Sokol-
dalû irodalmi tevékenységet fejtett ki. Szépirodalmi l'râsai,
versei, elbeszélései sorozatosan jelentek meg a pesti lapokban.
Ônâllô muvei: A mesék élnek, Az én életem, Nyugatrôl keletre,
Orôk ûton, Szomorû hetek, Az onzés forradalma. Ôt onâllô
szerzôl estet adott a pesti Pâtria Klubban, a Zenemûvészeti
Fôiskolân, a Turul Vârban. Tôbb orszâgos pàlyâzaton nyert
elsô dijat. 1945-ben emigrâlt Ausztriâba, Amerikâba 1950-ben
vândorolt ki. Az emigrâciôban is minden magyar lapban je
lentek meg irâsai. Nagyon sok elbeszélése, tôbb mint szâz dala
vâr kiadôra, melyekbôl a Magyar Talâlkozô Regôs énekek, Ka-
tona dalok, A honvâgy dalai, Orôk katonâk vagyunk kôteteit
diszoklevéllel és kétszer eziist Ârpâdéremmel tiintette ki. Az
Arpâd Akadémia meghivolt rendes tagja.

KARIKAS CECILIA, férjezett dr. Bros Péterné (Alexand-
ria. Va.). *Gyôr. Iskolâit Gyôrôtt kezdte, az ausztriai Linzben
folytatta. Amerikâban a washingtoni Sacred Heart Academy
és a Wilson Teacher's College-ot végezte el, majd a Catholic
egj'etem mûvészeti osztâlyân folytatott tanulmânyokat. Pasz-
ternâk Jôzsef filmigazgatô meghivâsâra Hollywoodban mint az
MGM studio starlet-je tanult filmezni és énekelni. Cecilia Kor-



da mûvésznéven tôbb filmben is szerepelt. Mellékesen ékszer-
mûvészeti rajzok és tervek készîtésével és miniatûrfestéssel
foglalkozik, amellyel elôszbr 1971-ben, a virginiai Fairfaxban
rendezett kiâllîtâson nyert elismerô dijat. Mûvészetét Gyimesy
Kàsàs Ernô és Btrô Béla dr. is nagyra értékelte.

KELEMEN PÂL (Winter Park, Elorida) régész, torténész.
'1894, Budapest. Egyetemi tanulmânyait Budapesten, Miin-
chenben és Piirizsb.an végezte. Zenei kutatô munkât végzett
Budapesten, Bécsben, Eirenzében, Londonban, Madridban és
Sevilleben. 1932-ben kôltozdtt Amerikâba, ahonnan Dél-Ame-
rikâba ti'z régészeti kutatô utazâst tett, majd hasonlô céllal
jârt Portugâliâban, Spanyolorszâgban, Svâjcban, Magyar- és
Csehorszâgban, Belgiumban, tovâbbâ sok mâs helyen. Az elsô
vilâghâborût mint magyar huszârtiszt kiizdôtte végig. Magyar,
német, angol, francia, spanyol, portugâl nyelven 13 nagyobb
mûve, szâmtalan kisebb kiadvânya, tanulmânya és cikke jaient
meg. Legûjabb mûvei: Peruvian Colonial Painting (1971), Hus-
sar's Picture Book (1972) és Art of the Americas (1973). Tôbb
tudomânyos târsasâg tiszteletbeli tagja, szâmos kitiintetés tu-
lajdonosa. Az Arpâd Akadémia 1973-ban meghivott rendes
tagja.

MOLNÂR ZSIGMOND dr. (Cleveland, OH). '1907, Cegléd.
Egyetemi tanulmânyait Szegeden végezte, ahol 1931-ben jog- és
âllamtudomânyi doktori oklevelet szerzett. 5 évi katonai szol-
gâlat utân hivatâsos rendôrtiszt lett. Mint rendôrkapitânyt mi-
nôsitették ât a belûgyminisztérium fogalmazâsi karâba minisz-
teri titkârrâ. îrâsait, versait Magyarorszâgon tekintélyes vidéki
lapok, majd a Szabô Pâl és Môricz Zsigmond szerkesztésében
megjelenô "Kelet Népe" szâmai kozôlték. Az emigrâcioban
szellemes, szôkimondô, humoros monolôgjaival szerzett magâ-
nak hirnevet és megbecsulést. Rôvidebb frasait a clevelandi
"Az Ûjsâg" cimû hetilap és a "Képes Magyar Vilâghfradô" ci-
mû havi folyôirat kôzli. Jelenleg a "Cleveland magyar hangja"
(WZAK) râdiôâllomâs râdiôriportere. Az Ârpâd Akadémia
meghivott rendes tagja.

SAÂRY ÉVA 1929. november 28-ân sziiletett Balatonkene-

sén. Iskolâit Budapesten végezte. Az Eôtvôs Lorând Tudomâ-
Egyetemen geolôgus diplomât szerzett, de kôzben festészetet.



fényképészetet is tanult. 1952—1956 kôzolt Nagylengyelben
(Zala vm.), mint olajkutatô geolôgus, ezt kôvetôen pedig Pes-
ten, mint az Âsvânybânya Vâllalat geolôgusa mûkôdott.

1956 novemberében nyugatra menekûlt s rbvid eurôpai
tartôzkodâs utân Francia Egyenlitô Afrikâban, mint olajkutatô
geolôgus kapott âllâst. A fôldrész sok orszâgât bejârta (Kongo,
Kamerun, Gabon, Uganda, Kenya, Tanganyika, stb.).

1960-ban csalâdi okok miatt visszakôltôzôtt Eurôpâba s
a svâjci Luganoban telepedett le véglegesen. Festészettel és iro-
dalommal kezdett foglalkozni. Cikkei, versei folyamatosan je-
lennek meg nyugati magyar lapokban (de franciâul is ir). Elsô
kônyve (az "Âthatô csend" c. verseskôtete, mely Ârpâd eziist-
érmet nyert) 1973-ban lâtott napvilâgot.

Szinekben bôveikedô, érdekes modem képeibôl 1965—1974
kôzôtt 12 egyéni kiâllitâst rendezett a vilâg minden részén és
szâmos târlaton vett részt. Tôbb mûvészszôvetség tagja. Az
Ârpâd Akadémia levelezôtagjâvâ hivta meg.

SARVARI ÉVA (Toronto, Ont., Kanada). *1931, Budapest.
Hatgyermekes csalâd legifjabb tagjaként (9 éves volt), amikor
teljes ârvasâgra jutott. Legidôsebb nôvére nevelte fel. 1951-ben
ment férjhez. 1952-ben kislânya sziiletett. 1956-ban Dâniâba ke-
riilt, onnan az ausztrâliai Melbournebe vâdorolt ki. Csak 1966-
ban telepiilt ât a kanadai Torontôba,aboi magyarorszâgi, majd
ausztrâliai foglalkozâsât folytatta, titkârnô volt 1973 mâjusâig.
Ekkor a torontôi Magyar Élet szedôje lett. Tanitônônek ké-
sziilô harmadéves egyetemi haligatô leânyâval és urâval egyiitt
tagja a Kodâly Egyûttesnek. Elbeszéléseit a Kanadai Magyar
Ûjsâg és a clevelandi Képes Magyar Vilâghlradô kôzôlte. "Fél-
ùton" cîmû folytatâsos regénye a torontôi Magyar Élet hasâb-
jain jelent meg. "Kigyùlt a fény" cimû regényét sajât kôltségén
adta ki. Benne — egy Kanadâba kivândorolt magyar hâzaspâr
problémâinak megvilâgitâsân keresztiil — a csalâdi élet mele-
gét védi. A regény 1973-ban bronz Arpâd-érmet nyert. Az Ar
pâd Akadémia meghivott levelezô tagja.

TALLÔS MÔRICZ LAJOS (Philadelphia, Pa.) festômûvész.
*1907, Budapest. Az Iparmûvészeti Fôiskola és a Szépmûvésze»-
ti Akadémia elvégzése utân arany oklevéllel tùntették ki. Osz-
tôndijjal egy évet a rômai mûvészeti akadémiân, Firenzében és



Velencében, egy évet pedig Németorszâgban tôltott. "Attila te-
metése" cimû nagy festményét annak idején egy budapesti ki-
âllîtâson Horthy Mikiôs kormânyzô. 9 darabbôl âllô lôtanul-
mânyi festménysorozatât Jôzsef kiràlyi herceg vette meg. New-
mann puspok szenttéavatasakor két nagyméretu (8x8 lâb) fest
ményét âllîtotta kl 6 hêtre a rômai Szent Péter bazilikâban.
Ez a két festmény a philadelphiai Szent Péter templomban,
Newmann piispôk sirhelyénél nyert végleges elhelyezést. To.
vâbbi nagyméretu festménye még a "Magyar karâcsony", a
"Magyar anya" (kalocsai népviseletben, mint madonna). Na-
?yon sok kiâlhtâson vett részt Ausztriâban, az Egyesiilt Âlla-
mokban, stb. és' szâmos dijat nyert. Jelenieg a Szent Monika
templom festését végzi, amelyet pâlyâzaton nyert el. Legna-
gyobb méretû kompoziciôi 300, 400, 600 négyzetlâb nagysâgûak.
Az Egyesiilt Âllamok terùletén mâr korâbban 18 templom fes
tését nyerte el pâlyàzat ûtjân, kôztuk a georgiai Savannah
székesegyhàzâét is. — Az Arpâd Akadémia meghivott rendes
tagja.

VÂRDY Agnes dr. (Pittsburgh, Pa.) fôiskolai tanâr. *1943,
Debrecen. Elemi és kbzépiskolai tanulmanyait Németorszâg
ban, lowa âllamban és Clevelandben végezte. Egyetemi tanul-
mânyokat Ohioban, Pittsburghben és Budapesten folytatott,
kôzben a heidelbergi és a bécsi egyetemeket is lâtogatta. 1970-
ben a budapesti egyetemen doktori oklevelet szerzett. Jelenieg
a pittsburghi Robert Morris Collège irodalmi tanszékének
assistant professzora. Kora ifjûsâgâtôl kezdôdôcn részt vett a
magyar cserkészmozgalomban. Cserkészvezetô, majd a 33. szâ-
mû Szilâgyi Erzsébet leânycserkészcsapat parancsnoka volt.
Irodalmi érdeklôdési kore a XIX. és XX. sâzad magyar, német,
osztrâk irodalmât, a hârom irodalom kapcsolatait és kôlcsônôs
hatâsait ôleli fel. Doktori értekezését "Karl Beck élete és iro
dalmi pâlyâja" cimmel irta meg, amelyet siimma cum laude
fogadtak el. Elsô konyve "A Study in Austrian Romanticism:
Hungarian Influences in Lenau's Poetry" cimmel a "State
University of New York at Buffalo" kiadâsâban most van sajtô
alatt. 1969-beii az .Arpâd-pâlyàzaton diszoklevelet nyert. Az Ar
pâd -A.kadémiânak meghivott levelezô tagja.
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A kovetkezô

MAGYAR KONGRESSZUST,

a XIV. MAGYAR TALÂLKOZÔT

1974. évi november 29—december 1. kôzbtt

rendezzuk meg Clevelandban, Ohio USA

a CLEVELAND PLAZA HOTELBEN

Jegyezze elô ezt a fontos dâtumot és vegyen részt a hârom
napos târgyalâsokon és târsadalmi eseményein.

Legyen ez az alkalom mindnyâjunk barâti talâlkozoja.

A Magyar Talâlkozô fô programjai:

Irodalmi és mûvészest

Magyar sorskérdések târgyalâsa
Dîszvacsora és a hagyomânyos Magyar Bal
Az Arpâd Akadémia IX. évi kôzgyûlése és székfoglalô elôadâsai
A Magyar Orvosszôvetség kôzgyûlése és tudomânyos elôadâsai
A Magyar Mérnôk és Épitészek Vilâgszôvetségének elôadâsai
A Magyar Kônyvtârosok Szôvetsége gyulése
A Magyar Tanârok Szôvetsége alakulô kôzgjûlése
A Keleti Konferencia tanâcskozâsai

és tôbb mâs magyar târsadalmi szervezet évi ôsszejôvetele.

A Magyar Talâlkozô egész tartalma alatt:

Magyar kônyvkiâllitâs és kônywâsâr
Magyar képzômûvészeti és iparmûvészeti kiâllftâs
Mûvészi fényképkiâllitâs (elsôizben)



Egészitse ki meglévô Krônikâit teljes sorozattâ, amig a

készlet tart.

Az elôzô Krônikâk ârai a kôvetkezôk:

I. sz. Krônika bôrkotésben (csak néhâny darab van)

II. és III. Krônika egy kôtetben

IV. és V. Krônika egy kôtetben

VI. Krônika

VII. Krônika

VIII. Krônika (trianoni kôtet)

IX. Krônika (Szent Istvân jubileumi kôtet)

X. Krônika

XI. Krônika

XII. Krônika

Megrendelhetô:

Magyar Târsasâg

1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohio 44107




