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EL 0 SZ Ô

A kulfôldre kényszerult magyarsâg tôrténelmi kiildetésének igazi jelentôségét csak a Magyar Talâlkozà hârom napra
ôsszesûritett eszmecseréinek, nagy lelki élményeinek, vârat-

lan ôrômeinek és hagyomânyos keserûségeinek vakitô izzâsa
kôzben lâtjuk meg, érezzUk ât maradéktalanul. Azt is csak
személyes tapasztalatbàl àllapithatjuk meg, hogy az emigrâciôs magyar szellemi glôbuszon" érvényesulô vàlôdi értékek az egyetemes magyarsdghoz valô hûség ûtjân milyen
mértékben maradtak meg és haladtak elôbbre.

A XIV. Magyar Taldlkozô (a IL Magyar Kongresszns)
krônikdjdnak ez a kôtete a magyar trds és a magyar akadémiai gondolât esztendejében a holt betûbôl megelevenedô

szellem szdrnyalô erejével szcretné a taldlkozô izzdsdnak fényét, magyarsdgszeretetének aggôdô érzését és hagyomdnyokat ôrzô hivatdstudatdt vildgszerte minden magyarhoz eljuttatni.

Amikor képzômûvészcti és kônyvkidllitdsunk sikerérôl,
irodalmi és mûyészestiink teljesitményeirôl szdmot adunk,

Eurôpa biztonsdga és Magyarorszdg helyzete miatt aggôdunk,
a magyar szô bôlcsôjét ringatjuk, vagy temetôjét jdrjuk, a
magyar mûvelôdés, tanulds, olvasds, tudomdnyos kutatds lehetôségeit kutatjuk, nevelôink, tudôsitôink, trôink és kôltôink, szakembereink ôsszafogdsdt surgetjuk, vagy kutatdsaink eredményeit idézzuk és az ûjabb feladatok megolddsdt
keressiik: végeredményben csak egyetlen célunk, egyetemes
magyarsdgunk hûséges szolgdlata felé akarunk ismét kôzelebb jutni.

Ebben a tôrekvésûnkben még sohasem nehezult meg fe-

lettûnk az idôk jdrdsa olyan mértékben, mint éppen a kôzelmûltban. Taldlkozôinknak szdmos résztvevôje, az Arpdd Akadémidnak pedig 14 tagja kôltôzôtt dt sorainkbôl az ôrôk ha-

zâba. Mâjus 6-ân testileg elhagyott bennunket korunk legnagyobb magyarja, tôrténelmi helytàllàsunk megszemélyesîtôje,
az elvhûség ôrôk példaképe s az emberi szabadsâg szentje,
Mindszenty Jôzsef biboros, Esztergom érseke és Magyaror-

szâg hercegprimdsa is, aki az Ârpâd Akadémiânak ôrôkôs
disztagja és az arany Arpâd-érem tulajdonosa volt. Veszteségunket csak az a tudat és elhatârozâs enyhitheti, hogy lelkileg
Magyar Talâlkozôink és az Ârpâd Akadémia szellemének soha
et nem halvânyulô vezérlô csillaga marad.
Mindszenty Jôzsef biboros egész életével, minden szenvedésével, munkàjâval és magatartàsâval, tettével, szavdval
és irâsâval az egyetemes és osztatlan ôrôk magyarsâgot szolgdlta. Hôsies, vértanûi elszdntsdgrôl tanûskodô, renduletlen
hitével utolsô leheletéig tanûsitotta Kôlcsey Ferenc megdllapitdsdnak helyességét, igazsdgdt és elévulhetetlen érvényességét: "minden dldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazànak kivdnni joga van".

Pontosan egy évvel ezelôtt akadémidnk irdnyt jelzô, helytdlldst parancsolô és utolérhetetlen példdt mutatô disztagjdt
a tiszteletére ôsszehivott rendkivuli diszkôzgyûlésen arra kér-

tuk, adja rânk magyar egyhdzfejedelmi dlddsdt, hogy a ma
gyar kuldetés szolgdlatdban szerény kuzdelmunket Isten kegyelmébôl is tovdbb folytathassuk. Klvdnsdgunknak készséggel tett eleget és kûlônleges feladatainkra is kôrultekintô bôlcsességgel mutatott rd. Arra a XIV. Magyar Tàldlkozôra,
amelynek anyagdt ez a kôtet foglalja magdban, ugyancsak dl
ddsdt kiildte. Szeretnénk hinni, hogy ez a szent magyar dldds

minden olvasônkhoz eljut. Ennek megfelelôen szeretett ma
gyarjaihoz intézett utolsô szôzatdnak szavait kell âllandôan
idézniink:

"Talàljunk egymdsra a szétszôrtsdgban és fogjunk ôssze".
1975. mâjus 26-ân.
Somogyi Ferenc dr.

az Arpâd Akadémia fôtitkâra

A TIZENNEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZÛ
ELSÔ NAPJA
— 1974 november 29 —

kiAllItAs és irodalmi est
Kidllitâs

A XIV. Magyar Talâlkozô (II. Magyar Kongresszus) 1974.
november 29-én, pénteken délutân 4 ôrakor kezdôdôtt Ohio
âllam Cleveland vârosâban, a Plaza (Statler) Hôtel I. emeleti

nagy dfsztermének elôcsarnokâban lendezett nagyszabâsû
kiâllitâssal. A kiâllitâs tobb részre tagozôdott. A magyar

kônyvek, zenemûvek és lemezek bemutatâsârôl dr. Nâdas
Gyula "Arpâd" Kônyvkiadô Vâllalata gondoskodott. A képzôés iparmûvészeti kiâllitâst az Arpâd Akadémia képzômûvészeti
osztâlya és a Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetsége élén
Gyimesy Kâsâs Ernô elnôk rendezte. Az utôbbi — ezûttal elsô
izben — fényképmûvészeti kiâlli'tâssal bôviilt.

A kônyvkiâlh'tâst Illés Lajos kôltô, az Arpâd Akadémia
rendes tagja nyitotta meg. A jelenlévôk ûdvoziése utân azokat
a kôltôket és îrôkat mutatta be, akik személyesen is eljôttek

a kiâllîtâs és konywâsâr megnyitâsâra. A képzô- és iparmû
vészeti kiâllitâson lâthatô aikotâsok 70 mûvészérôl Gyimesy

Kdsâs Ernô, az Arpâd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak
einôke nyûjtott szakszerû ismertetést. A személyesen jelenlévôket kûlon is bemutatta.

Irodalmi est

Este 7 orakor a szâllô nagy disztermében irodalmi és

mûvészest nyitotta meg a Magyar Talâikozôt. A bevezetô és

udvôzlô beszédet dr. Fury Lajos regényfrô, az Arpâd Akadémia volt elnbke mondta. Utâna Alapi Endre zongoramûvész,

az Arpâd Akadémia rendes tagja Debussy Claude "Clair de
Lune" cimû darabjât és Bartok Béla "Microcosmos" sorozatâbôl a "Kôd"-ôt jâszotta el mûvészi âtéléssel és nagy
sikerrel.

Wass Albert regényirô és kôltô, az Arpâd Akadémia szépirodalmi osztâlyânak elnôke, "Kard és kasza" cimû regényébôl olvasta fel az alâbbi részletet:

Wass Albert:

SZÔLÔHEGYIBESZÉD

A feketelaki szôlôgerinc vén diôfâja alatt ott iilt a szent
ember keresztbe tett lâbakkal, a gyepen. Elôtte vizeskorsô,

mellette tarisznyâravalô mezei gomba s kôriilôtte déli pihenôben, szerte-heveredve a fôldôn, a szôlômunkâsok. Bâr vâllig

érô dûs hajzata, bozontos szakâlla ezustôs-fehér volt mâr az
idô mûlâsâtôl, napsûtotte barna arca rânctalan és fiatalos volt
még mindig, mintha se a bortonok verése, se a kényszermunka
igâja meg se érintette volna. Hangja is tisztân, dallambsan
zengett a méhdôngéses mâjusi csdndben, ami ùgy ereszkedett
alâ a tiszta-kék égboltrôl a Mezôség hajlott dombjaira, mint
egy frissen mosott ûvegbûra.

— Kisebbségi sorban csak a tudatlanok meg a gonoszak
élnek, Imre fiam, ezt megmondhatod bâtyâdnak, amikor ùjra
erre jâr. A tudatlanok azért, mivel ôk nem ismerik az igazsâgot s ezâltal nem tudjâk, hogy az ember mindôssze annyit

ér ezen a fôldôn, amennyit Isten jôsâgâbôl, Isten szépségébôl,
Isten erejébôl, Isten szeretetébôl visszatûkrôztet embertârsai-

ra. A gonoszak pedig azért, mivel hogy ôk nem tiikrôznek
mindebbôl semmit és l'gy nem is érnek semmit. Akârcsak a

megvakult tiikôr, amit szemétre hâny az ember. Tizenotmilliô
semmit, hûszmilliô semmit hiâba teszel ôssze, hiâba adsz egy-

mâshoz, az eredmény tovâbbra is csak semmi marad. Mfg egy
az Isten oldalân tôbbséget jelent milliôkkal szemben is.
Balla Imre, akihez a szavak szôltak, kônyôkére doive
hevert a vadsalâta aprô sârga virâgaival teleszôrt gyepen,

kapâja mellett. Ôsszerâncolt homlokkal râgcsâlt egy fûszâlat.
— Ha ùgy van, ahogy maga mondja — mordult fol a
keménykôtésû, barnaképû legény — akkor miképpen lehetséges az, hogy a rumunyok kedvok szerint sanyargathatnak
bennunket, miôta csak eszemet tudom s még azelôtt is? Miféle Isten az, amelyik eltûri az ilyent?
A szerte-heveredett, déli pulickâjukat, szâraz rozskenye-

riiket majszolgatô magyarok feliitotték a fejiiket. Szfvôk
szerint kérdezett a legény. Még a râgâst is abba hagytâk, hogy
szôt se mulasszanak abbôl, amit a szent ember felel erre.

Az pedig megcsôvâlta szomorûan a fejét.
— Aki ilyesmit kérdez, az nem érti sem az Istent, sem
az emberi élet titkât — felelte komolyan. — Isten nem valamiféle uralkodô, aki a felhôk tetején ul aranytrônuson s onnan
itélkezik emberi mértékkel. Isten torvény. A szeretet és jôsâg

tôrvénye. Az ôrôkkévalôsâg torvénye. Az élet tôrvénye. Az
igazsâg, az ôsszhang, a szépség... a mindeneket osszefogô
és egybekapcsolô nagy egyiittmûkôdés torvénye, melynek ôsszhangjâban az ôriâs naprendszerek éppen olyan fontosak, mint
a legaprôbb porszem. Ez a megdonthetetlen erejû torvény az,
amit Istennek nevezunk ôsi magyar szôval. S valahânyszor

engedelmesen beâllunk ennek a torvénynek a sodrâba és azt
cselekedjiik, amit ez a torvény, mely benniinket létrehozott
és életben tart, tôliink megkivân: se nyomorùsâg, se betegség,
se halâl, se erôszak, se âlnoksâg, se semmiféle fôldi hatalom
le nem gyôzhet, mégcsak meg sem félemlithet benniinket. Ez
a tiszta szin-igazsâg, magyarok. Esztendôkbe keriilt, mîg magam is râjôttem s megtanoltam bôrtônôk keservében, szenvedések kfnjâban. De végiil mégis csak megértettem a titkok
titkât, amirôl Krisztus Ûr szôlott volt régi idôkben, s amit

isteni torvénynek neveziinlc. Ismerjétek meg a torvény igazsâgât s az igazsâg szabadokkâ tészen benneteket, magyarok.
Kôriilotte az emberek hallgattak. Voltak, kik lehajtott

fejjel a fôldet bâmultâk. Mâsok az égre meredtek, mintha
annak messzi kékségében keresték volna a vâlaszt szôba nern
szedett kérdéseikre. Végiil is aztân nagybajûszû Soôs Andris
kimondta a maga kérdését nehéz nyelvvel, rekedtesen.
— Aztân mit kivânhat tôliink az a torvény, amit mi még
nem tettûnk vôna meg eddigelé?
— Azt, hogy szeressétek egymâst feketelaki magyarok,
foldvâri magyarok s mindenfelé valô magyarok, szerte a vi-

lâgon, — adta meg a szent ember a vâlaszt egyenesen —
valôban és igazân szeressétek egymâst, mint ahogy Isten szeret benneteket. Tartsatok ossze mindenben, legyetek egymâs-

hoz jôk és hûségesek jôban és rosszban egyformân, mint
ôseitek Arpâd vezér alatt s még azelôtt is, sokezer esztendôvel
annakelôtte, mikor még az Ûr vâlasztott népe voltatok Tir
vârosâban. Segitsétek egymâst igaz szivvel, minden erôtôkkel
s az Ûr veletek lesz ûjra. Legyetek egy szândék, egy kôzôs
akarat, egy kbzôs cselekedet, akâr csak régi idôkben.
— Aki haragot visel a szivében testvére irânt, az vesse
azt ki onnan, mert a szivben rejtôzkôdô harag megmérgezi a
leiket meg a testet. Aki megbântotta a maga atyjafiât, az
nyûjtson kezet neki, még mielôtt lemenne a nap s aki bântâs
keserûségét hordozza magâban, az bocsâsson meg, mielôtt
lemenne a nap, mert ha nem, a bântâs emléke megmérgezi
kôriilotte az éjszakât és gonoszsâgot terem. Kinek vetélykedése van, alâzza meg magât s aki viszâly magvât hordozza
magâban, békéljen meg.

— Ne itélkezzetek egymâs fôlôtt, de legyetek mindenben

igazsâg-szeretôk, egymâs irânyâban tiirelmetesek és hâlâdatosak, gondolatjaitokban tisztességesek, cselekedeteitekben bccsùletesek s minden dolgotokban tôkéletesek. Bârmi legyen is,
mit gondotokra bi'znak: ûgy végezzétek a magatok munkâjât.
mintha Istent szolgâlnâtok vele. Napszâlltâval ûgy hajtsâtok
pârnâra fejeteket, mint aki lelke legmélyén is tudja, hogy
hiâbavalôan nem tôlté a napot s a legjobbat adâ, ami ôtôle

tellett. Almotok békességes lészen és pihentetô.

— Ne verjétek a inelleteket hangos szôval dicsekedve,
hogy kik vagytok s mik vagytok, mert magatokra biza semmik
se vagytok. Magyarnak teremtett az Ûr s ezâltal csak magyarsâgtokban s a magyarsâgon beliil lehettek azok, kiknek az

Oristen megtervezett benneteket, egyenként és kiilôn-kiilbn is.
Ne feledjétek ezt soha. Aki kôzûletek magyarnak nem jô, az
embernek is csak hitvâny s alâvalô lehet.

— Ezt bât a torvény, emberek. Aki észben tartja a nap

minden percében s hûséggel cselekszi, az nem csupân jô és
derék magyar, de Isten vâlasztottja is s a poklok minden
ordôge egyiittvéve se diadalmaskodik folotte. Lâtjâtok itt ezt
a diôfât? Meg tudjâtok-é mondani, hogy ki ûltette volt?
Az emberek fôlnéztek a terebélyes szép nagy diôfâra,

mely ûgy âllt ott magâban, mintha a vilâg felett ôrkôdott
volna.

— Ezt biza az én nagyapâm ûltette volt, ki negyven esz-

tendôn ât harangozôja volt a falunak —morogta reszelôs vén
hangon fehérhajû Deâk Lôrinc —tova nyôcvan éve is annak,
ha nem tobb ...

— Aztân a tobbi diôfât odalent
s azokat tùl, a falu
felett — lenditette a kezét széles mozdulattal a szent ember
— kik ûltették azokat?

— Az én apâm is ûletett valami harmincat

a szôt nagybajszû Soôs Andris — s nagyapâm is ôelôtte...
— Azokat odalent az én nagyapâm ûltette volt —toldotta
meg valaki.

— Amazokat meg ott a cinterem felett egyûtt ultettem

apâmmal még pendelyes koromban —emlékezett egy vénember megfâtyolosodott szemmel.

— Hât olyan diôfât tudtok-e mutatni, amit nem magyar
kéz iiltetett ezekre a dombokra? — tette fol a szent em er a
kérdést.

Csond volt. Hallgatva néztek ossze az emberek.
— Biza nem tudok... — vallotta meg valaki csondesen

—ha meggondolom, olâjok nem ûltettek még soha, egyet se.

Cseresznyefât igen. Szilvât is. De diôt?

A kérdés ott csûngôtt a levegôben, vékonyka szalon, ma-

gâra maradva. Az emberek hûmmôgtek, csôvâltâk a fejuket.

nem akadt kôzottiik egy se, aki emlékezett volna arra, hogy
olâh-félék valaha is ultettek volna diôfât maguknak.
— A diôfânak biza félévszâzadra is szûksége van, mig
valôjâban teremni kezd — mondta a szent ember halkan, —
aki diôfât ùltet, nem magânak ûltet, hanem unokâinak. Csak
olyan ember teszi ezt, ki érzi és tudja, hogy Istentôl valô,

biztos gyôkere van nem csupân a mûltban, de a jôvendôben is.
— Ultessetek diôfât, magyarok — tette hozzâ — s bizzâ-

tok az Ûrra, hogy gondjât viselje. Ti csak ultessétek a diôfâkat! Akik az Ûr tôrvényét betartjâk, azoknak minden javukra
szolgâl.

A buzai erdô tôlgyese felôl jôszagù szellô érkezett langyosan s fent, vén Deâk Lôrinc nagyapjânak terebélyes diôfâjân
elfiittyentette magât egy sârgarigô s fâradt lelkû kapâs magyaroknak meghirdette Isten szép tavaszât.
☆

☆

☆

Wass Albert nagy tetszéssel fogadott felolvasâsa utân
Buzâné Ormay Ildikô énekmûvésznô, az Arpâd Akadémia
rendes tagja Alapi Endre zongoramûvész kiséretével Erkel

Ferenc "Bânk bân" cimû operâjâbôl Melinda âriâjât és Liszt
Ferenc "Ha én kirâly lennék" cimû darabjât adta elô iskolâzott mûvészettel és osztatlan, szép sikerrel.

Ezutân Tollas Tibor kôszôntôtte Cleveland magyar târsadalmât az eurôpai magyarsâg nevében.

Beszédének elsô részében vâzolta az eurôpai orszâgok ma

gyar kôzôsségeinek munkâjât, az Eurôpai Szabad Magyar
Kongresszus Zûrichben, november 10-én tartott évi kôzgyûlésének tanâcskozâsait és hatârozatait. Majd rôviden beszâmolt
amerikai ûtjârôl és ismertette a Nemzetôr jelentôs munkâs-

sâgât és jôvô terveit. Végiil — âltalânos kôzkivânatra — legûjabb verseibôl adott elô a kôzônség lelkes tetszésnyiivânitâsa
mellett.

Molndr Zsigmond dr. "Keseru Andrâs nyomât kutatom"

cimmel az idegen orszâgban élô magyarok érzésvilâgânak adott
erôteljes és hatâsos kifejezést.

Dr. Molnàr Zsigmond:

KESERtJ ANDRAS NYOMAT KERESEM
(Râdiôriport)

Amikor a kôzelmûltban egy hazulrôl érkezett levél ké-

résére Amerikât még a mùlt szâzad végén megjârt, majd 18
évi itt-tartôzkodâs utân végleg hazatért s otthon azôta réges-

régen elporladt kunsâgi oreg magyar nyomât kutatom itt a
clevelandi régi magyar negyed mâr nagyon elfeketedett es
porladô avarân: keseruen cseng fiilembe a magyar paraszti

sorstragédiârôl irott egyik Ady-vers két sora.

Fiityiil a hajôsip, hallja bûtetôzve
Zselénszky gulyâsa, Tisza urak csôsze.

Amikor hallom, vagy olvasom e két verssort, csaknem
lâtom lelki-szemeimmel mûltszâzadvégi Magyarorszâgunkat,
amikor ezredéves âllami fennâllâsunk nagy millenniumi mâmorâban csak a Mùltra, csak Lebédiâra, Etelkôzre és Vereckére tekintettûnk vissza, de amikor nagy gorogtiizes és

di'szmagyaros lâzunkban nem vettiik észre a puszti'tô Jelent,
nem vettiik észre azt a sotét tragédiât, hogy orszâgunkbôl
egyre nagyobb erôvel induit meg a kivândorlâs, a nemzet-

fenntartô paraszti erônek, a magyar vérnek idegen orszâgok,
idegen tâjak és messzi vilâgrészek felé valô elfolyâsa. S e két
verssor nyomân felvetûl elém az ârva magyar horizontra a
mûltszâzadvégi zsellér és pôrvilâgnak, a hârom millio foldnélkûli magyar koldusnak keserves mementôja: a batyu, a
vândorbot és a rongyos tarisznya.

Amikor hallom e két verssort, szinte lâtom 1885-bol azt
a remekbeszabott kunsâgi parasztlegényt, a bosnyâk okku

pâciôt huszârkâpiârként is megharcolt Keserû Andrâst, ahog3^
lajbiban, csizmâsan és tarisznyâsan ott âlihatott a hamburgi
vagy fiumei teherkikôtô môlôjân, ahol âzsiai dermedt nyugalommal hallgathatta a Cunard Line tehergôzoseinek forrô
lihegését és tompa tûlkolését, hogy aztân egy gôzos meginduljon vele a végtelen ôceânon s a hajô gyomrâbôl, a testet-lelket

emésztô forrô kazânhâzbôl, mint ingyen utas, mint szénlapâtolô kemény magyar legény, mâsfél hônapi szôrnyû tengeri
ût utân eljusson a virginiai bânyabârôk és pennsylvaniai szénfejedelmek fekete mezôire, majd onnan par év mûlva az
egyre jobban iparosodô Amerika vôros pokolként izzô kohôiba
és sâtâni ércolvasztôiDa. De hogy ott is, a iucskos târnâk
mélyén és az ércolvasztôk fortelmes lângja mellett is âllandôan hallja, hogy sir az ôszi szél a kiskunsâgi Mikebuda-

pusztân, hogyan kiâlt bele a Tbmpor alatt egy eltévedt kôsza
vadlûd a holdudvaros késô éjszakâba, hogy az olom- és kén-

szagù bânyâkban is âllandôan azt érezze, milyen szaga van
a Kunsâgban a zsendiiiô tàvaszi vetésnek és aratâs utân a

letarolt gyonyorû magyar bûzamezônek. És amikor mâr nem
birja tovâbb, akkor osszepakolja a himmit-hummit, a kis
motyôt és az breg tarisznyât és a csizmaszârâban 200 dollâr-

ral, 18 év megspôrolt keresetével végleg hazamenjen egylovas
és kétholdas kisparasztnak az ôrok magyar fôldre, az akkor
még szabad, kolhoszmentes, napsûtéses kunsâgi mezôkre.

Kisgyerek koromnak és serdûlô kora-ifjùsâgomnak nagy
emléktârâbôl mâr itt, amerikai életem sorân is szâmtalanszor meriilt fel elûttem remekbeszabott alakja és paraszt-

apollô feje, amelyrôl egy Bânk bânt, egy tôroklesre és pârviadalra jâré végvâri vitézt, vagy a labancot ugratô Béri

Balogh Adam kuruckapitânyt mintâzhatta volna a szobrâsz
vésôje. Keserû Andrâs talân Arpâd valamelyik varkocsos
lovasânak az a késô és névtelen leszârmazottja lehetett, aki

az ezredéves magyar tôrténelem sajâtossâga folytân, a diiborgô
évszâzadok viharaiban a jobbâgyi és pôri rendbe sullyedhetett

vissza. Toldi Miklôs-szerû alakjât nem gyalâzta el és nem roppantotta ôssze az az âtélt és iszonyû pennsylvaniai bânyarobbanâs sem, amely utân 95 magyar bânyâsz koporsôjâra hullt
az ôzvegyek és ârvâk kônnye, amikor a kis bânyâsz-temetôben
feizengett a régi magyar kâlvinista zsoltâr:
Az embereket Te meg hagyod halni
És azt mondod az emberi nemzetnek:

Légyetek porrâ, kik porbôl lettetek.

Keserû Andrâs 1903-ban tért meg kôzos sziilôvârosunkba
s én, mint bklômnyi kis kolyok, mint elsô elemista aprô
kisdiâk, 1912-ben lâttam életemben elôszor. Mivel szemét
kikezdte a bânyâk patkânyoknak valô sotétsége és az ércolvasztôk infernôi tûze, ezért âllandôan fekete szemiiveget
hordott, ami miatt mindig ijedt és megrenditô tisztelettel
néztem fel râ. A szomszédsâgunkban lakott és vârosszerte
csak "amerikâs Keserû"-nek hfvtâk. Persze akkor én még
nem tudtam, hogy ini az az Amerika. Ma mâr tudom. Azt
sem tudtam akkor még, mint ahogy nem tudhattam, hogy

egyszer, 1949-ben, talân én is ugyanazokkal az érzésekkel
âllok majd a bremenhaveni kikotô môlôjân, amivel 1885-ben
Keserû Andrâs magyar legény âllhatott Hamburgban vagy
Fiuméban, amikor hajôm indulâsânak pillanatâban zsibbadtan és dermedten doive a hajo korlâtjânak, elhomâlyosulô

szemmel és tâgult pupillâkkal bâmultam bele az Északi-tenger
késô nyârvégi délutânjâba, hogy mégegyszer lâssam, mégegyszer lelkemre oleljem és mindorokre szivembe zârjam a ne-

kem olyannyira kedves és drâga vén Eurôpânak talân ôrokre
eltûnô és kbdbeveszô régi partjait. Ma is fiilembe cseng és

ma is sziven ût még a brémeni lâgerben az utolsô bûcsùimât,
az utolsô "Isten hozzâd"-ot mondé magyar franciskânus barât
félelmetesen komor ôtestâmentomi idézete: "Szétszôrlak ben-

neteket most orszâgok és szeleknek ùtjâra... és kardot rântok majd utânatok."
A nekem l'rott levél szerint Keserû Andrâs a mûlt szâzad

végén, a szâzadfordulôn âllitôlag itt Clevelandben is élt volna
pâr esztendôt az elsô magyar telepesek, az elsô magyar bevândoroltak kôzôtt. Allitôlag innen ment haza és mintha
maradt volna itt utâna valami menyecskeféle és egy gyerek
is. A levél ezek utân kért kutatni és nyomozni engem. A levél
azonban ezeken az adatokon ki'vûl semmi mâs egyéb olyan

tâmpontot nekem nem nyùjtott, amin elindulhattam volna
vissza a hullô évtizedek mélyére, az ivadékkeresés nehéz ùt
jâra. Persze a levél frôja nem tudta, mint ahogy nem tudhatta, amit én sem tudtam 15-20-25 évvel ezelôtt, hogy Ame
rika, a népek hatalmas olvasztô kemencéje, egy nemzedéknyi,

egy emberôltônyi idô alatt a nyelvet, a nevet, a neveken lévô

ékezeteket, a nemzeti érzést, a faji hovatartozandôsâgi tudatot és egyebeket a bevândorolt ûn. etnik népeknél ûgy, de
ûgy tudja felszîvni magâba, hogy annak se hire, se hamva, se

nyoma nem marad soha tôbbé. Mint ahogy Mârai Sândor
mondja "Halotti Beszéd" cimû megrâzôan komor verses mo
nolôgjâban:

Az ohioi bânyâban, ha megbicsaklik kezed ...
A csâkâny koppan... s mâr lehullt
Nevedrôl az ékezet.

Keserû Andrâs egykori daliâs magyar parasztlegény szélfûjta

nyomât îgy hiâba keresem a régi magyar negyed porladô
avarân, azt soha tobbé mâr nem talâlhatom.
«

«

«

A levél irôja, egy oldalâgi Keseru-ivadék, az orosz hadi-

fogsâgot, a vorkutai kényszermunkatâbort és szénbânyâkat,
valamint az orosz katonai bortônoket 6 évig megult, de végeredményben mégis szerencsésen élelben-maradt és hazake-;
riilt kisgyerekkori cimbora és jâtszôtârs, egy volt hivatâsos

pâncélos-kapitâny, levelében nagyon szeliden azt is megkér-

dezte tôlem, vajon ha egyszer majd nyugdfjba megyek, nem
térek-e haza én is a kozôs szûlôfôldûnkre, nem visz-e haza

engem is a honvâgy, mint ahogy hazavitte egykor jô Keserû
Andrâst.

Bevallom, emigrâciôs életemben voltak idôszakok, amikor
fôldomlâsszerû, iszonyû diibôrgéssel szakadt râm a honvâgy
és mint egy ordas farkas, a csontom velejéig mart belém az
emlékek ârja: kedves kis szulôvârosom, az ôreg elemi népiskola, ahol régen elporladt édesanyâm, a szelid kis tanitônô,

a palatâblân fogta a kezem, s tanitott a betûvetésre, az irâsra,
olvasâsra és tanitott az imâdkozâsra. Az emiékekkel zsùfolt

régi kicsi utcâk, amelyek azôta mind eltûntek a feketén hullô
évtizedek sodrâban. A kozelmûltban 117 éves korâban lebontott ôreg hâz, amelyben én és névtelen, ismeretlen elôdeim

hosszù sora is szûletett s akiknek férfi tagjai az elmûlt évszâzadban ugyanûgy megjârtâk az idegen orszâgokat, idegen

pusztâkat és rônasâgokat a hadak ûtjân, ahogyan megjârtam
én, de akik hârom kivételével és az én kivételemmel, vala-

raennyien hazakerultek s ott hullottak vissza a Duna-Tisza

kozén az orok magyar foldbe, amelybôl adattak és vétettek.

És nyugtalan éjszakâkon most is hallom néha még, ahogy
vadgalambbûgâsos breg temetônk az esti csongettyujének hallf
si'rô szavâval csôndesen iizen és hegyeken, tengereken tûlrôl
most is hivja vissza még régen messzeszakadt és messzement
fiât. De ha az Dristen mâsként rendelkezett, az ellen nincs
tiltakozâs és apellâta és nincsen rugkapâlâs.

És ha az ezredéves magyar szabadsâgkiizdelmek legragyogôbb csillaga, Râkôczi Ferenc, a nagysâgos és vezérlô
fejedelem és kuruc généralisai, grôf Bercsényi Miklôs és a

tobbiek, valamint a rongyos, ismeretlen, névtelen szegény
kuruc-legények szâzai, a nagymajtényi kuruc-romlâs utân el
tudtak menni idegen orszâgba, ha el tudtak menni a reménytelen reménytelenségbe, ha el tudtak menni ôrôk bûjdosâsra
és sotét halâlra a lengyel rengeteg mélyére, vagy a kéklô Mârvâny-tenger partjâra, Rodostôba, ha Kossuth, a legnagyobb
magyar emigrâns, aki a zsarnoknak sem fejet, sem térdet
nem hajtott, aki nem alkudott s aki a csâszâr kikiildotteivel

nem iilt le bratyizni, bankettezni és pezsgôs vacsorâzni, mint

ahogy néhâny clevelandi nagyhangû fôemigrâns leiilt Kâdâr
kikùldbttjével, a szântômikiôsokkai és egyebekkel haverkodni, akit hiâba hi'vtak haza, aki nem kért és aki el sem fogadta
a felki'nâlt kegyelmet és 41 évi hontalansâg utân csbndesen,

szeliden és zokszô nélklil meg tudott halni az emigrâciôban: akkor az nekem sem derogâlhat. S bâr én csak porszem
vagyok hozzâjuk képest, de honvâgy ide, vagy oda, ennek ellenére is ûgy érzem, én sem mehetek haza és én is meghall-

hatok és elporladhatok majd idegen orszâgban.
A hazulrôl érkezett levél olvasâsa, valamint néhai valô

jô Keserû Andrâs nyomânak kutatâsa kozben ezek a gondolatok ébredtek bennem... s riportomat a 48-as bûjdosô honvédek nôtâjânak azon utolsô két sorâval zârom hogy:
Inkâbb leszek betyâr a pusztâba',

Mégse leszek a csâszâr katonâja.
☆

☆

☆

Dr. Fiedler Kâlmân, kôltôi nevén Soproni Bâlint, "1974"
cîmmel szatirikus kolteményét olvasta fel, amelynek elsô két
szakaszât idézziik:

Soproni Bâlint:

Ezerkilencszâzhetvennégy...

Megkergult vilâg, hovâ mégy ?
Vâlaszt nem âd e furcsa szâm,

Mert vâlasz, hm, nincs is talân.

Mégis nézd csak, nézzed meredten
S a négy sotét szâm szerterebben
S mogotte ôriâs, tâtongô szinpad,
Akarod: cirkusz, ûgy tetszik; kinpad,
Vagy film, szlnes és plasztikus,
Hol kôltôi, hol drasztikus,
Hol drâma, hol komédia,
Eposz, ôda, elégia,

Szatira, grand-guignol, kroki,
Egyszeri nézésre sok is.
S mindenkit megtalâlhatsz rajta,
Aki csak él ma, vagy ûgy lâtszik,
Hogy él. S mind fôszerepet jâtszik.

0, te, mi, ôk, ti és én
Kôzépen, vagy a peremén;
A Vâgy, a Hit, és a Remény,
A Kin, a Gond és a szerencse,

Az Irigység s bâjos kegyence,
A Kârôrôm. A Gyâsz és a Bânat,
A Kegyetlenség és a Bocsânat,
A Bâtorsâg és a Gyûlôlet
Mind, mind, mind ott versengenek.
Csak egyet hiâba keresek.
Hol van a Szeretet?

Dr. Fiedler Kâlmân (Soproni Bâlint) szati'rikus kôltôi
korrajzânak elhangzâsa utân Udvari Jânos cimbalommûvész

kuruc dalok elôadâsâval szôrakoztatta a hallgatôsâgot. Bravùros jâtékmûvészetével és az elôadott kuruc dalok hatâsos
ôsszevâlogatâsâval megérdemelt szép sikert aratott.
A mûsorvezetés nagy kdriiltekintést igénylô feladatât

Brosné Karikàs Cecîlia énekmûvésznô lâtta el kifogâstalan
hozzâértéssel és a mûvészi lélek elôzékeny kedvességével.
A mûsoron szereplô holgyeknek a rendezôség gydnyôrû
rôzsacsokrokat nyûjtott ât.
Az irodalmi és mûvészest utân hangulatos ismerkedô est

kdvetkezett, amelyen a résztvevôk meghitt barâti légkorben
folytattak kellemes és hasznos eszmecserét.

Mûvészkongresszus

A képzô- és iparmûvészeti kongresszus kiâlh'tâsânak megnyitâsân személyesen megjelent mûvészek este 10 ôrai kezdettel kiildn megbeszélést tartottak, amely Gyimesy Kdsâs Ernô
festômûvész eindkletével mûvészeti szakkérdésekkel és a Los

Angelesben tervezett kiâlh'tâs elôkészi'tésével foglalkozott.
A kiâllftâson a kôvetkezô mûvészek alkotâsait mutattâk

be: Asbôth Jenô (Bées, Ausztria), Balâs Irén (Miami Beach,

FI.), dr. Lovasi Balogh Ferenc (Los Angeles, CA.), Bârczy
Borbâla (New York, NY.), Bene Môzes (Los Angeles, CA.),

Bényey Zoltân (New York, NY.), Berényi Meisel Piroska (Sao
Paulo, Brazi'Iia), Beszédes Lajos (King of Prussia, PA.),
Bodnâr Bertalan (New York, NY.), Bôsin Endre (Toronto),

Bus Mikiôs (Kassa), Chânky Magda (Los Angeles, CA.), Chovan Lôrânt (Hollywood, CA.), Csôka Istvân (New York, NY.).
Csurgôi Maté Lajos (Eurôpa), Dely Istvân (Passaic, NJ.),
Dobay Zsuzsanna (Los Angeles, CA.), Dohanos Istvân (Westport, CT.), Domjdn Jôzsef (New York State), Egeghy Péter
(Los Angeles, CA.), Fekete Zsolt (Eurôpa), Ferencz Béla (Venice, CA.), Ferencz Irma (Venice, CA.), Ferenczy B. Zoltân
(Brooklyn, NY.), Gyimesy Kâsâs Erno (New York, NY.).
Hampel Zsuzsanna (Lakewood, OH.), Hellebranth Berta

(Ventnor, NJ.), Hellebranth Eiena (Ventnor, NJ.), Helz Tibor
(Syracuse, NY.), Hollôhàzy Jânos (Lorain, OH.), Illik Mârton
(Brûssel, Belgium), Imets Làszlô (Kolozsvâr), Juhâsz Miklôs

(Los Angeles, CA.), Juskovics Cecîlia (Brooklyn, NY.), Kirâly
Jenô (New York, NY.), Karikâs-Bros Cecîlia (Alexandria, VA.),
Koe-Krompecker Lâszlô (Columbus, CH.), Kemény Lâszlô
(New York, NY.), id. Kiss Ferenc (Sao Paulo, Brazîlia), Kézdi
Kovdcs Elemér (New York, NY.), Konnyii Lâszlô (St. Louis,
MO.), Ladânyi Istvân (Carlsbad, CA.), Marton Béla (Pittsburgh, PA.), Mihalik Gyula (Tenafly, NJ.), Môr Jôzsef (Highland Park, ML), Németh Nândor (New York, NY.), Ôs Nagy
Istvân (St. Gallen, Svâjc), Nemesszeghy Jenô (Adelaide, Ausztrâlia), Nemesszeghy R. Matild (New York, NY.), Pauliny Lîvia
(Belle Horizonte, Brazîlia), Petheo Béla (St. Cloud, MN.),
Pilényi Oszkâr (New York, NY.), Tagyosi Rdtz Pâl (New
Rochelle, NY.), Révay Gyula (Frankîurt am Main, NyugatNémetorszâg), Szôts Vilmos (El Anfora, Mexikô), Salgô
Andrâs (Mexico City, Mexikô), Sédy Mâria (Heidelberg-Lindenfels, Nyugat-Németorszâg), Soôs Jôzsef (Briisszel, Bel

gium), Széles Jôzsef (Cleveland, OH.), Széles Magda (Cleveland, OH.), Szivôs Mihâly (New York, NY.), Tallôs Hampel
Kitty (Lakewood, OH.), Tallôs Môric (Philadelphia, PA.),
Tichi Gyula (Rozsnyô), Tichy Kâlmân (Kassa), Bényeyné
Tarlô Katalin (Bronxville, NY.), Baranchi Tamâska Endre

(Pittsburgh, PA.), Lajos Varga Nândor (Sepsiszentgyorgy, Erdély), Vudy Jôzsef (Akron, OH.), és Zold Géza (Bethlehem,
PA.).

A mûvészkongresszus a "Kulfôldi Magyar Képzômûvészek

Vilâgszovetségé"-nek és az Arpâd Akadémia képzômûvészeti
osztâlyânak egyiittes tanâcskozâsa volt, amelyben Môr Jôzsef
és Ferencz Béla alelnôkôkôn kîviil a Szôvetség és az Osztâly
15 rendes tagja vett részt.
Gyimesy Kàsds Ernô elnôk ismertette a "Los Angeles —

California Muséum of Science & Industry" nagyjelentôségû
kiâllîtâsânak elôkésziileteit és a mùzeum igazgatôsâgâval kôtôtt szerzôdés alâîrâsânak megtorténtét s az ezzel vâllalt kôtelezettségeket. Az etnik csoportok kôzôtt a magyarok szervezték meg elsônek a BICENTENNIAL jubîleumi kiâllîtâs kere-

tében tôrténô szereplést. A kiâlli'tâson a kép- és szoboranyagon ki'viil egyhâzmûvészeti târgyakat, népmûvészeti anyagot
— fôként tâjvidékek szerint kézimunkâkat — és Magyarorszâg
torténelmére vonatkozô sorozatot is bemutatnak.

Fényes Mâria, a Los Angelesben megjelenô "Californiai
Magyarsâg" szerkesztôje s az Arpâd Akadémia irodalmi osztâlyânak rendes tagja, mint a "târsadalmi bizottsâg" elnôke,
ismertette azt az elôadâssorozatot, amely az 500 személyes
elôadôteremben a kiâllftâst hetenként vâltakozô zenei, tânc-,

irodalmi, film- stb ismertetésekkel mintegy kiegésziti. A mûzeum vezetôsége a Szôvetség kdltségére 10.000 meghivô ki-

kûldését vâllalta. A Szent Istvân napjân megnyi'Iô kiâllitâsra
félmilliô lâtogatôt vârnak. A magyar rész rendezôségének
minden tagja Arpâd-ér.emmel kitiintetett mûvész és az Arpâd
Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak is tagja.
A Los Angelesben kiâlh'tâsra keriilô kép- és szoboranyag-

bôl tobb mûalkotâs szerepelt mâr a clevelandi Magyar Talâlkozo kiâllitâsânak szépen diszi'tett csarnokâban, ahol 70 ma
gyar mûvész szebbnél szebb remekében gydnyorkodhetett a

lâtogatôk népes tâbora. Az anyag legnagyobb részét Gyimesy
Kàsàs Ernô elnok kûldte postân, vagy repûlôgépen a kiâllitâs
helyére. Ezt az anyagot igen elônyosen egészi'tette ki Ferencz
Bélâék Kaliforniâbôl kilenc mûvésztârsuk anyagâbôl magukkal hozott kép- és szoboranyaga és a Tall6s-csz.\àà hârom
tagjânak szâmos alkotâsa.

Gyimesy Kdsâs Ernô elnok a mûvészkongresszuson kiilon

hangsûlyozta hogy a kiâllitâs anyagânak mûvészi fényképekkel tôrtént kiegészftése mind dokumentâlisan, mind a "meglâtâs" és technika rangossâgâval szinesitette a lâtnivalokat.
A kiâllitâsi terem kozepén elhelyezett konyvkiâllitâs nemcsak
az egyre bôvûlô szellemi kincsek gazdagsâgârôl tanûskodott,
hanem a kônyvillusztrâciôk révén a képzômûvészeti alkotâsok

bemutatâsât is bôvitette és igy elônyosen fogta ôssze és hang
sûlyozta kultûrânk âtfogô jelentôségét. Gyimesy Kâsâs Ernô
elnok megâllapitâsa szerint a Magyar Talâlkozô jelentôségét
és lâtogatottsâgât szemmel lâthatôan nôvelte az a szeretet és

elôrelâtâs is, amellyel a vezetôség a nehéz gazdasâgi helyzet
dacâra sem emelte az ârakat, jôllehet ez az elhatârozâsa mind

a terembér, mind a mellékes kiadâsok tekintetében lényeges
megterhelést jelentett. Példaként megemlitette, hogy amîg
New Yorkban a "gala bâlok"-on valô megjelenés személyenként 45 $-ba keriilt, addig a Magyar Talâlkozô kôzônsége
harmadâron népesi'thette be a rendelkezésére âllô termeket.

Ôrômmel mutatott râ, hogy csak az elôbb lefolyt irodalmi és
mûvészesten egyetlen szék sem maradt ûresen, mint ahogy
az elôadâsok folyamân szem sem maradt szârazon. A bensô-

séges egyiittérzés, a barâti egybetartozâs, a magyarsâgunkra
valô biiszkeség és a jôvôre vonatkozô reménykedés megnyilvânulâsânak jelzésére a "felejthetetlen" szô mâr elkopott.
Kinek-kinek akadt régi barâtja, ismerôse, ami a kôvetkezete-

sen megrendezett 14 Magyar Talâlkozô természetesnek mondhatô eredménye.

Az elnôk osztatlan tetszéssel fogadott szavai utân a mû-

vészkongresszus éjféltâjban alakszerûen véget ért, barâti beszélgetések és szakszerû eszmecserék formâjâban azonban
még ôrâkig eltartott.

A TIZENNEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZO

MÀSODIK NAPJA
—

1974 november 30 —

EURÔPA BIZTONSAGA ÉS MAGYARORSZAG

A XIV. Magyar Talâlkozô (II. Magyar Kongresszus) tanâcskozâsai 1974 november 30-ân, szombaton délelôtt 9 ôra-

kor kezdôdtek. Az elsô ankét megbeszéléseinek târgykdre
kor kezdôdtek. Az elsô ankét megbeszéléseinek târgykôre
Dr. Nàdas Jànos, mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, az
ankét vezetésére és a tanâcskozâsi elnôk tisztének ellâtâsâra

dr. Chàszàr Ede egyetemi tanârt (Indiana University of Pennsylvania), az Arpâd Akadémia levelezô tagjât kérte fel.
Dr. Chàszàr Ede tanâcskozâsi elnôk meleg szavakkal ùdvôzôlte a megjelenteket, a tanâcskozâsi megnyitotta és beve-

zetôként az Eurôpai Biztonsâgi Konferencia hâtterét vâzolta
fel.

Chàszàr Ede dr.:

AZ EURÔPAI BIZTONSAGI KONFERENCIA HATTERE

Miért beszéliink most mâr vagy hârom éve "eurôpai biztonsâg"-rôl? Honnan ered egyâltalân a gondolât, hogy Eurôpâban bizonytalansâg van? Ki nem érzi magât biztonsâgban
Eurôpâban? Kinek az ôtlete volt, hogy valamit tenni kellene
annak érdekeben, hogy Eurôpâban biztonsâg legyen?

A kérdést talân nem is kellene megvâlaszolnom. Mindnyâjan tudjuk, melyik az a nagyhatalom, amely beférkôzôtt
Eurôpâba és szeretne ott megmaradni, de ûgy érzi, hogy ott
nem nagyon kedvelik jelenlétét. Ennek kôvetkeztében bizonytalanul érzi magât és âllandôan javaslatokat tesz a "biztonsâgot" illetôen.

Az "eurôpai biztonsâg kérdése" helyett tehât inkâbb azt

a kifejezést kellene hasznâlnunk; "az eurôpai bizonytalansàg
kérdése." Ezt a bizonytalansâgot a Szovjetuniô okozta, amikor a mâsodik vilâghâborû utân Keleteurôpa nagy részét
részben erôszakkal, részben fondorlattal birtokba vette. Mâr-

most valahânyszor ûgy tûnt fel, hogy a nyugati hatalmak valamilyen komoly és erôteljes lépéssel ellensûlyozni kivântâk
volna a Szovjetuniônak ezt az eurôpai bizonytalansâgot okozô
jelenlétét, kommunista oldalrôl azonnal valami nagyszabâsû
javaslat érkezett. A javaslat célja mindig az volt, hogy a figyelmet a valôdi problémârôl, azaz a Szovjet jelenlétérôl
elterelje.

Az elsô ilyen javaslat magâtôl Molotov kûlugyminisztertôl
szârmazott 1954-ben. Amikor ûgy lâtszott, hogy Nyugat-Németorszâg a NATO keretében ûjra felfegyverkezik, a begyulladt Molotov hirtelen a kôvetkezô javaslatot tette: Egyesitsiik
és semlegesitsûk Németorszâgot s egyûttal kôssùnk egy biztonsâgi, azaz megnemtâmadâsi szerzôdést.
A nyugati hatalmak azonban vilâgosan lâttâk, mi van a
Molotov-féle terv môgôtt. Az egyesités ugyanis koaliciôs kormâny alatt tôrtént volna, amelyben a kommunista part a
tôbbi pârttal egyenlô szerepet kapott volna. Vagyis Németorszâg csupân addig maradt volna semleges, mig a kommu
nista part (a mâr ismert recept szerint) a hatalmat teljesen
magâhoz nem ragadja. Mindezek tetejébe a megnemtâmadâsi

szerzôdésben az orosz javaslat szerint csak eurôpai âllamok

vehettek volna részt az Amerikai Egyesûlt Allamok és Kanada
teljes kikapcsolâsâval. Mâsszôval Eurôpa biztonsâgât tulajdonkép a Szovjetuniô garantâlta volna. Nem csoda, hogy a
njmgat-eurôpai âllamok a két tengerentûli âllammal egyetértésben a javaslatot egyhangûlag visszautasîtottâk.
Ti'z éwel késôbb, 1964-ben, Rapacki lengyel kûliigyminisz-

ter tett — Szovjet jôvâhagyâssal — az eurôpai helyzetre vonatkozô javaslatot. Rapacki nem ment olyan messze, mint Molotov. Csupân egy atomfegyverektôl mentes ôvezet felâllitâsât
szorgalmazta Kbzép-kelet-Eurôpâban. Ûgy lâtszik, a Szovjet
félt a NATO-csapatok ûjonnan bevetett taktikai atomfegyvereitôl.

Két év mùlva a

Varsôi Paktum hatalmai Bukarestben

iiltek ossze. Ezûttal ùjabb felhivâst bocsâtottak ki: Uljenek
ossze az eurôpai orszâgok egy biztonsâgi konferenciâra, ahol
a kontinens helyzetét megtârgyalnâk és a fennâllô fesziiltséget
valahogy enyhitenék. Azonban, mint minden eddigi felhivâsban, ebben is kikôtôtték, hogy Kanada és az USA, mint nem

eurôpai âllamok, a konferenciân nem vehetnek részt. Igy
prôbâltak éket verni a NATO tagjai kôzé, abban a reményben, hogy akad majd néhâny, aki ezt a feltéteit elfogadja s
tzzel az egység megbomlik. Az 1966-os manôver azonban ismét
nem sikeriilt. Olyannyira, hogy 1968 kôzepéig sem a konferencia esetleges megtartâsâra, sem az elképzeit ûj "bizton
sâgi rendszer"-re nem tôrtént konkrét javaslat. Ennek ellenére

a nyugati hatalmak mérlegelni kezdték a lehetôségeket. (Lâsd
a szôveg végén kôzôlt tâblâzatot!)

A helyzet nagyon megvâltozott, mikor a Szovjetuniô 1968
augusztusâban "barâti lâtogatâs"-ra kiildte tôbbszâzezer katonâjât Csehszlovâkiâba. Ekkor sziiletett meg a vice Prâgâban:
— Miért jô Izraelnek?
— Mert csupa ellenséggel van kôriilvéve!

Hogy mire vezetett ez a barâti lâtogatâs, azt egy mâsik
tréfâs kérdés prôbâlta kifejezni:

— Hogy beszél az okos cseh a buta csehvel?
— Telefonon, New Yorkbôl!

Szôval, a Szovjet (és egyéb kommunista) "barâti hadsereg" bevonult Csehszlovâkiâba. Ezekutân azonban a moszkvai
kormâny mâr nem tudott tôbbé olyan kihivô môdon fellépni
a nyugati hatalmakkal szemben, mint annak elôtte. Râadâsul
még kinai részrôl is erôsôdôtt a nyomâs a Szovjetuniô ellen.
Annak érdekében tehât, hogy a biztonsâgi konferencia
mégis megvalôsuljon, Moszkva fokozatosan môdosi'totta âllaspontjât. A kôvetkezô évben mâr sokkal engedékenyebb han-

gon s a szokâsos Amerika-ellenes és német-ellenes szôlamok

nélkiil ismételte meg a konferenciâra vonatkozô javaslatât.
Miutân a Szovjetuniô a magas lôrôl leszâllott, a nyugati

diplomâcia elérkezettnek lâtta az idôt, hogy prôbâra tegye
a kommunistâk valôdi szândékait, és kedvezô vâlaszt adott.

Tette ezt két okbôl. Elôszor is, hogy a kommunista propaganda ne illethesse a nyugati hataimakat a "negativizmus"
vâdjâval. Mâsodszor, hogy kideritse, mire hajlandô a Szov
jetuniô a fesziiltség tényleges enyhitése céljâbôl. A nyugati
vâlasz azonban nyiltan kifejezte, hogy a konferenciânak csak
akkor van értelme, ha ott olyan konkrét iigyekrôl esik szô,
amelyekben a megegyezés valôban lehetséges, s leszôgezte,

hogy a konferenciân az Egyesiilt Âllamok és Kanada is résztvesz. Az idôpontot illetôleg is volt egy fontos kikôtés: Miutân
a Berlinnel kapcsolatos még rendezetlen kérdések elintézést
nyernek.
Miutân tehât a NATO-ba nem sikeriilt éket verni, sot az
oroszok szilârd egyiittes magatartâssal talâltâk magukat
szemben, megaikudtak a kôriilményekkel. Minden feltételt elfogadtak — lâtszôlag — csakhogy a konferencia megrende-

zésre keriiljôn. A Nyugat- és Kelet-Berlin kôzti viszony szabâlyozâsât célzô berlini négyhatalmi târgyalâsok 1971-ben
kedvezôen alakultak, ami érthetô is, ùgyhogy 1972 tavaszân
a Nixon einôk moszkvai lâtogatâsa alkalmâbôl kiadott nyilatkozat jôvâhagyta a biztonsâgi konferencia gondolatât. Végiil is a berlini négyhatalmi egyezmény alâirâsa utân (1972
jûnius) a konferencia a megvalôsulâs stâdiumâba érkezett.
Még igy is eltartott azonban egy évig, hogy a târgyalô felek
ôsszeûljenek.
Mi lett volna a konferencia célja? A Szovjet kivânalmak
szerint a jelenlegi eurôpai status que elfogadâsa, tehât Kelet-

Eurôpa szovjet dominâciôjânak, a kettéosztott Németorszâgnak és a német-lengyel hatâr keletre valô eltolôdâsânak hivatalos elismerése. Hogy a Varsôi Pakium orszâgai âltal 1969
oktoberében megfogalmazott nyilatkozatot idézzùk: A bizton

sâgi konferencia résztvevôi szerzôdésbe veszik, hogy lemondanak az egymâs irânti erôszak alkalmazâsârôl, illetve az azzal valô fenyegetésrôl, és "elismerik s fenntartâs nélkiil tisz-

teletben tartjâk valamennyi eurôpai âllam teriileti sérthetetlenségét jelenlegi hatârain belul." A fenthangoztatott célokon
kiviil tehât a szerzôdés még jôvâhagynâ Esztorszâg, Lettorszâg,
Litvânia, Kelet-Lengyelorszâg, Besszarâbia, és Kârpâtalja
Oroszorszâghoz valô csatolâsât is — de csak ûgy mellékesen,
mert a Szovjet errôl mindig gondosan hallgatott. Lényegében
pedig a Szovjet elgondolâs mindenféle teriileti ûjjârendezésnek ûtjât vâgnâ Eurôpâban.
A nyugati beâlh'tottsâg szerint azonban a biztonsâgi konferenciânak csak akkor van értelme, ha az az Eurôpâban lâtszôlag megmerevedett és fesziilt helyzeten valami vâltozâst
idéz elô, legalâbbis az egyes orszâgok egymâs kôzti viszonyât
illetôleg.
Ennek megfelelôen a nyugati hatalmak résztvételi feltételként kikôtotték a kôvetkezô pontok târgysorozatra valô
tûzését:

(1) Bizonyos alapelvek elfogadàsa, mely elvek a kiilônbôzô
kormânyrendszerû orszâgok egymâs kôzti viszonyâra volnânak érvényesek, ideolôgiai kiilônbségekre valô tekintet nélklil.
(2) Kôlcsdnôs egyiittmûkôdés kôzgazdasâgi, tudomânyos és
technolôgiai téren, beleértve a természeti kôrnyezet elszenynyezôdésével kapcsolatos problémâk megoldâsânak egyiittes
keresését és megvaiôsitâsât.
(3) A hatârokon keresztiil szabad gondolâtkôzlés, azaz szabad mozgâs biztositâsa személyek, eszmék, hi'rszolgâltatâsok
és kulturâlis kapcsolatok szâmâra.
A nyugati hatalmak szerint az utolsô tétel lenne a legjobb
bizonyi'téka annak, hogy a félelem és gyanû mindkét részrôl
csôkkent. Mondanunk sem kell azonban, hogy a Szovjetuniô
ezt a kérdést a lehetô legôvatosabban és legkonzervatfvabban
kezeli, ami érthetô is, mert a szabad gondolatkôzlés a kommunista rendszert alapjaiban veszélyezteti.
Végiil pedig, de nem utolsôsorban, a nyugati hatalmak

azt kivântâk, hogy a konferencia târgyaljon a kôlcsônôs haderôcsôkkentésrôl is az eurôpai térségben. Az oroszok ezt ellenezték, végiil is azonban âthidalô megoldâsként belementek
abba, hogy a biztonsâgi konferenciâval pârhuzamosan egy

szûkebbkôrû kôlcsonos haderôcsôkkentési konferencia is ôsz-

szeiiljon.
Mint koztudomâsû, az Eurôpai Biztonsâgi Konferencia
1973 jûlius 3-ân nyilt meg Helsinkiben, s azutân szeptember
18-ân Genfben folytatôdott. A Kôlcsônôs Haderôcsôkkentési
Konferencia 1973 oktôber 30-ân nyilt meg Bécsben. Néhâny
jelentéktelen kezdeti eredménytôl eltekintve a két konferencia
semmi komoly sikert nem podukâlt, sot mondhatnânk, hogy
mâr 1974 tavaszân holtpontra jutott. Hathetes nyâri sziinet
utân 1974 szeptemberében mindkét konferencia ûjra ôsszeiilt, s jelenleg az oroszok a Biztonsâgi Konferencia mielôbbi
unnepélyes bezârâsât siirgetik. Mâsszôval, a Nyugat iinnepélyesen ismerje el a szovjet kôveteléseket anélkiil, hogy bârmi
ellenértéket kapna.
Ezzel azonban egy kis baj van. Ne felejtsiik el, hogy az
1974-es év a nagy vâltozâsok éve volt. Willy Brandt nyugatnémet kancellâr egy kémkedési botrâny miatt lemondâsra
kényszeriilt. Pompidou francia elnôk vâratlanul elhunyt.
Nixon elnôk lemondott. Cyprusban hâborû tôrt ki. Az olajtermelô arab âllamok bojkottot indltottak a nyugati hatalmak
ellen. Szolzsenyicint szâmûzték Oroszorszâgbôl. A vilâgot
éhinség, inflâciô, munkanélkiiliség, és gazdasâgi vâlsâg fenyegeti.

Ûgy lâtszik, hogy egy bizonyos kezdeti tanâcstalansâg utân
most a nyugati hatalmaknak sikeriii a kiilônbôzô
kat illetôleg kôzôs âllâspontot kialakitaniok. Ez a
konferenciâra is vonatkozik. Az ùj nyugat-német
Helmut Schmidt, példâul kôzôlte Gromyko orosz

problémâbiztonsâgi
kancellâr,
kiiliigyminiszterrel, hogy csak akkor hajlandô bârmiféle biztonsâgi
szerzôdést alâirni, ha a szôvegbe beleveszik az orszâghatârok
békés ûton valô megvâltoztatâsânak lehetôségét. Giscard
d'Estaing, az ûj francia âllamelnôk, nem lelkesedik a bizton
sâgi konferencia iigyéért. Gerald Ford, az USA ûj elnôke, bizalmatlanabb az orosszal szemben, mint elôde volt.

Ilyen kôrûlmények kôzôtt kérdéses, hogy a biztonsâgi
konferencia akâr orosz, akâr nyugati szempontbôl kézzel-

foghatô eredményre vezet-e. Ettôl fiiggetlenûl azonban nagjérdeme a Magyar Talâlkozônak, hogy a kérdést kezdettôl

fogva figyelemmel ki'séri s mind a magyar, mind az amerikai
szempontok figyelembevételével az illetékes korok tudomâsâra

hozza az emigrâciôs magyarsâg âllâspontjât. Gondolok itt elsôsorban dr. Nàdas Jdnosnak és dr. Nàvori Kornélnzk a tizen-

kettedik Magyar Talâlkozôn elhangzolt értékes elôadâsaira,
és az ugyanott hozott zârônyilatkozatra, melynek szovegét
tôbbek kozôtt az Egyesiilt Allamok kûliigyminisztere is megkapta.
TÀBLÂZAT

A NYUGATI HATALMAK NÉGY CSELEKVÉSI
lehetosége az EURÔPAI BIZTONSAG KÉRDÉSÉBEN

Késziilt Timothy Stanley Detente Diplomacy: United
States and European Security in the 1970's ci'mû kônyve
alapjân az amerikai âllâspont bemutatâsâra.
«
/. sz- lehetôség:

Visszavonulâs, azaz "szétkapcsolôdâs" (disengagement))
és egyoldalû lefegyverkezés (disarmament) annak érdekében, hogy a feszùltség megenyhiiljôn — még az ûldôzési mâniâban szenvedô kommunista vezetôség részérôl

is, és a kezdeményezés viszonzâsra talâljon.
(Veszélye:

Kommunista ideolôgiai hatalomàtvétel Eurôpâban.)
2. sz. lehetôség:

Olyan sok és vonzô gazdasàgi és politikai javasiat felajânlâsa a Keletnek, hogy azok visszautasitâsa lehetetlenné
vâljék (pl. a Brandt-féle "Ostpolitik") s ezâltal enyhûlés
âlljon be.

(Veszélye: A Kelet az ajdnlatokat elfogadfa,
de a maga részérôl nem viszonozza.)
3. sz. lehetôség:

Csak a lényegi kérdések ùgyében târgyaini a Kelettel;
mindenféle "lâtszat-enyhùlést" elkerlilni. Tovâbb folytatni
a hideghâborût.

(Veszélye: A helyzet jobban elmérgesedik
s a fesziiltség megnôvekedik.)

4. sz- lehetôség:

Egy olyan erôs és kôltséges katonai erôt (pl. egy SzuperNATO) felépiteni, amire a Kelet anyagilag képtelen; ennek felhasznâlâsâval békés ûtra kdnyszeriteni ôket.

(Veszélye: A terv visszafelé sûl el, azaz hâborûhoz vezet.)
T. Stanley szerint a kritikus kérdés tulajdonkép az, hogy
ki hùz tôbb hasznot az enyhiilésbôl? Ugyancsak szerinte a
vâlasz a kbvetkezô: Egy lâtszôlagos enyhiilésbôl a Kelet-

nek, egy valôdi enyhiilésbôl a Nyugatnak lenne tôbb
haszna.

☆

☆

☆

Dr. Chdszdr Ede tanâcskozâsi elnôk — âltalânos tetszéssel

fogadott bevezetôje utân — bemutatta az ankét felkért elôadôit s kôzûliik elôszôr Paddnyi-Gulyds Jenô épitészmérnôk

volt magyar orszâggyûlési képviselôt s az Arpâd Akadémia
rendes tagjât, a "Studies for a New Central Europe" cimû

folyôirat szerkesztô bizottsâgânak elnôkét kérte fel elôadâsânak megtartâsâra.

Paddnyi-Gulyds Jenô:
KINEK A SZAVA DONTSON?

Hogy Eurôpa biztonsâga mit szenvedett az egykori Magyarorszâgnak, mint erôtényezônek trianoni âllapotâba valô
lecsôkkentésével, azt ma mâr a nemzetkôzi politikai irodalom
is elismeri. A tortént tévedések és sérelmek ellen tiltakoznl

helyes és sziikséges, kûlônosen ha a tiltakozâs olyan szinvonalon, olyan felvilâgositô adatok klséretében torténik, mint
azt példâul Yves De Daruvdr tette "Le Destin Dramatique de

la Hongrie" cimû mûvében; vagy amint az Erdélyi Bizottsâg
"Carpathian Observer" cimû kiadvânyai teszik, vagyis vilâgnyelveken târva és magyarâzva a kérdést a nemzetkôzi érdeklôdôk kôrében.

A tiltakozâs, a "sérelmi politika", a vilâg lelkiismeretének
ébren tartâsa azonban nem elég. Két vilâghâborù végén ta-

pasztalhattuk, hogy semmire sem megyûnk pozitîv, idôszerû

javaslatok nélkiil, amelyek egy zavaros helyzetben a kibontakozâs ûtjât megmutatjâk. Tisza Istvdn egykori ellenzéke, a
Fiiggetlenségi Part és a szociâldemokrata Jâszi Oszkàr is elkéstek 1918-ban. Elkésett Teleki Pâl is a mâsodik vilâghâborù
végén. De hozzâtehetjiik: Kossiith Lajos is késôn jelentkezett
federâcios elgondolâsâval az 1849-i katasztrofa utân.
Nyiivânvalô a tanulsâg: fel kell készûlnûnk elôrelâthatô,
vagy vâratlanul bekôvetkezhetô helyzetekre, hogy a nemzet-

kozi zûrzavarban kalandor politikusok javaslatai ne érvényesiiljenek. Az ilyen elôkészitô munkât; a részleteiben is kidolgozott, jovôbe nézô terveket a zsurnalisztika emberei, a napi
sajtô hirmagyarâzôi s a hasonlô "reâlpolitikus" szakemberek
rendszerint azzal hâritjâk el a kôzfigyelem korébôl, hogy azok
nem idôszerûek. Ebbôl a szempontbol tulajdonképen csak az
reâlis, ami mâr megtôrtént. Sokan még a megtbrtént eseményeket is kétkedéssel elemzik. Maga Winston Churchill is hâromszor megismételte egyszavas megjegyzését az 1956 oktôberi magyar szabadsâgharc kitôrésekor: "Incredible" — s hogy
a Fehér Hâzban és a State Departmentben milyen tanâcsta-

lansâg uralkodott azokban a napokban, azt ma mâr, sajnos,
valamennyien tudjuk. Micsoda fordulatot adott voina az eseményeknek, ha Nagy Imre râdiôfelhivâsâra egy amerikai kiiliigyminisztériumi "undersecretary" Budapestre repiil, elfogadja a semlegességi nyilatkozatot és megindit egy csatlakozâsi folyamatot, amely az egész rozoga "csatiôs-âllam" rendszert felgongyôliti és Kruscsevet magâra hagyja a Kremlinben a Szovjet torténetének egyik legkritikusabb pillanatâban?
Munkatârsaimmal

—

a

"Studies

for

a

New

Central

Europe" szerkesztô bizottsâgânak tagjaival és cikki'rôival —
immâr kbzel huszadik éve dolgozunk olyan javaslat, olyan
terv kidolgozâsân, amelyet bârmikor a târgyalô asztalra tehetiink, ha ilyen târgyalâsok ideje elérkezik. A leggondosabban
szâmba vettiink minden elképzelést a Kârpât- és Duna-medence jovôjére s mérlegeltiink a lehetôségek szempontjâbôl olyan
feltevések alapjân, amilyeneket a haditervek készftôi is alkalmazni szoktak. Ilyen feltevések példâul a kovetkezôk: valamelyik csatlôs-âllamban a magyar felkeléshez hasonlô helyzet

âll elô; a Szovjet és Kma konfliktusba keveredve az elôbbi

nyugalmat kîvân biztositani eurôpai hatârain; Tito eltûnik a
szîntérrôl és ezt az alkalmat a Szovjet ûj térhôditâsra kivànnâ
felhasznâlni, amit az Atlanti Pactum ellenakciôval kivânnâ

viszonozni; a Szovjetben belsô hatalmi harc robban ki, amit
a csatlôs âllamok ônâllôsâguk visszaszerzésére kivânnak fel

hasznâlni. A fenti eshetôségek valamilyen kombinâciôja is
bekovetkezhetik.

Ha ilyen, vagy hasonlô esetben nemzetkozi akciô indulna

meg Eurôpa biztonsâgânak megôrzésére, az ott élô kozépeurôpai népek békéjének és jôvô fejibdésének elômozditâsâra,

akkor az egyetlen, részleteiben is kidolgozott javaslat, amirôl
tudunk, a "Studies"-ban "Blueprint for a New Central Europe"
cimen kozzétett terv. E szerint az érdekelt nemzetek a Balti-

tengertôl lea Fekete-tengerig, illetve az Adriâig olyan szovetséges csoportokba tômoriilnének, amelyeknek az akkor fenn-

âllô szûkség szerint esetleg kivânatos semlegességét Ausztria
esetéhez hasonlôan nemzetkozi garancia védené.
Ezt a javaslatot a Studics azon munkatàrsai nevében
tette kozzé, akik a terv kidolgozâsâban valami részt vettek

s akiknek korében az egész tâj népeinek szakértôit, képviselôit

bevonni igyekeztûnk. Nem âllftjuk —senki sem â'ilithatja ma
sem idekint, sem odaât, — hogy az érintett népek nevében
léptunk fel. De nyugodt lelkiismerettel âllitjuk, hogy a torténeti tapasztalatok alapjân és a mai helyzet mérlegelésével
dolgozmnk ki egy tervet, mely meggyôzôdésunk szerint valamennyi nép szâmâra elônyosebb voina, mint az az âllapot,

amelybe a tâjtôl idegen nagyhatalmi érdekek alapjân bele
kényszeriiltek. Mivel javaslatunk szerint egyik résztvevô nemzet sem rendelkezne olyan jogokkal, amelyeket a tôbbiek szâ

mâra nem biztositana a szovetkezésre irânyulô egyesség, minden olyan kényes kérdés, amelyet nemzetiségi érzékenységefc
alapjân, vagy nemzetkozi igyekezettel — példâul az Egyesult
Nemzetek segitségével — eddig megoldani nem sikerult. a
szovetkezés keretein beluli kérdéssé, beliigyi problémâvâ vâlnék és viszonossâg és kôlcsônôsség alapjân volna rendezhetô.

A javaslat irânt érdeklôdôket a "Studies" eddig megjelent

szâmainak, kûlonôsen a harmadik sorozat elsô és harmadik-

negyedik kettôs szâmânak tanulmânyozâsâra kell kérnunk.
Ezek a szâmok ma mâr az érdekelt orszâgok kiiliigyi hivatalaiban ismeretesek, valamint olyan tényezôk kezébe is
igyekeztiink azokat eljuttatni, akiknek szava napjainkban az
események intézésében szâmottevô, vagy dontô lehet. Néhai
Kardos Béla barâtunk, akinek oi'oszlânrésze volt a javaslatok
kidolgozâsâban, kozvélemény kutatâst végzett az Amerikâban
élô szakemberek korében, amelynek eredményekép az érintett
népeknek minimâlisan 80%-a javasiatunk javâra szavazna, ha
a sokat emlegetett onrendelkezési jog alapjân szabadon szavazhatna. Mint érdekes tiinetet emlftem meg, hogy még roman
kôrôkben is érdeklôdést, sot megértést tapasztaltunk. A Lengyel-Magyar Vilâgszovetség legutôbbi kôzgyûlésén (Chicago,
1974 mâjus 25.) a delegâtusok helyesléssel fogadtâk javaslatunkat, hogy az eurôpai szârmazâsû amerikai organizâciôk a
"Studies" âltal kidolgozott terv alapjân kozbs platformot alkossanak akciôik szâmâra. A National Republican Héritage
(Nationalities) Croups tanâcsânak bostoni gyûlése pedig (1974
szeptember 15) hatârozati javaslatot fogadott el, melyben az
eurôpai bizonsâg érdekében kozépeurôpai âllamok szabad
szôvetségét és annak nemzetkozi garanciâval biztositott semlegességét szorgalmazta a ma divatos és az amerikai kozvé
lemény âltal téves optimizmussal fogadott "détente" helyett.
Ismételt târgyalâsaink alapjân Mike Mansfield, Montana szenâtora, a kiiliigyi bizottsâg tagja és "Majority Leader" is megértette és helyeselte a "Studies" javaslatât, amelyet tartôs
megoldâsnak ("permanent solution") itélt és megi'gérte, hogy a
legkôzelebbi adôdô alkalommal mellette szavât is felemeli.
Az elmondottak alapjân azt lâtom szûkségesnek, hogy a

jôvô kérdéseivel foglalkozô magyar szakemberek, kiilônbôzô
egyesûleteink és szôvetségeink vezetôi, gondosan tanulmânyozzâk és mérlegeljék javaslatainkat, tegyék meg észrevételeiket,
esetleg teljesen ûj javaslataikat, de mindig arra gondolva,
hogy azokat nemcsak magyaroknak kell helyeselniôk és elfogadniuk, hanem szomszédainknak és a vilâg sorsât intézô
nagyhatalmaknak is. Mérlegeljék a kérdést példâul, hogy mi

âllana inkâbb Erdély népei érdekében: kùlsô nagyhatalmi.

esetleg Szovjet tâmogatâssal valô ûj rendezés, vagy az érintett
népek szabad megegyezése alapjân valô ûj rend? Egyâltalâban; kinek a szava dôntsôn? Ki'vulâllô nagyhatalmaké, vagy
az ott élô népeké?

Megitélésem szerint a tôrténelmi mûhelyében, de diktâlt
hatârokkal szétvâlasztva élô mintegy tizenôt milliônyi magyar
jovô megmaradâsa és egyiittmûkôdése érdekében az âll, hogy
tôrténelmi hivatâsât azon a tâjon a szomszéd népekével egyen-

lô versenyfeltételek mellett teljesithesse. A fennâllô viszonyok
kôzt vârhatô sorsa az elvérzés. Egyenlô versenyfeltételek kozti
kûzdelemben megmaradâsa és vezetô szerepe csak rajtunk
mûlik és azon, hogy milyen eréllyel és bôlcsességgel alkalmazzuk keserves prôbâkon kifinomodott igazsâgérzékûnket, amikor nemcsak a magunk, de az egész tâj kôzôs érdekében dolgozhatunk.
☆

☆

☆

Dr. Chàszàr Ede megkôszôni Padânyi-Gulyâs Jenô mindvégig lebilincselôen érdekes és igen figyelemre méltô szempontokat kiemelô elôadâsât, majd dr. Szàz Zoltànt, az

"American Institute on Problems of European Unity" igazgatôjât kérte fel elôadâsânak megtartâsâra.

Dr. Szàz Zoltdn:

A MAGYAR KÉRDÉS A BÉCSI KONFERENCIAN

A bécsi csapatcsôkkentési konferencia az elmûlt esztendôben eredménytelen maradt.
Az elôtârgyalâsok mâr 1973 jùliusâban befejezôdtek. A
mâjusi kompromisszum alapjân Magyarorszâgot kizârtâk âtmenetileg abbôl a fôldrajzi ôvezetbôl, ahonnan orosz és
NATO-haderôk visszavonâsât tervezik.

Ennek ellenére a magyar kérdés mégis felszinen maradt.
1973 oktôber 30-ân Stanley Resor amerikai fôdelegâtus hoszszasan taglalta az amerikai kormâny nézetét a

kôlcsônôs

haderôcsôkkentés irânyelveirôl. Ezek sorân kijelentette, hogy
az amerikai és nyugati kormânyok még nem adtâk fel âllâspontjukat, hogy Magyarorszâg nelyzete lényegileg kiilonbozik
România és Bulgâria, avagy a nyugati megfigyelô orszâgok
helyzetétôl, mert az elôkonferencia egyediil Magyarorszâg
szâmâra teszi lehetôvé, hogy késôbbi megegyezéseknek teljes
tagja lehessen. Kérte, hogy legalâbb egyes egyezményekbe
vonjâk be Magyarorszâgot. Hasonlôan nyilatkozott tbbb mâs
nyugati diplomata is megnyitô beszédében a konferenciân.
Mint tudjuk, 1974 folyamân semmi egyezmény létre nem
jott. Ennek oka azonban nem a magyar kérdéskomplexum
volt, hanem az âltalânos politikai légkbr és az orosz vonakodâs, hogy a kiegyenlitett haderôcsôkkentésekbe beleegyezzenek.

Az orosz âllâspont, amelyet a magyar kormânynak is kovetnie kell, teljes mértékû haderôcsokkentést kér Eurôpâban.
Ez magâban foglalnâ mind az amerikai taktikai atomfegyve-

reket, mind az amerikai légierôt is. 1974 ôszéig az elsô egyezményben az oroszok kovetelték a tbbbi NATO-hadsereg csokkentését is. Itt kiilonosen a nyugat-német haderôk részleges
leszerelésére irânyult az orosz terv.
Az orosz célok nem burkoltak. Az egyetlen szârazfoldi
fegyvernem, aboi az Eurôpâban âllomâsozô amerikai haderô
fôlénnyel rendelkezik, a taktikai atomfegyverekbôl âll. Ugyancsak a taktikai atomfegyverek bevetése tenné kockâzatossâ
hâborû esetén a pâncélos erôk és gyalogos hadosztâlyok ôszszevonâsât, amely nélkiil az orosz haderô nem tudnâ megtôrni
a NATO védelmi vonalait. Tehât a taktikai atomfegyverek
részleges leszerelése nagyban eiôsegitené az orosz haditerveket
Eurôpâban. Ugyancsak fokozôdott a NATO légierôk hatékonysâga az elmûlt két esztendô alatt és szakértôk szerint
egyenrangûvâ vâlt az orosz taktikai légierôvel Kôzép-Eurôpâban

A nyugatnémet haderô, amely szâmban a legnagyobb
NATO-egység, ugyancsak elsôrangû célpontja az orosz diplomâciai kôveteléseknek a bécsi konferenciân. Hi'rek szerint az

orosz terv nemcsak âltalânos csôkkentést kért, hanem megnevezte azokat a pâncélos és gyalogsâgi hadosztâly- és ezred-

nagysâgû egységeket is, amelyeknek teljes avagy részleges
felosziatâsât kérte. Ezt a kôvetelést azonban az oroszok,

értesiilések szerint — 1974 szeptember folyamân elejtették.
A târgyalâsok sikerét megnehezitette az amerikai kormânyvâlsâg és az elnok lemondâsa. Az amerikai Kongresszus

vonakodâsa a kereskedelmi engedmények megszavazâsâval
szemben, amig az oroszorszâgi zsidôk kivândorlâsât nem engedélyezik, szintén kihatott az amerikai-orosz viszony tovâbbi
alakulâsâra.

A bécsi konferencia csigalassûsâggal halad elôre. Idâig
az oroszok csupân lâtszatengedményeket tettek, mint a tobbi
NATO-erôk be nem vonâsât az elsô egyezménybe, de tovâbbra
is kérnek szerzôdéses, idôhôz kôtôtt biztositékot, hogy ezeket

a mâsodik egyezménybe bevonjâk. Mindkét fél felhasznâlja a
târgyalâsokat Eurôpâban âllomâsozô egységeinek feltôltésére
és modernizâlâsâra. Orosz oldalrôl Magyarorszâg jâtszik fontos szerepet ebben a folyamatban. 1973 folyamân a kôzelkeleti

hâborù, 1974-ben pedig a jugoszlâv helyzet nyûjtott alkalmat
a szovjet haderônek magyarorszâgi egységei kiszélesitésére. A
kb. 60-6'ï,000 fônyi orosz haderô, amelyik 1972 végén Magyarorszâgon âllomâsozott, tobb mint 100,000 emberre nôtt, bâr

az ûj egységek nem gyalogos hadosztâlyokhoz, hanem a légierôkhôz és az ejtôernyôs csapatokhoz tartoznak. Szerepiik
valôszinûleg egy jugoszlâv krizis esetén valô beavatkozâs,
avagy késôbbi MBFR-kompromisszum esetén a varsôi paktum
csapatainak kibôvitése a csôkkentési zônân kîvul.

Ugyancsak modernizâlta a szovjet hadsereg eurôpai pâncélos egységeit 1972 and 1974 kôzôtt egy ûj tipusû tankkal.
A régi tankokat visszavonta. Igy a hadosztâlyok ûtôereje jelentôsen novekedett.

Ilyen koriilmények kozôtt a bécsi târgyalâsok jelentôsége
csôkkent. A kezdeti derûlâtâst kôveti a teljes borûlâtâs. Sokan
csak idôveszteséget lâtnak a bécsi târgyalâsokban.
Ez a felfogâs nem teljesen helyes. Amerikai oldalon még
mmdig fennâll a kongresszusi nyomâs az Eurôpâban âllomâsozo csapatok részleges visszavonâsâra, ami nemcsak Mans-

field szenâtor otlete, és az egyre nehezedô gazdasâgi helyzet
a kérdést ismét akûttâ teheti. Tehât amerikai érdek, hogy a

târgyalâsok legalâbb is részleges egyezményhez vezessenek.
Oroszorszâg szâmâra is szûkséges az egyezmény, mert minden NATO-leszerelés jelentôsen bonyolultabbâ teszi a védekezô erôk terveit és hadâszati lehetôségeit. Legkevésbé talâl
visszhangra a bécsi târgyalâs Nyugat-Europâban, ahol félnek
a részleges amerikai haderôvisszavonâstôl is és ahol a nemzeti

hadseregek mâr ûgy is gyengék.
Ugyancsak ôsszefiigg a bécsi konferencia a genfi eurôpai
biztonsâgi konferenciâval, amelynek sikeres befejezése a
Szovjetuniô elsôrangû érdeke. Ezt 1975 folyamâra vârjâk.
Véleményem szerint a nyugati âllamok felhasznâljâk a
genfi konferenciât arra, hogy az oroszokra a bécsi târgyalâ
sok sorân nyomâst fejtsenek ki. A legvalôszinûbb egy korlâtolt egyezség 1976 folyamân, amelynek értelmében szâzalékarânyosan az amerikai és orosz haderôk 10%-ât vonnâk vissza

fôkép Nyugat- és Kelet-Németorszâg terûletérôl. Ezek pâncélos
és gyalogos hadosztâlyokbôl âllnânak. Ez persze még a tâvoli
jovô zenéje. Kbzben akâr az egész détente politika is megbukhatik, amelynek a bécsi târgyalâsok szerves fiiggvényei.
Magyarorszâg szâmâra a bécsi târgyalâsok nem sok sikert

l'gérnek. Orosz nyomâsra Magyarorszâgnak tiltakoznia kellett
teljes jogû bevétele ellen, bâr még egy nemzeti érzésû magyar
kommunistânak is érdeke, hogy az orosz csapatokat csôkkentsék, ha ez a tobbi keletkbzép-eurôpai âllamokban megengedhetôvé vâlik. Nyugati nyomâs maximum azt eredményezheti,
hogy Magyarorszâg nem vâlik Oroszorszâg ellenôrizetlen raktârteriiletévé, ahovâ a tbbbi âllamokbôl kivont egységeket

âllomâsoztatjâk. Az amerikai politika érdekei is ezt diktâljâk,
bâr ezt a kérdést még nem vitattâk meg idâig Bécsben. Ami
a genfi konferenciât illeti, onnan se vârhato jelentôs javulâs
a magyar helyzetben, miutân az egyetlen nyugati részsiker, a
szabadabb ôsszekbttetés és informâciocsere Magyarorszâg
esetében mâr mûkodik, és nem valôszfnû, hogy a magyar kormâny szélesitené a jelenlegi sorompôkat, ami egy kétoldalù
igazi kultûr- és sajtôcserét eredményezhetne.

Ezek utân sajnos, jôindulatù âlmodozâsnak kell tekintenem a reményt Kôzép-Eurôpa semlegesitésére. Egyik vilâg-

hatalomnak sem kûlonôsebb érdeke, hogy ez megvalôsuljon,

de az oroszok szâmâra, akik intra dominum vannak, veszélyes
és elképzelhetetlen. A regionâlis politikai es katonai erôk teljesen a Szovjetuniô âltal kormânyzott varsôi paktum befolyâsa
alatt âllnak és onâllô cselekvésre nem képesek.
A borûtiâtô kôvetkeztetések utân azonban legyen szabad

megjegyeznem, hogy ezek mind a rébus his stantibus alapjân
értelmezhetôk. Az amerikai-orosz détente politika, amelyre

az egész fejiôdés alapul, nagy vâlsâgoknak van kitéve KbzelKeleten, sot a Fôldkbzi-tenger térségében is. Az amerikai részrôl adott engedmények, sajnos, csak a nukleâris fegyverek
egyensûlyât boritottâk fel a Szovjetuniô javâra. A pentagonâlis hatalmi egyensûly kialaki'tâsa eddig nem sikeriilt. Ha a
détente politika egyoldalû orosz katonai és politikai elôtôréshez vezet a kôzeljovôben, akkor az ûj amerikai kormâny

is megfontolja majd a politika ilyen méretû tovâbbfolytatâsât.
Ezenfelûl vannak még kiszâmithatatlan erôtényezôk: a
keletkôzép-eurôpai népek maguk. A két eurôpai hâborû 1945
ôta pontosan a varsôi paktum térségében zajlott le, hivatalosan kommunista kormânyok kôzôtt. Ha a nemzetkôzi helyzet
ûj irânyt vesz, a kôvetkezô évek sorân a genfi konferencia
sem lesz képes a keletkôzép-eurôpai népek szabadsâg- és fûggetlenség-vâgyât megbénitani.
T)um spiro, spero.
☆

☆

☆

Dr. Chàszdr Ede tanâcskozâsi elnôk megkôszôni dr. Szàz

Zoltdn értékes fejtegetéseit, aztân a hozzâszôlâsokra nyûjt alkalmat. Élénk vita fejlôdik, amelynek sorân tôbb részletkérdés nyer tûzetesebb megvilâgitâst.
Az ankét befejezôdése utân délelôtt 10 ôrakor dr. Nâdas

Jànos, az Âllandô Titkârsâg vezetôje, Tollas Tibor kôitôt, az
Arpâd Akadémia rendes tagjât s a Miinchenben megjelenô

Nemzetôr" cimû lap fôszerkesztôjét kéri fel nagy érdeklôdéssel vârt elôadâsânak megtartâsâra.

Tallas Tibor:

MAGYARSÂGSZOLGALAT EURÔPABAN

Amikor az eurôpai magyarsâg kulturâlis és politikai munkâjânak mérleget elkészi'tjûk, mindig szem elôtt kell tartanunk, hogy a Nyugat-Eurôpâban élô magyarsâg létszâma nem
sokkal tobb, mint a Kanadâban élôkc. Ez a 160-170 ezer fô

14 mâs-mâs nyelven beszélô orszâgban él Stockhoimtôl Rômâig, Lisszabontôl Bécsig. A mâsik tényezô, amely a beolvadâst Eurôpâban kônnyebbé teszi, az egymâs kozti lazâbb kapcsolatok és a fokozott szétszôrtsâg. Egy pszichologiai okrôl
sem szabad megfeledkezniink, az eurôpai életforma sokkal
hasonlôbb az elhagyott otthonéval, mint pl. Amerikâban, ahol
az idegen légkôr és kultùra ellenhatâsaként sziiletnek meg az
egyhâzi és târsadalmi magyar kôzosségek. E tények figyelembevételével kell mérlegelnùnk az eurôpai magyarsâg kôzôsségi
munkâjât.

Létszâm tekintetében Németorszâg, Franciaorszâg és
Ausztria magyarsâga a legnépesebb: 30-40 ezer kôzôtt mozog
orszâgonként. Utânuk kb. 15 ezer fôvel kôvetkezik Svâjc,
5-6 ezer fôvel Svédorszâg, Anglia, Belgium és Hollandia, 2-3
ezer fôvel Dânia és Norvégia, mig ezer fô alatt Spanyolorszâg,
Portugâlia, szâz fô alatt Luxemburg és Finnorszâg. A hârom
semleges âllamban, Ausztriâban, Svâjcban és Svédorszâgban
a politikai emigrâciô munkâja mâr erosen korlâtozott.
Magyar és idegen nyelvû sajtôtermékek

A sajtô terén a vilâgviszonylatban nehéz gazdasâgi helyzet fokozottabb mértékben érezteti hatâsât Eurôpâban. Itt

a kisebb lészâm és szétszôrôdottsâg miatt az amerikai magyar
lapokat fenntartô hirdetések hiânyoznak. Ezt pôtolta NyugatNémetorszâgban az a tâmogatâs, amelyet a kelet-eurôpai népek emigrâns csûcsszervezetei és sajtôi kaptak a menekûltiigyi
minisztériumtôl. Ez a tâmogatâs mâr 1974 januârjâtôl, amikor
Bonn és Budapest kôzôtt a diplomâciai kapcsolat felvétele

megkezdôdôtt, megszûnt. Igy az eddigi nehéz helyzet tovâbb
rosszabbodott. A Londonban megjelenô Népszava és a miin-

cheni Vj Hungâria mâr évekkel ezelôtt megszûnt. A Pârizsban
kiadott Irodalmi Ûjsàg hetilapbôl havi, majd tavalyi ôta negyedévi lappâ zsugorodott. A Bécsben hetente megjelend

Magyar Hiradô mâr csak havonta egyszer jut el az olvasôhoz.
Ugyanfgy a londoni Hidfô. A Mûnchenben kiadott Oj Eurôpa
havilapbôl kéthavi lap lett, akârcsak az MHBK hivatalos lap-

jabôl, a Hadak titjânhôl. Svâjcban a hetente megjelenô Duna
csak idôkôzônként jelenik meg, ugyanùgy mint a Miinchenben
havilapként induit Vagyunk. A Vitézi Rend Miinchenben adja

ki Vitézi Tâjékoztatojât évente kétszer, mâjusban, a hôsôk
havâban és oktôberben az 56-os szabadsâgharc emiékére. A
kéthetenként Miinchenben megjelenô Nemzetôr is havilap

lett. Mâr csak a sajtôalap segi'tségével tudja idegennyelvû
kiadvânyait megjelentetni. Minden két hônapban megjelenik
a Nemzetôr német kiadâsa: a Donaubote, az angol kiadâs, a
Guardian of Liberty és a francia kiadâs, a Courrier de la
Liberté. ANemzetôr egyben a Szabad Sajtôszôvetség (Verband
der Freie Presse) tagja, amely Stockholmtôl Rômâig szervezetbe tômôriti a vasfiiggôny môgiil szârmazô ùjsâgirôkat és
lapjaikat. Azelôtt havonta, ma mâr csak alkalmanként meg
jelenô német nyelvû kiadvânyuk, a Freie Presse minden szâ-

mâban megemlékezik a magyarorszâgi helyzetrôl.

A fenti kulturâlis és politikai sajtôtermékeken kiviil az
europai magyar katolikusoknak a svâjci St. Gallenben havi-

lapjuk jelenik meg: az Êletiink. Ugyancsak Eurôpâban: hârom jelentôs magyar folyôirat jelenik meg, az Vj Lâtôhatâr

(Mùnchen), a Katoikus Szemle (Rôma), és a Magyar Mûhely
(Pârizs), fôként irodalmi és târsadalompolitikai tartalommal.
Egyesiilet élet

Az egyesuleti élet terén az egységre valô tôrekvésnek ôrvendetes jeleivel talâlkozunk. Mâr évekkel ezelôtt tôbb euro

pai orszâgban a magyar egyesiiletek csûcsszervben tômôriil-

tek. 1970-ben Strassburgban megalakult az eurôpai egyesii
letek csûcsszerve, az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus. Az
orszâgos csûcsszervezetek és nagyobb egyesiiletek delegâltjam ki'vùl a létszâm egyharmadâig meghîvtâk olyan személyeket is a Kongresszusba, akik kulturâlis, tudomânyos vagy

politikai si'kon kimagaslô eredményeket értek el. A Kongreszszus elôbb Dâlnoki Veress Lajos vezérezredest (London), a

Magyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség elnokét vâlasztotta
elnôkévé, akit 1972 ôta Kôzi Horvâth Jôzsef, a Keresztény
Népmozgalom elnôke kovetett. A Kongresszus a târsemigrâciok képviselôivel szoros kapcsolatol tart fenn és tôbb memorandumât egyûttesen terjeszti fel az illetékes fôrumokhoz.
1974 tavaszâtôl az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus a rabnemzetek szervezetén keresztùl megfigyelô stâtuszt élvez a
strassburgi Eurôpa Tanâcsnâl. Mind a Helsinkiben, mind a
Genfben folyô târgyalâsokra tôbbnyelven elkészi'tett memorandumukat neves eurôpai lapok, élén a Neue Zûricher Zeitunk is lehozta. A Kongresszus a tôbbi kontinensek csûcsszervezeteivel szoros kapcsolatot tart fenn, s 1975-re, a Szent
Istvân millenniumi ciklus lezârâsânak évében, magyar vilâgkongresszus létrehozâsât kezdeményezte.
Kiilfoldi kapcsolatok

A kûlfôldi kapcsolatok kiépftésénél âltalânos elv Eurôpâban, hogy politikai pârtvezetôk helyett inkâbb pârtok felett
allô olyan személyiségeket nyerjenek meg a magyar szabadsâg ûgyének, akik âltalânos kôztiszteletben âllanak. A néhâny éve meghalt Nobel-dfjas Albert Camus, vagy Gabriel
Marcel francia l'rôn, Wilhelm Rôpke svâjci kôzgazdâszon kiviil
sikerult megnyerni a magyar iigynek a spanyol szârmazâsû
Salvador de Madariagdt, aki a vilâglapokban megjelenô cikkei
zôméberi 1956 tanûsâgâra emlékezteti a kiilfoldi olvasôkat.

Igy âlltak a magyar ûgy mellé Jules Romains, Susanne Labin,
Yves de Daruvar francia, Kuehnelt-Leddihn osztrâk. Prof

Werner Kàgi svâjci, P. Prevelakis gôrog, Hans Egon Holthusen német irôk és politikusok.
Ifjûsdg

A kùlfôldi magyar nevelés kôzpontja, Burg Kastl is Eurô
pa szivében fekszik. Nyugat-német tâmogatâsbôl és a magyarok âldozatkészségébôl egyre bôviil s ma mâr 300 diâkot
készi't elô érettségire. Szinte az egész szabad vilâgbôl idesereglenek azok a fiatalok, akik képzett diplomatâi és szakemberei

lehetnek a jôvô szabad Magyarorszâgânak. Eurôpâban élismert érettségivel nemcsak nyugati szmvonalû kiképzést kapnak, hanem megismerik Magyarorszâg tôrténelmét, irodalmât,
foldrajzât, népmûvészetét, stb. A bajor iskolâk koziil rangsorban a kastli magyar gimnâzium a 17. helyen âll.
Burg Kastl mellett tôbb eurôpai vârosban a hétvégi ma
gyar iskola és cserkészet keretében folyik a magyar nyelv
tanitâsa. Hat éve csak, hogy ft. vitéz Kôlley Gyôrgy rômai
katolikus lelkész, cserkésztiszt kimenekùlt Magyarorszâgrôl
és âtvette az eurôpai cserkészet vezetését. Valôban csodât
mûvelt. Elôtte ôt orszâgban kb. 200 fô volt a cserkészet létszâma, ô ezt rohamosan ti'z orszâg 25 csapatânak 1400 cserkészt szâmlâiô ôntudatos, fiatal magyar kôzôsségévé épitette
ki. A legutôbbi nyâri tâborban mâr 500-an, a téli tâborban
200-an vettek részt. Ezenkîvul évenkint 15-20 eurôpai és ugyanennyi amerikai cserkész kôlcsônôsen âtutazik a mâsik konti-

nensre s két-hârom hét alatt a cserkészcsapatok és cserkészsziilôk vendégeiként korûlutazza, megismeri az eddig szâmâra
ismeretlen ûj vilâgot.

A cserkészeten kivûl mâs ifjûsâgi egyesiiletek is mûkôdnek Bécsben, Zûrichben és Stockholmban. A legutôbbi idôkig
kûlôn ifjûsâgi lapot is kiadtak: az Integrâciôt, a Jôvônket és
a Bujdosôkat. Az 1956 utân alakult diâkszovetségek âtalakul-

tak végzett akadémikusok egyesiileteivé és tôbb eurôpai vâ
rosban ebben a keretben vesznek részt a târsadalmi és kulturâlis életben. Vâltozatlanul aktivan mûkodik a Fax Romana

magyar tagozata, a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom
(KMEM), amely évenként neves magyar és kiilfôldi tudôsok
részvételével konferenciâkat tart s kiilôn Êrtesitôt ad ki. Ve-

liik pârhuzamosan dolgozik az Eurôpai Magyar Protestâns
Szabadegyetem, amely tôbb kongresszusât a Fax Romana ma
gyar tagozatâval egyiittesen tartja.

Irodalmi kôrôk, kulturdlis intézmények
Néhâny eurôpai vârosban irodalmi és kulturâlis kôrôk
alakultak, amelyek idôkôzônként magyar irôkat hivnak meg
®gy-egy irodalmi estre. 1973-ban megalakult a Németorszâgi

Magyar îrôk Munkakôzôssége (Kôln), amely kiterjed az egész

német nyelvteriiletre. A munkakôzosség nemcsak magyar, hanem német nyelvû irodalmi esteket is szervez. A kozelmùltban,

1974 decemberében jelent meg "Sprachgekreutz" dmmel
Duisburgban a Gilles-Franke KG kiadâsâban a német nyelvteriiieten élô magyar kbltôk verseit tartalmazô kôtet német

fordi'tâsban. Kiilon ki kell emelniink Thinsz Géza munkâjât,
aki a mai modem magyar irôk és koltôk svéd nyelvû antolôgiâjat âlh'totta bssze, és neves svéd kiadôk kiadâsâban jelentette meg. Oslôban Sulyok Vince 1974 ôszén Illyés Gyula vâ-

logatott verseit jelentette meg norvég kiadâsban. Most âll
kiadâs elôtt Kabdebô Tamâs (London) és a nemrég elhûnyt

Tâbori Pdl kozbs szerkesztésében egy angol nyelvû magyar
versantolôgia, amely méltô pârja lesz a tobb mint tfz évvel
ezelôtt Gara Lâszlà (Pârizs) gondozâsâban megjelent kitûnô
francia nyelvû antolôgiânak, melyben a legnevesebb francia
koltôk vettek részt. Beszâmolôm kerete nem engedi meg,

hogy részletesen kitérjek a magyar és idegen nyelvû kônyvkiadâs legjobbjaira, amelyet az europai magyar l'rôk és kiadôk
jelentettek meg.

Kûlônleges feladatot végez a bécsi Bornemisza Târsasâg
Szépfalusi Istvdn evangélikus lelkész vezetésével. Politikai
elkôtelezettség nélkûl otthoni és erdélyi l'rôknak rendez ma
gyar és német nyelvû irodalmi esteket. 1974 ôszén a salzburgi

Otto Mûller Verlag kiadâsâban: "Neue Siebenbiirgisch-Ungarische Lyrik" cimmel tfz ma élô erdélyi kôltô verseit jelentette
meg német forditâsban.

A nemzetkôzi zenei életben nagy sikereket ért el az északnémet Mari vâroskâban letelepedett magyar zenekar, a
Philharmonia Hungarica. 1956 utân Bécsben alakult s azôta
szinte az egész vilâgot bejârta. Itt kell megemlitenûnk a Burg
Kastl népi tânccsoportjân kivûl még hét vâros magyar tânccsoportjât. Ezek nemcsak magyar, de kûlfôldi kôzônség elôtt,
sôt a német és francia televi'ziôban is szerepeltek.
Tôbb vârosban sikerûlt Magyar Hâzat vagy Diâkotthont

létrehozni. Ezek kôzûl legjelentôsebb a Rômâban felâllftott
Szent Istvdn Zardndokhdz, a pârizsi Magyar Otthon, a brûszszeli, a kôlni és a Stockholm! Magyar Hdz, az innsbrucki
Didkotthon, a louveni CoUegiiim Hiingaricum és a mûncheni

Magyar Intézet, mely aa egykori berlini Magyar Intézet hagyomânyait âpolja.
Menekûlt tàborok

Sajâtosan eurôpai problémakôrt jelent az ùj menekultek
kérdése. Évente még mindig szâzak és ezrek hagyjâk el Magyarorszâgot, akik Olaszorszâg, Németorszâg és Ausztria tâboraiban nyernek ideiglenes elhelyezést. Kûlonôsen az olaszorszâgi tâborokban sanyarû a helyzetiik. Az olasz hatosâgok
ezt még azzal tetézik, hogy a tâborban a lâtogatâst csak az
illetékes nemzetiségi lelkészeknek engedik meg. Igy veliik a
bekûldôtt emigrâciôs sajtôtermékeken kivûl tulajdonképpen
nincs élô kapcsolatunk. Egyetlen kivétel a Bordez Jôzsef vezetésével mûkôdô svâjci Keresztény Magyar Munkâsszôvetség,
amelynek a svâjci hatôsâgoknâl sikeriilt elérnie, hogy évenként 30 fôt beengedjenek Svâjcba. Âllâsukrôl, lakâsukrôl a
Munkâsszôvetség gondoskodik. Bordez Jôzsef ezért a rendkiviili munkâjâért hivatalos ENSz elismerésben is részesiilt.
Németorszâgban a Kôzponti Szôvetségnél egy magyar
ûg)rvéd jogi tanâcsadôként mûkôdik, mîg a zirndorfi tâborban

dijmentes tanâcsadâs folyik. Miutân az eurôpai orszâgok mâr
nehezen fogadnak be ûj menekiilteket, s ezeknek is a legritkâbb esetben adjâk meg a politikai menedékjogot, igy a ten-

gerentûli orszâgok magyarsâgâra hârul a dontô feladat: minél
tôbb sponzort szerezzenek, és ezzel kônnyitsék meg az lij
menekultek sorsât és igy rôviditsék meg a leiket rombolô tâbori életet.

Ez a rôvid âttekintés a teljesség igénye nélkiil csupân
tâjékoztatâst kivânt adni amerikai honfitârsainknak arrôl a

munkârôl, amelyet az eurôpai magyar emigrâciô végez. Utoljâra hagytam azt a dôntô tényt, hogy Mindszenty biboros is
Eurôpât vâlasztotta szâmûzetése helyélil, méghozzâ az orszâghoz legkôzelebb fekvô Bécset, hogy fizikai kôzelségben is
maradjon hazâjâval. Hiszen Magyarorszâg is Eurôpâban van,
igy szellemi és leiki irânytûnknek mindig hazânk felé kell mutatnia. Hazânk felé, a nép felé, amely nem téveszthetô ôssze
az ôt elnyomô uralkodô rendszerrel. Ha egyszer sor keriil a

kelet-eurôpai népek s benne Magyarorszâg sorsânak rendezé-

sére, nem kôzômbôs, hogyan készitettûk elô az eurôpai kôzvéleményt erre a dontô idôre, hâny és milyen befolyâsos személyiséget nyertûnk meg a magyar szabadsâg iigyének, milyen
kûlfôldi ûjsâgokban biztositottunk visszhangot, hogyan tâjékoztattuk honfitârsainkat idekint és otthon, hiszen mindeze-

ket csak mi, az idegenbe szakadt nyolcadik torzs tagjai, tudjuk az egyetemes magyar érdekek szerint elvégezni.
☆

☆

☆

Tollas Tibor érdekes és tanulsâgos elôadâsa utân a jelenlévôk tobb részletkérdést vetettek fel, amelyçkre a kivâlô
elôadô rôviden bâr, de kielégitô môdon vâlaszolt. Elôadâsâért
dr. Nâdas Jànos, az Allandô Titkârsâg vezetôje mondott kôszonetet, aki aztân — 11 6ra koriil — "A magyar szô bôlcsôje

és temetôje a magyar csalâd" ci'mmel megrendezett ankét vezetésére Ewendtné Petres Judith tanârnôt, az Arpâd Akadé-

mia rendes tagjât és a "Képes Magyar Vilâghi'radô" szerkesztôjét kérte fel.

A MAGYAR NYELV BÔLCSÔJE ÉS TEMETÔJE:
A MAGYAR CSALAD

Ewendtné Petres Judith tanâcskozâsi elnôk szerettel kô-

szônti mindazokat, akik lâtogatâsukkal megtisztelték a "kerek
asztal" megbeszélését, amelynek keretében a magyar gyermek
kétnyelvûségével kapcsolatban a magyar csalâd hivatâsât és
fontossâgât kivânjâk megtârgyalni.
A megbeszélésben résztvevô elôadôkat szereplési sorrendben mutatja be, majd azt kéri a hallgatôsâgtôl, hogy aki
személyesen ôhajt a târgyhoz az elôadâsok utân hozzâszôini,
erre nevének olvashatô feljegyzésével szi'veskedjék jelentkezni. Bevezetésùl az ankét feladatâra mutât râ.

Ewendtné Petres Judith:

MI LESZ A MAGYAR NYELVVEL IDEGENBEN?

Mi lesz a magyar nyelvvel idegenben?

Érdemes megôrizni?
Mi célt szolgâl?
Mik a nehézségek?

Ha sziikséges a nyelv, mit tehet a csalâd annak âpolâsa
érdekében?

Az igazsâg kedvéért szeretném az eiején leszôgezni, hogj'
a kerek asztal tagjai minden enyhitô kôriilmény nélkiil egytôl
egyig âllhatatosan hisznek a magyar nyelv megtartâsâban és
fontossâgâban. Ugyanakkor tudjuk, hogy az itt megjelent hallgatôk pontosan igy éreznek, mâskiilonben nem lennének itt.
Kettôs célunk van.

Az elsô célunk az, hogy akik ma innen elmennek, azok
jobban âtérezzék a nyelv fontossâgât és bâtrabban nézzenek
szembe a magyart elnyomô angol nyelv lâtszôlagos gyôzelmével.

Mâsodik célunk gyakorlati jellegû; szeretnénk hasznâlhatô tanâcsot adni a nyelvtanitâssal kapcsolatban.
Ha ragaszkodunk valamihez — jelen esetben a nyelvhez,
— elsôsorban le kell szôgezniink, hogy miért fontos az. Ez a
pedagôgia elsô szabâiya. Még ha âlmunkbôl keltenek is fel.
akkor is tisztân, értelmesen megfogalmazva kell tudnunk.
hogy miért akarunk valamit mindenâron megtanitani.
Tehât: kinek, miért fontos a magyar nyelv megôrzése?
Van, aki a nyelv szépségét felismerte, értékeli és ezt a
kincset ât akarja adni gyermekének is. Talân Sir John Brown
ing idézete érzékelteti ezt a leghatâsosabban.

"A magyar nyelv egyetlen darabbôl dllô terméskô,
melyen az idôk viharai karcoldst sem ejtettek. Ez a
nyelv nem szorul senkire. Nem kôlcsônôz, nem alku-

szik, nem ad-vesz senkitôl. Ez a nyelv a nemzeti ondl-

lôsdg, szellemi fuggetlenség legfényesebb emléke. Eredetisége az egyiptomi templomok egyetlen kôbôl késziilt padlatjaindl sokkal csodâlatosabb tiinemény. Aki
megfejti, isteni titkot fog boncolni. Annak is az elsô
tételét, hogy kezdetben vala az Jge és az Isten vala

Ige... A magyar dnmagdbôl kôvetkezetesen és szt-

Idrdan kifejlôddtt nyelv, melybeti logika van. Sot
matézis — az erô, a hangzat minden hajlékonysdgdval
és formdzhatôsdgdval."

Van, aki târsadalmi elônyt Mt abban, hogy magyar kôzosségben élve — amelynek egyik feltétele a nyelv — megôvja
gyermekét a kbriilotte brvénylô szennytôl. Talân ez is egyik

oka, hôgy a clevelandi nagy bâlokon egyre tbbb harmadik és
negyedik nemzedékes magyar fiatal jelenik meg mindig a sziilôk osztokélésére, akik mâr lâtjâk az drvényt maguk elôtt...
Van, aki ûgy érzi, hogy a csak angolul beszélô gyermek
elkiildnul a szâmâra olyan fontes csalâdi egységtôl, hiszen
ezek a gyerekek mâr sok esetben nem tudnak a nagyszulokkel beszéini, — hogy ne is beszéljiink az otthon élô rokonokrôl,

akiktôl

tokéletesen

elszakadtak.

A

csalâd szétzûllése

viszont minden esetben kâros.

Van, aki kiâbrândult az amerikai gyenge tantervbôl és
van akinek fâj, hogy gyermeke nemcsak idegen nyelveket nem

beszél, de még az angol szôkincse és képzetkore is szegényes.
Akik még emiékeznek Cicerôra, Homerosra, Vergiliusra, akik
még olyan iskolâkba jârtak, ahol Dante, Petrarca és Milton.
is mûsoron volt; akik még tudnak rajongani Vôrôsmartyért,
Adyért, Madâchért és Aprilyért — azoknak szinte fizikai fâjdalmat okoz, hogy angolul beszélô gyermekeik még csak
Shakespearet sem olvassâk. Azt a Shakespearet, akit mi Vôrosmarty fordi'tâsâban rajongva szerettùnk, még mielôtt a

német lâgerekben megtanultuk az elsô angol mondatokat,
amelyek rendszerint arrôl szôltak, hogy: "A nagybâcsi zôld
tôltôtolla leesett az asztal alâ" és hogy: "Jô napot! Kérem,

mondja meg, merre van a vasûti âllomâs". Az mâr lényegtelen,
hogy azôta sem utaztunk vonaton és ma mâr mindenki gômbfrônt hasznâl, amelynek "bail-point pen" a neve.
Van, aki az amerikai élet ide-oda imbolygâsâban gyôkértelenséget érez és a nyelvén ât a magyar kultûrâhoz akarja
kôtni gyermekét, hogy legyen miben hinnie, legyen hovâ tartoznia, amire biiszke is lehet.

És végiil valamennyien olyan tôrténelmi és szellemi ko-

zôsséget érziink fajtânkkal, hogy a nyelv mellôzése lehetetlen
szâmunkra.

Nem âmithatjuk magunkat: nyelviink veszélyben van és
ha egyszer elveszitjiik, minden vele veszik, amit itt kint feiépitettiink magunknak. Csakis nyelviink megôrzésével maradhatunk magyarok, ezt sohasem feledhetjùk.

Vgy érzem, iilésunk megnyitâsâra nem talâlhattam volna
alkalmasabb idézetet, mint Dante Alighieri serait:

"Athaladott immâr a Nap a delelôn; nônek, nôvekednek
az ârnyak. Vândor, ne késsél tovâbb, ne âllj meg most, inkâbb
gyorsitsd meg léptidet, hogy célodhoz érj, mielôtt râdborul
az alkony".
☆

☆

☆

Ewendtné Petres Judith tanâcskozâsi einôk — nagy tet-

széssel fogadott bevezetôje utân — elôszôr dr. Kâlnoki Kis
Tibornéhoz fordult azzal a kérdéssel: mik azok az alapvetô

nehézségek, amelyekkel a fiatal anyânak meg kell kiizdenie?

Dr. Kâlnoki Kis Tiborné hozzâszôlâsa:

TANITSUK-E GYERMEKUNKET MAGYARUL?

Részemrôl târgyunkat a magyar sziilô szempontjâbôl szeretném megvizsgâlni. Nemcsak személyileg érdekel a târgy,
de fôleg azért, mert ûgy érzem, mint magyar szlilô, részben
én is felelôs vagyok nyelviink kiilfôldi sorsâért. Kôzel harminc éves emigrâciôs élet utân mâr nem élhetiink a fellegekben, hanem szembe kell nézniink a reâlis tényekkel. Bekôvetkezik az az idô, talàn nem az elsô nemzedéknél, de a mâsodiknâl, vagy a harmadiknâl, mikor a magyar szârmazâsû sziilô-

ben felmeriil a kérdés: tanitsam-e gyermekeimet magyarul,
vagy sem. Indokolt hatârozathoz a sziilôknek mérlegelniiik

kell a pozitiv és negativ okokat. Miért, vagy miért nem tanitanâ gyermekeit magyarul. Ezekkel a pozitiv és negativ
okokkal szeretnék részletesebben foglalkozni.
Vizsgâljuk meg elôszôr a negativ oldalt és tegyiik fel a

kérdést: milyen alapvetô nehézségek vannak, amiért a sziilô
ùgy hatârozna, hogy gyermekeit nem tani'tja magyarul. Ha
megkérdeznénk a jelenlévôket bizonyâra felsorolnânak tôbbet. Sajnos, az idônk rôvid, l'gy igyekeztem tomôriteni. Hârom
alapvetô nehézséget talâltam, amibôl kisebb, — nagyobb problémâk âgaznak. Az ankét folyamân, remélem, a jelenlévôk
hozzâszôlâsaikkal kibôvitik târgyunkat. Vegyûk tehât sorra
ezeket a negati'vumokat.

fârgyunk nemcsak értelmi, de érzelmi is, l'gy induljunk
ki egy olyan âliâspontrôl, ami mindnyâjunk részérôl elfogadhatô. Azt hiszem, senki sem vitatkoznék azzal, hogy minden

sziilô kônnyebb és jobb életet szeretne gyermekeinek. Fél attôl,
hogy nehézségeik lesznek a târsadalmi beilleszkedéssel. Aggodalma sajât tapasztalataibôl ered, hiszen ôt még "D.P."-nek,
vagy "Freedom Fighter"-nek jelôlték és mint idegen érkezett

ide. A nyelvet elsajâtftani nehezen tudta. Ezeknek az akadâlyoknak szeretne elébe vâgni esetleg azzal, hogy gyer
mekeit igyekszik minél elôbb beolvasztani. Arrôl a tényrôl

sokan megfeledkeznek, hogy gyermekeikre az idegen jelzô mâr
nem érvényes. Ok itt szulettek és amerikai âllampolgârok. A
gyermekek nem idegenbôl jôttek, hanem ennek
nak szuletett részesei. Az is kétségtelen, hogy
nyelvet idôvel tôkéletesen elsajâti'tja. Mivel
nem lesznek, nincs, ami akadâlyoznâ târsasâgi

a târsadaloma gyermek a
kiejtési hibâi
és târsadalmi

beilleszkedését. Tehât, ez csupân lâtszôlagos nehézség és valôban nem helytâllô indok.
A nyelv nehézségeivel kapcsolatosan, mint kérdést felvetem: vajon helyesen sajâti'tja-e el a gyermek az angolt, ha
azt a nem tôkéletesen beszélô szuleitô] tanulja? Nem lenne
jobb ezt râbi'zni az iskolâkra?

Egy mâsik tény, amivel a sziilô szemben âll, hogy a két,
vagy tôbb nyelvû gyermek mâs. Sietve teszem hozzâ, hog>mâsnak lenni nem jelent kevesebbet. Sot! Az ankét folyamân
éppen az ellenkezôjét bizonyftjuk. Sok sziilô fél azonban.
hogy a tôbbi lenézi gyermekeit, mert azok mâsok. A kisebbségi érzés problémâja nem a kisgyermekkorban vâlsâgos,
hanem inkâbb a kamaszkorban. A kicsi gyermek nagyvonalû;

a kûlônbségeken nem tôpreng, hanem keresi a kôzôs tényezô-

ket — értsd a jâtékokat. Valôszi'nû, mindenki ismeri azt a
jelenetet, ahol az egyik gyermek magyarul, a mâsik angolul
beszélve vigan jâtszik és hogy, hogy nem, mégis megértik egymâst. A kamaszkorban azonban ez mâr sokkal nehezebb kér-

dés. Nehezebb, mert meg kell érteni ennek a bontakozô em-

berpalântânak klilônôs leiki alkatât. A gyermek igyekszik
ilyenkor ônâllôsitani magât. Ez a fùggetlenségi vâgy sokszor
ûgy nyilvânul meg, hogy szembeszâli a fegyelemmel; ami
otthon van, az eleve ôsdi. Olyan akar lenni, mint a tobbi
és élet-halâl fontossâgû, hogy barâti kore elismerje és elfogadja. Mit tehet a sziilô az ilyen koriilmények kozt a magyar
nyelv érdekében? Véleményem szerint, sajnos, kezdeményezni
bârmit szinte lehetetlen. Ha azonban a sziilô a gyermek kiskorâban jôl vetette el a magyar nyelv magjait, ezt az ideiglenes nehézséget âthidalhatja. Csak ki kell vârni, hogy lecsendesiiljenek a viharos évek.

Még egy tényezô konnyit a sziilô igyekezetén. Mindnyâjan belâtjuk, hogy 1974-ben kônnyebb magyarnak lenni, mint
1954-ben volt. Ezt fôleg azért âllithatjuk, mert most éljiik az
"ethnie awakening" korât, vagyis a nemzetiségi érzés felébredését. A hangsûly a kûlônbségeken van, ellentétben a régi
"melting pot" elmélettel, ami talajt vesztett. Az ûj "mosaic"elmélet azt tartja, hogy minden nemzetiség, vagy fajta kiilônbségeit megôn'zve, egyiitt épitik az amerikai kultûrât. Azt
hiszem, az "ethnie" hangsûlyt bizonyitani felesleges azok részére, akik ûjsâgot vesznek kezùkbe, vagy hfreket hallgatnak.
Tehât a sziilô ne tartson attôl, hogy gyermekei mâsok, mert
ezâltal nem kevesebbek, sôt, beillenek a jelenlegi târsadalmi
felfogâsba.

A harmadik negativum, hogy kezdetben nehézségek adôdhatnak az iskolâban. Igaz, râmutathatunk arra a tényre, hogy
a nyelvet a gyermekek oly rôvid idôn beliil sajâtitjâk el, hogy

komoly problémâkra szinte idô sem telik. En viszont sziilôi
szempontbôl vizsgâlom târgyunkat és bârmilyen rovid ideig

is tart az âthidalâsi idô, elôfordulhatnak olyan esetek, amik a
mi szemûnkben talân csekélyek, de a gyermekek lelkivilâgâban komoly zokkenôk. Példâul egy ismerôsômnek az elsô
osztâlyos kisfia panaszkodott édesanyjânak, hogy a tanitô

néni igazsâgtalanul bânt vele. Azt a feladatot kaptâk a gyerekek, hogy egy feltartott târgy nevének a kezdô betûjét l'rjâk
le. A tanîtô egy ceruzât mutatott. A kisfiû szorgalmasan lei'ra,
hogy C. Dehât ez csak magyarui C. Kicsi dolog, semmiség, de
a gyermeknek mégis fontes, hiszen igaza is volt és nem is.
Az iskolâkkal kapcsolatosan még egy nehézséget emli'-

tek, amit talân legnehezebb megoldani. Vannak tam'tôk, akik,
sajnos, csak tanitanak, de nem nevelnek Az ilyenek nem hogy
âtségîtenék a tôbb nyelvû gyermekeket az ideiglenes zavarokon, hanem ellenkezôieg megnehezi'tik helyzetûket. Természetesen nem minden esetben fordul elô az ilyesmi, de a va-

lôsâgban komoly tényezô, amivel szârnolnunk kell. Mi a teendô ilyen esetben? Talân ne tanitsuk gyermekeinket ma
gyarui? Ez megoldanâ a pillanatnyi nehézséget, de vajon nem
veszit-e a gyermek tbbbet? Nem, szerintem a megoldâs kizârôlag a sziilôn mûlik. Ha ezeken az akadâlyokon értelmesen,
tiirelmesen, megértôen és âllandô szeretettel âtsegi'ti gyerme-

keit, akkor csatât nyert. Par év mûllâval a gyermek maga
râjôn a tôbb nyelvûség értékére.
Az iskolai nehézségekre vonatkozik még egy tény, amit

figyelembe kell venni. Annak idején az egyetemen a pedagôgiai fakultâson kôtelezô olvasmâny volt egy tanulmâny, ami
a két, vagy tôbb nyelvû gyermekek iskolai fejlôdésével foglalkozott. Ez azt mutatta ki, hogy az ilyen gyermekek a nyelvtudâson alapulô tantârgyakbôl âltalâban gyengébbek az elsô-

tôl a negyedik, vagy ôtôdik osztâlyig, késôbb azonban hirtelen
elôre ugranak minden târgybôl. Ezekbôl a tényekbôl a kôvetkezôt vonhatjuk le: amint az ilyen gyermekek a nyelvet tôkéletesen elsajâti'tjâk, felfogôképességûk szélesebb kôrû lesz,
mint az egy nyelvû tanulôké. Ezt Illyés Gyula tisztân fejezi ki
"A magyar nyelvért és kultùrâért" ci'mû cikkében:
"Nem is oly régen az a babona piisztitott az idegenbe keriilt szutôk vilàgàban, hogy gyermekeiket minél hamarabb az ûj kôrnyezet nyelvére iogjdk. Mert

ûgy hamarabb elsajâtitjâk azok az ûj nyelvet; idôt
nyernek a tôkéletes, beilleszkedés dolgâban. Fejûket

nem terheli a mûlt, agyuk tisztâbban, kdnnyebbûltebben mûkôdik.

Megannyi tévedés!

A gyermeki lélek tudomânyos vizsgdlôi merôben
mâs megdllapitàsokat tettek legûjabban, de részben
mdr régebben is ...
A kétnyelvûség nemcsak hogy nem akaddlyozzo. a
gyermeki elme fejlôdését, hanem éppenséggel serkenti; frissiti és erôsiti...
Azt kiilônôsebb tudomdnyos vizsgdlat nélkiil is
tudta a vildg, — fôleg a môdosabbak vildga, — hogy

a két nyelven beszélô gyermek hamarabb lesz ôndllô
és ôntudatos. Jô fôllépése, érvényesiilése a tdrsasdgban — majd a tdrsadalomban — hamarabb kôvetkezik be ...

A lélektani vizsgdlôk szerint ugyanis két, vagy tôbb
nyelv dllandô haszndlata az életkor minden szakaszdban élesiti és frissiti az elmét." (Ldsd: Tâi'ékoztatô 2.
Budapest. 1971.)
☆

☆

☆

A fentiekben igyekeztem râvilâgitani a nehézségekre, most

térjUnk ât a pozitiv oldalra. Tegyuk fel a kérdést: miért vâllalja a szulô ezeket a nehézségeket? Miért ne engedné, hogy
gyermekei beolvadjanak az amerikai tengerbe? Henry Steele
Commager, az egyik legismertebb amerikai tôrténész, 1965-ben
irt egy fiizetet a jovendôbeli tôrténelemtanârok részére, amiben azzal a kérdéssel foglalkczott, mi a torténelem és miért
fontes annak tanulâsa. Commager ebben a munkâjâban a torténelmet a legtâgabb értelmében hatârozta meg. Szabad forditâsban a kovetkezô képen fejezte ki: a torténelem az ettberiség emlékezo tehetsége. Tehât ebbôl arra kôvetkeztethetiink, hogy az elôtt az egyén elôtt, aki nem tudja, hogy honnan és kiktôl szârmazik, zavaros, hogy ki és mik a céljai. Ez
a meghatârozâs szorosan ôsszefiigg târgyunkkal, mert ha
valaki nem egy, hanem két kultûrânak az ôrokôse és annak
javait felhasznâlja életében, akkor biztosabb onmagâban.
Pszicholôgiai "én"-je tôkéletesebben kikristâlyosodik. Tisztâbb a birâlô képessége, hatârozottabban lâtja céljait és mélyebbek a tapasztalatai. Szélesebb a lâtôkôre, mert tôbb és
mélyebb forrâsbôl merithet. Az ilyen egyénekbôl lesznek a
târsadalom értékes tagjai. Nyelvtudâs nélkiil, viszont nem

lehetûnk szellemi részesei a kultùrânak. Ez a kulcs. Az a

sziilô tehât, aki nem tani'tja gyermekeit magyarul, nem segit,
hanem art, mert gyermekei elôtt a magyar kultùra és annak
javai lezârultak.

Vitathatjuk ezt a kérdést mâs szemszogbôl is. Lehet kul-

tûrâkrôl mâs nyelven is tanulni. Ez azonban nem ugyanaz,
csak tûkôrkép: lâthatô, de meg nem foghatô. A kultùra nyelv
nélkiil el nem sajâti'thatô.
A kôzmondâs igy szôl: "ahâny nyelv, annyi ember". Ha

olyan lényeges tôbb nyelv tudâsa, mennyivel fontosabb a
magyar, amely kulcsa egy olyan kultùrânak, ami ôsi, sajâtos
és gazdag.
Tehât visszatérve mâsodik kérdésunkre, hogy miért tam't-

suk gyermekeinket magyarul, az a felelet: hogy ôrôkôsei legyenek ennek a kultùrânak, hogy szellemileg gazdagabbak

lehessenek, hogy konnyebben âlljâk meg helyùket az életben.
Befejezésként ismét Illyést idézem; "Kincstôl és fegyver-

tôl fosztja meg tehât gyermekét az az idegenben élô sziilô,
uki nem adja ât neki, amit voltaképpen jdtszva âtadhatna."
☆

☆

☆

Ewendtné Petres Judith tanâcskozâsi elnôk megkoszônte

dr. Kâlnoki Kis Tiborné igen érdekes és értékes hozzâszôlâsât, majd a kovetkezô kérdését Beniczky Âddmné kbzépiskolai
tanârhoz és kônyvtâroshoz intézte: mint iskolâban mûkôdô
pedagogus és konyvtâros, miféle nehézségeket lât az iskolâs
gyermek nyelvmegtartâsâval kapcsolatban; hasznos-e, vagy
kâros-e (Amerikâban) a (magyar) nyelv âpolâsa az iskolâs és
a serdiilô gyermek életében; tud-e ezzel kapcsolatban gyakorlati tanâcsot adni?

Beniczky Âddmné hozzâszôlâsa:
NÉHANY GYAKORLATI GONDOLAT

Az amerikai magyarsâg magyar nyelvûségének megtartâsa komoly gondot jelent az idôsebb nemzedéknek. Arrôl

van szô, hogy ragaszkodjunk-e ahhoz, hogy gyermekeink tovâbbra is beszéljenek-e magyarul — ami kétnyelvûséghez
vezet, — vagy engedjiik-e, hogy aprô kis nyelvszigeteinket lassan elmossa, homokjâval betemesse a bennûnket korulvevô
amerikai-angol nyelvôceân. Nemcsak nehézségekkel, de akadâlyokkal, sot ellenâllâssal is talâlkozik a csalâd, amikor az

anyanyelv megtartâsân buzgôlkodik. A gyakorlé pedagôgus
szempontjâbôl felvetnék néhâny gyakorlatias gondolatot, ami
âtsegithetné a szulôket a felmeriilô nehézségeken.
Hallottunk mâr panaszokat sziilôk részérôl, hogy a tanitônô iizent; ne beszéljenek a gyerekkel magyarul, mert nem
halad az iskolâban. Ez kétségteleniil fennâll félévig, vagy —
kissé tompâbb fiilû gyermek esetén — egy évig. A nehézségek
azonban ez utân az idô utân feloldôdnak. Olyan tomény adagokban kapja a gyermek az angolsâgot a nap folyamân, hogjaz a par ôrai magyar beszélgetés, amil nyûjthatunk, elenyészô
mennyiség. Gyermeklink az iskolâban csak angol szôt hall,

hazajovet târsaival angolul beszélget, az utcân is az veszi
kôriil, a hirdetések, a feliratok, a folyôiratok cimei és mindennek betetôzéseként a napi minimâlisan két ôrât kitevô
televiziô-hallgatâs. Nagy-Cleveland teriiletén egyébként is a
tanitônô ilyesfajta iizenete elképzelhetetlen, mert mâr tobb
iskolânak van un. "Young Americans" tagozata, ahol egy évig
napi 6-7 ôrâban csak angolul tanîtjâk az idegenbôl jott ifjûsâgot a legmodernebb audio-visualis eszkozôkkel. Legtobb
tanulô ilyen intenzfv oktatâs utân mâr félév mûlva bekeriil

a rendes tananyagû osztâlyba, de egy esztendô mùlva biztosan. És ma, amikor Amerikaszerte nemzetiségi megûjhodâs
(ethnie revival) van folyamatban, kissé apolitikusnak tetszik az
ilyesfajta iizenet a tanitô részérôl. És ha mégis elôfordul,
menjiink be az iskolâba és kérjiik meg a tam'tônôt, hogy legyen

tiirelemmel a gyerekkel. Mi otthon — tôbbek kôzôtt — azért
is beszéliink magyarul vele, mert angolsâgunk kiejtésbelileg
nem kifogâstalan. Ha gyermekiink bizonyîtvânyân lesz is
eleinte egy kis szépséghiba, az ne aggasszon bennûnket, utoléri elôbb-utôbb amerikai târsait az elômenetelben.

Mâs oldalrol jelentkezik egy mâsfajta ellenâllâs. A 6-12
éves gyermek âltalâban még azt csinâlja, amit mondanak

neki, de jôn a kritikus kamaszkor a 12-tôl felfelé menô évek

kora, amikor mâr vitatkozni, sot ellenkezni kezd. Ilyeneket
hallunk: "Minek az nekem? Az egész osztâlyban én vagyok
az egyetlen, akit ezzel gydtornek. Tudok én még annyit, hogy
nagymamâékkal megértsiik egymâst!" És akkor angoira for-

di'tja a szôt és még olyanokat is hallhatunk, hogy: "Get off
niy back! I don't need it." Mit mondjunk ilyenkor a serdûlô

értelemnek? Prôbâljuk meg eiôtte megvillantani sajât jôvôjét
a pâlyavâlasztâsi lehetôségek tùkrében. Cleveland Amerika mâsodik legnagyobb magyar vârosa és nincs magyar tanâcstagja.
A vârosi kôzigazgatâson tùl itt van Ohio âllam kormânyzôsâga szâmtalan hivatali hellyel, ahol sziikség van osztâlyvezetokre, titkârokra, titkârnôkre, szakemberekre, a kôzigazgatâs bonyolult rendszerének szâmtalan tisztviselôjére. Apré

és nagyobb hangyaszorgalmû erôre. Ma még nem idôszerû, de
ha tovâbb folytatjuk a gondolatot, 8-10 éven beliil felnô itt
egy olyan amerikai magyar nemzedék, amely teljesjogû nyelv-

ben és iskolai végzettségben és amely joggal gondolhat magasabb belpolitikai megbi'zatâsokra. Ha erre gyermekûnk azt

vâlaszolja, hogy ehhez aztân igazân nem kell magyarul tudnia, vilâgositsuk fel, hogy magyar vâlasztôk még bôven lesznek tfz év mûlva is és azok szavazatukat arra adjâk, aki az

ô iigyûket képviseli és arrôl magyarul gyôzi meg ôket. Ezek
a politikai és kôzéleti lehetôségek mâs etnik csoport elôtt
nem ismeretlenek. Ok dolgoznak, dolgozzunk mi is és céltu-

datosan irânyi'tsuk ifjûsâgunkat a kôzéleti pâlyâk lehetôségeire.

Ma, a nôk felszabadi'tâsânak korâban (gondolok itt a

Women's Lib-re), mindkét nembeli fiatalsâg szâmâra târva
vannak az ajtôk, de a leânygyermek esetében még ezenki'viil
is van lehetôség a magyar nyelv és magyarsâgismeret tovâbbadâsâra. Ma még nem tudjuk, kinek vâlik hitvesévé leânykânk, de azt tudjuk, hogy az âldâsos nôi befolyâs jellemet
alkothat, dôntéseket befolyâsolhat, irânyi'that. Micsoda lehe
tôségek vârnak itt a magyar lânyokra amerikaival kôtôtt hâzassâg esetén is!

A csalâd feladata azonban nem meriil ki ennyiben. Ha
nem szorgalmazzâk âllandôan a magyar beszédet, ha elnézik.

hogy egymâs kozott a gyermekek âllandôan angolul beszéljenek, ha nem teremtenek magyar légkort maguk koriil, csatât
vesztenek. Ami a magyar légkort illeti, minden magyar csalâdban, otthonban van olyan szoba, vagy szobasarok, amely
hazai târgyakat ôriz. Népi kézimunkâk, faragâsok, tâjképek,
fényképek. Kûlsôségnek lâtszik ez, de milyen nevelési lehetô-

ségek rejlenek benne, ha elmondjuk, hogy ez a pârna pl. a
Kunsâgban készult.

Hol van a Kunsâg?

Ez a Balaton, ez

Tihany, ilyen a Margitsziget. Kl volt az a Margit? Hevernek-e
magyar ûjsâgok és konyvek a lakâsban és olvassuk-e azokat?
Felidézziik-e magunknak irodalmi kincseinket, hogy tovâbbadhassuk ôket? Mikor olvastuk utoljâra a "Jânos vitéz"-t vagy
a "Toldi"-t? El tudjuk-e még mondani a teljes Himnuszt?
Kopunk és fogyunk és ha nem frissltjûk fel a magunk tudâsât, nem lesz mit âtadni. A csalâd feladata tehât nemcsak
abban âll, hogy magyarul beszéljen az ifjabb nemzedékkel,
hanem hogy nevelje onmagât is, frissitse fel hazai kultûrorôkségét, mert kiilonben kifogy az âtadandô anyagbôl. . .

A kâr. ami abbôl szârmazik, hogy gyermekiink nem beszél
magyarul, felmérhetetlen. Kiesik a magyar kozbsségbôl, — ami
lehet, hogy neki mâr nem fâj, — de mi elvesztettiink egy lel-

ket, aki a jovônk csirâja lehetett volna. O pedig szegényebb
lesz, fakôbb és szintelenebb és talân 30 éves korâban majd
râébred a veszteségre és akkor tesz szemrehânyâst.

Akadnak sziilôk, akik mégis ûgy dôntenek, hogy nem zavarjâk gyermekiik amerikanizâlodâsât a hazai nyelv és kultûra âtorôkitésével. Szâmukra is volna ûzenetiink:

olvastas-

sanak legalâbb angol fordftâsban magyar meséket, mondâkat,
irodalmat. Elég gazdag anyag âll mâr ma is rendelkezésre.
De ez a csoport mâr nem fogja tudni soha, hogy melyik a
magyar irodalom legszebb verssora és ha fordftâsban még
meg is értetnénk vele a szôveget, mâr nem fogja sohasem
hallani benne a zenét, mâr nem fogja érezni, hogy a rohanva

suhanô élet elmûlâsât fgy is ki lehet fejezni. Ô mâr nem fogja
tudni, hogy ki volt Petôfi és sohasem fogja elmondani, hogy:

"Elhull a virâg, eliramlik az élet...
☆

☆

☆

Ewendtné Petres Judith tanâcskozâsi elnôk kôszônetet

mondott Beniczky Àdâmné tanulsâgos elôadâsâért, majd az
elhangzottakhoz maga is hozzâadott egy-két gyakorlati tanâcsot.

Ewendtné Petres Judith megjegyzései:
GYAKORLATI TANACSOK

Valamennyien szeretnénk, ha gyermekeink beszélnének
magyarul, de sokszor a szûlô, akinek nincs formâlis pedagôgiai kiképzése, nem tudja, nem érti meg, hogyan érheti el a
legjobb eredményt.
Mielôtt tanîtani akarunk valamit, meg kell érteniink a

gyermek lelkivilâgât és hogy ezt megérthessûk, egy pillanatra
képzeljuk el, hogyan éreznénk magunkat bizonyos helyzetekben.

Agyermek példâul idônként fél. Avilâgot ijesztônek lâtja.
Az iskolai nap hosszû, fârasztô és sokszor unalmas. A gyer
mek szûk élettérben toiti napjait és valaki ôrôkké ôsszetôr
rajta valamit. Atanâr kiabâl vele és a barâtok kôzôU érvénye-

siilô âllandô versengéstôl még jobban szenved. Alig tolti be

a 12. évet — ez nem rémisztgetés, hanem valôsâg —kâbîtô-

szerek, ital, lopâsok, hazûgsâgok, érintik kis életét. Minél
jobban ôvtâk, annal ijesztôbb ez az ûj vilâg szamâra. Tele

van zavarral, félelemmel és kimondhatatlanul szùksége van
arra, hogy valakinek "kirâmoljon". Ha nem akarjuk elvesziteni, ha nem akarjuk sotét, kaotikus vilâgba taszitani,
nem szabad ezeket a kôzeledéseit pokollâ tenni. Nem

^

vele szemben elutasitônak lenni, nem szabad râ kiabâlni,

hogy "magyarul beszélj". Nem szabad a gyerek egyéniségét

elutasîtani csak azért, mert nem azon a nyelven szôlalt meg,

amelyiken mi szerettûk volna. Ez koriilbeliil olyan lenne,
mintha a vi'zbefûlônak, aki segitségért kiabâl, azt vâlaszolnânk, hogy elôbb nyùjtsa be l'râsban két tanû alâirâsaval,
hogy mit akar, — de csakis reggel kilenctôl délutân négyig.
Mit csinâl ilyen esetben az ember?

A hivatâsos pedagôgus itt nem szôlna râ a gyerekére.
Engedné angolul beszélni, de gyakran megszakîtanâ kérdésekkel, hozzâszôlâsokkal — mindig magyarul. A gyerek egyetlen
râszôlâs nélkûl magâtôl âtvâlt îgy a magyarra. Nincsen ugyanis nehezebb dolog, mint egyik nyelven beszélni, a mâsikon
hallgatni a kérdéseket és hozzâszôlâsokat. Magunkrôl tudhatjuk, ha a gyerek angolul beszél hozzânk, szinte ônkényteleniil
mi is angolul vâlaszolnânk, ha nem ûgyelnénk magunkra. A
gyerek pontosan igy van: ô is magyarul szôl egy idô mûlva,
de kôzben nem bosszantottâk, nem hallgattattâk el az ôrokos
meddô râszôlâsokkal. Ha a beszélgetés ideje kellemes a gye;
rek szâmâra, akkor nem fordul el tôliink, akkor mâskor is
kitârul elôtttink, mert valamennyien tudat alatt is keressuk

a kellemes pillanàtokat, de keriiljiik a kellemetlent. Példâul
én rendszeresen, tudatalatti félelem miatt elfelejtem a fogorvosi lâtogatâsaimat.
A mâsik pedagôgiai filozôfia, amit hivatâsos tanâr sohasem felejt el, semmi mâs, mint amit angolul "power of positive

thinking"-nek hivnak és amit én "self-fulfilling prophesy"-nek
nevezek, magyar forditâsban pedig talân sorsszerûen beteljesùlô jôvendolésnek lehetne mondani.
Ez nem babona, nem boszorkânysâg, nem valami kôdôs

vallâsi tézis: egyszerûen annyit jelent, hogy ha valamire
gyakran gondolunk, errôl beszéliink, az idôvel valôra vâlik. A
laikusnak ez elképesztô, a pszicholôgus azonban nem csodâlkozik. Ha a gyereknek tûi sokat mondjâk, hogy buta, az is
lesz; ha pedig tûl sokat hangoztatjâk, hogy valami balesete
tôrténik, valôszinûleg az be is kovetkezik. Ez egyszerûen azt

jelenti, hogy kornyezetiink feltogja — kimondott és szavak
nélkûl adott jeleinkbôl, — hogy mit vârunk el tôle és pon

tosan ûgy cselekszik, ahogyan elvârjuk tôle. Ez az elvârâs
egyébként lehet csak egyszerû félelem, vagy negativ gondolât,
vagy lehet pozitiv eredmény is. A jô tanâr nem azért di'csér,
mert a gyermeket boldoggâ akarja tenni, hanem azért, mert
tudja, hogy semmi sem biztositja ûgy a kôvetkezô lépés sikerét, mint a jôl elhelyezett dicséret.
Ez tôrténik otthon is. Azoknak a gyerekeknek, akikbôl
szûlôik kinézik, hogy bârmiben, akâr a magyar nyelv elsajâ-

titâsâban is, sikeresek lesznek, szâzszor kônnyebben megy,
mint azoknak, akiknek a szùlei idôzi'îett pontossâggal vezényelnek: "magyarul beszélni" ...
☆

☆

☆

Ewendtné Petres Judith tanâcskozâsi elnôk elôbbi meg-

jegyzései utân arra mutatott râ, hogy szândékosan koveti a
kerek asztal megbeszéléseinek sorrendje a gyermek fejlôdését, ezért kezdôdôtt az a fiatal anya tapasztalatainak feltârâsâval, és folytatôdott a kozépiskolai tanârnô észrevételeivel.
Ezért kéri harmadikul fôtiszteletû Elek Aron reformâtus piis-

pokhelyettes lelkészt, hogy mondja el véleményét arrôl a
kérdésrôl, hogyan lehet a gyermeket erôltetés nélkiil a ma
gyar nyelvre szoktatni.

Fôt. Elek Aron:

"AMÎG ÉGliNK, ADDIG VILAGITSUNK"

Amit mondani szeretnék, az voltaképpen annak eredménye és folyomânya, amit elôttem mâr érintettek.

A magyar nevelésnek valami kozvetlen értelme és célja
legyen. Nem lehet ônmagâért, az nyilvânvalô. A magyar nyelvi
és kultûrâlis nevelés célja a magyar kôzôsség megteremtése,.
illetve annak megtartâsa.
Az eddig elmondottakhoz hadd adjam hozzâ az én szerény
meglâtâsom a nyelv és kultùra kettôsségének, illetve egységének a kapcsân. Ezt annal is inkâbb szeretném hangsùlyozni,
mert szent meggyôzôdésemmé vâlt (a "szent" szôcskât mi,
kâlvinistâk igen vigyâzva hasznâljuk, de ha hasznâljuk, annak
akkor kiilônleges nyomatéka és hangsùlya van), hogy ha a
nyelvvel nem sikeriil kultùrjavakat is âtadni, akkor a nyelv
bncélûvâ lesz és elôbb, vagy utôbb elsorvad, mert nincs mihez kôtôdjék, nincs miben megtalâlni és kifejezni a tartalmât.
Ugyanez a tétel fordi'tva is igaz: egy sajâtosan nemzeti
kultùra megérzésére a nyelv, annak a kultùrânak nyelve, elengedhetetlcn. A régi magyar gimnâziumok eklatâns példâi vol-

tak ennek. Régiségtant magyarul tanultunk, de Ovidius Naso
nagyorrû barâtunkat mâr eredetiben olvastattâk veliink

derék jô tanâraink. (Nam hiszem, hogy kârunkra lett volna,
ha egy kis magyar ôstorténetet is belekevertek volna ebbe a
didaktikâba.) Az eredeti nyelv szine, zamata, az a tényezô,
ami megérteti és megérezteti annak a mâsik kultûrânak az
izét.

Hadd hozzak fel egy példât is a nyelv és a kultûra ôszszefiiggésének a szemléltetésére. Jô mûlt esztendôben elhalt

egy kedves, ôreg, fejkendôs nénike, egyhâzam tagja, aki akâr
esett, akâr fûjt, mindig ott volt a templomban. Hat felnôtt,
nos fia volt neki. Halâlakor siilt ki, hogy mind a hat fia tôké-

letesen beszél magyarul. A temetés részleteinek megbeszélését
mind magyarul folytattuk le. Én persze hova nem lettem a
meglepetéstôl, mert az égadta mindent vârtam, csak azt nem,

hogy ezek a fiùk magyarul megszôlaljanak. Én ugyanis soha
nem lâttam egyet sem kôzûliik a templomban és semmiféle
magyar ôsszejovetelen sem. Mindenre gondoltam volna, csak
éppen arra nem, hogy ezek még beszélnek, plane hogy jôl
beszélnek magyarul.

Ez tâvolrôl sem elszigetelt eset. Egy sereg ilyet tudnâk
még én is, és tudnânak hallgatôim is elôhozni, ami mind azt

bizonyitanâ, hogy a nyelvi tudâs és a nyelvi készség mellé
azonnal oda kell tennûnk a kultûrât is, mert ellenkezô eset-

ben az a levegôben lôg, nem kapcsolôdik az élet reâlis tényeihez, nem lesz a nyelvet beszélô egyéniségének, személyiségének részévé. Egy idegen nyelv grammatikai problémâjâvâ tôrpiil az egész, aminek voltaképpen semmi tovâbbi értelme, cél-

zata nincs. Gyakorlati szukségre lesz a nyelv afféle vâlasz,
mint példâul ha éveken ât ôsszezsugoritott dollâraimbôl elmegyek majd Olaszorszâgba, elôtte elkezdek majd olaszul
tanulni, hogy a taxissal, hotelessel, idegenvezetôvel valahogyan megértessem magam.

A mi esetûnkben tobbrôl van szô, mint arrôl, hogy az
unoka tudjon csevegni a nagymamâval — magyarul. Ennél
hatârozottan tobbrôl van szô. Nem kevesebbrôl van szô, mint
a magyar kôzôsség, a magyar ôsszetartozandôsâg, a magyar
élet emigrâciôs keretének a megteremtésérôl.

Mik azok az alkotôelemek, amik ezt lehetôvé tehetik
szâmunkra?

Elôszôr is (és itt prôbâlok nagyon udvarias lenni) az
egyhâzi kôzôsségek elôtt megemlitem azokat a magyar csoportosulâsokat, amik a magyar kôzôsség kialaki'tâsânak az
eszkôzei. Nem lehet afféle atomizâlt âllapotban magyar életet

elképzelni. A szervezet az, ami értelmet ad, ami megfogalmazza, ami tartalommal toiti el a kozôsséget.

Az emigrâlt magyarsâg tipikusan diaspora (szétszôrôdott-

sâgi) âllapotba keriilt; ez pedig azt jelenti, hogy voltaképpen
adva van szâmâra minden olyan feltétel, ami megmaradâsât
lehetôvé teheti. Ezzel a lehetôséggel vagy él a kùlfôldi ma
gyarsâg, vagy eipusztul. A zsidôsâg megmaradâsânak a titka
a diaspora életkeretben valô élet kialaki'tâsa volt. A diaspora

és a gettô kôzôtti lényeges kiilônbség abban van, hogy mig a
gettô szorosan fôldrajzi kategôria, addig a diaspora eszmei

keret, hovatartozandôsâgi tudat. Az emigrâciés magyarsâg azzal a gazdag lelki és szellemi ôrôkséggel, amivel rendelkezik,

igenis ki tudja alakitani a maga szétszôrottsâgâban is azt az
életformât, amiben szolgâlhatja az egyetemes magyarsâg
ûgyét.

Az emigrâns magyarsâgnak tudatâban kell lennie annak,

hogy kûlônôsképpen itt az Egyesiilt Allamokban mindenfajta
nép elôbb-utôbb megalkotja a maga kôzôsségi keretét. Ez
tâvolrôl sem tûlzô nacionalizmus, mert ezzel senkinek kârâra

nincsenek, sot pontosan ezzel termékenyfthetik meg ônmaguk
és a befogadô orszâg életét. Elmûlott annak az ideje, amikor
még az volt az életcél, hogy minél hamarabb, homlokegyenest
amerikanizâlôdjunk, mert a beilleszkedéssel megkônnyebbiil
az élet, mert nem tekintenek tdbbé idegeneknek bennûnket
stb. Pontosan ezekben az években forr ez a must és az olvasztôkemence

elméletét

felcseréltùk

a

mozaik-elmélettel.

Ennek a mozaiknak egy kicsinyke fi'gurâja lehet az emigrâciés
magyarsâg is, ha él ebben az ùj szemléletben leledzô alkalommal és felismeri ônnôn értékeit. Az elsô hâboru elôtti és

kôzvetlen utâni kivândorlôk esetében a diaspora kialakitâsa
sziikségszerûség, kényszeritô kôrùlmény nyomâsâra tortént.
A mâsodik hâborû utâni, majd az 56-os kivândorlôk esetében

viszont ennek annal is inkâbb ôntudatos cselekménynek kell
lennie, mert erre nézve kedvezô szelek fûjnak.
Minden mâs életmegnyilvânulâs ennek a kôzponti fekvésû
ténynek, a kozosség mibenlétének a variâciôja. Abbôl a ténybôl, hogy az emigrâciôs magyar megérzi a mâsik magyarrai
valô kozosség sziïkségêt, szârmazik azutân minden egyéb tovâbbi dolog is. Ebbôl élnek az egyhâzak, amelyek kivâlô keretek a magyar nemzeti ethos, a magyar nemzeti élet tovâbbvitelére, mert tanftâsaik, tantételeik, liturgiâjuk, énekeik,
imâdsâgaik, bibliaforditâsaik a nemzeti nyelvnek és kultûrânak a szép termései.
— Engedtessék meg, hogy itt egy meliékvâgânyra kitérjek és szôvâ tegyem a magyar vallâs problematikâjât. Eszem
âgâban sincs ennek prôfétâival vitâba szâlini, de annyit hadd
emlitsek meg, hogy ha valahol, akkor éppen a magyar honban
alakult ki és formâlôdott szinte tokéletesen a nemzet képére
és hasonlatossâgâra a vallâs. Ki az, aki a "Tebenned biztunk
eleitôl fogva" fenséges zengésû zsoltârban ôtestamentumi,
zsidô malasztot érezne, nem pedig az ezer sebbôl vérzô ma
gyar nemzet fâjdalmânak Istenhez kiâlddtt reménykedését?
A "Boldogasszony Anyânk"-ban ott dobog, ott sajog minden

fâjdalmunk; melôdiâjâban a magyar sziv dobban meg. És
legalâbb is én tokéletesen magaménak és a magyar lélek kifejezésének tartom ezeket, amiknél jobbat, szebbet, kifejezôbbet,
kôtve hiszem, hogy bârki kbziiliànk is alkothatna.
A kétnyelvûség és a kettôs kulturâltsâg akarva-akaratlanul is meggazdagitja a személyiséget, tâgftja annak lâtôkbrét,
mélyfti értelmi, appercepcionâlis képességeit. Olyasmi ez, mint
amikor félszemmel, vagy két szemmel nézunk valamit (a ma
gyar ember nem azt mondja, hogy egy szemmel, egy fiillel,
egy lâbbal, hanem hogy: félszemmel, félfiillel, féllâbbal).
Tisztâra utilitârius (hasznossâgi) szempontbôl is érdemes

a kétnyelvûség elsajâtîtâsa, plane ha az a mâsodik nyelv oly
konnyedén és érzelmi alapon is mûvelhetô, majd pedig megtarthatô. (Az egyik Cleveland-kôrnyéki kôzépiskola igazgatoja
nemrégiben kapta meg a doktori fokozatot, mert a magyar
nyelvet a Pitt egyetem elismeri a fokozat eléréséhez sziikséges
két idegen nyelv kôzûl az egyiknek.)

Sôgorom a mâsodik vilâghâborû idején MacArthur tâbornok személyi tolmâcsa volt Japânban. Azért tudta megtanulni
ezt az egyébként komplikâlt nyelvet, mert mâr elôzôieg hozzâszokott a fiile és az ajka egy mâsik nyelvhez, a magyar
nyelvhez.

Mintegy zârô gondolatképpen szeretném emh'teni, — mint
otthon mondtuk egykoron: "pârtold a hazai ipart", — sze

retném hallgatôim szivébe vésni, hogy pârtold a fajtâd, néped,
magyar testvéreid minden vâllalkozâsât, pârtold a magyar
kônyvet, a magyar ûjsâgot, a magyar râdiôt, a magyar egyesiileteket, a magyar egyhâzat, azt a magyar kôzôsséget, amelynek minden egyes tagja szomorû emlékeztetô, sziinteleniil hazaszôkô lélek, akinek pontosan ott vérzik a szive, ahol a tied
és akivel jô, avagy balsorsban, de osszehozta életed az ôvével
a Gondviselô.

Ebben az életben pedig éljiink minden olyan kivâltsâgos
és drâga alkalommal, ami ezt a mi elfutô életiinket meggaz-

dagitja. És ha mâr ûgyis el kell égnùnk csonkig, mint a gyercyânak, legalâbb amig éliink, addig vilâgitsunk.
☆

☆

☆

Ewendtné Petres Judith tanâcskozâsi elnôk megkbszônte

fôt. Elek Aron lelkes hozzâszôlâsât, majd negyedikiil ft. dr.
Bàtori Jôzsef piarista tanâr volt tartomânyfônokhelyettest, az

Arpâd Akadémia rendes tagjât kérte fel, hogy vilâgitsa meg
kérdést: szabad-e a magyar gyermeknek Amerikâban magyarsâgtudat nélkiil felnôni?

Dr. Bàtori Jôzsef:
"CSAK AZÉRT IS!"

SZABAD-E MAGYAR GYEREKNEK MAGYARSAGISMERETEK NELKUL FELNÔNI? Vilâgosabb, ha igy teszem fel
a kérdést: ERDEMES-E magyar gyereknek itt, az Amerikai
Egyesûlt Allamokban magyarsâgismereteket tanulni?
Kozelebb keriiliink a kérdéshez, ha meghallgatjuk egy

Angliâbôl idelâtogatô magyar irô megjegyzését: Amerikâban
— mondta ez az irô — csak a tegnap âllampolgârrâ lett egyének amerikaiak. A tobbiek: l'rek, angolok, lengyelek, németek, olaszok, még magyarok is. Miért? "Mert a boldogsâgra
kevés csak a jelen; a mûlton épûl az s az emlékezeten". Amerika nem nemzet kétszâz év utân sem s kérdés, hogy mikor
lesz az. A gyokere senkinek sincs itt. Amerika a bevândorlôk

nemzete. Igy, mikor valaki a gyôkereit kutatja, mert kell valahovâ tartoznia, megkeresi, hogy honnan jott a nagyapja.
Fôleg a magyaroknâl, az idôs, egyszerûbb nemzedéknél a mâsodik generâciô "dobta" magyarsâgâl, de a harmadik mâr
késve keres utâna. Megy ide, megy oda és râjon, hogy mindeniitt olyanok vannak egyiitt, mint jôbarâtok és mint emberek, akik ugyanahhoz a nemzeti csoporthoz tartoznak. (Nem

beszélek itt iizleti barâtsâgokrôl, ill. egyûttesekrôl.) îgy neki
is a magyarokat kellene megtalâlnia, de mâr talân a neviik
utân sem talâlja meg ôket, ezért hânyôdik ide-oda.

Ez az érvelés gyakorlatiasnak lâtszik, pedig ez is misztikus: boldogsâgrôl és arrôl szôl, hogy létiink titokzatosan ôszszeszbvôdôtt elôdeink életével. A Senkihâzi és a KÔBORLÔ
sajnâlatra méitô.

Méginkâbb misztikusnak lâtszik, pedig talân târgyilagosabb, az érvelésiink, ha Széchényi Istvânt hallgatjuk; "Minden nép meg van hiva. .. hogy valamilyen kiilonleges sajâtsâgâval gazdagitsa az emberiség csalâdjât.."A magyar
népnek nincs kisebb hivatâsa, mint képviselni — Eurôpâban

egyedul heterogén sarjadék — ... sajâtsâgai egy tôrzsôkfajnak, amely... bizonyosan annyi kiilônlegest és ... annyi jôt
rejt magâban, mint az emberi nemnek akârmely leikes és erôs
csalâdja .."

Van-e szebb, nagyobb valami, mint egy nemzetet, annak
sajâtsâgait megôrizni és kibontakoztatni? — kiâlt fel Széché
nyi. Mârmost, ha Széchényinek ezekbôl a gondolataibôl indulunk ki, amikor azt kérdezziik, hogy érdemes-e a magyar gye-

reknek magyarsâgismeretet tanulni, voltaképen arra a kérdésre kellene felelni: MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR?
Koteteteket irtak errôl a

kérdésrôl és nincs idô a

kér-

dést kifejteni. Mégis megprôbâlok hârom pontot csak meg-

pendi'teni (kereszténység, irodalom és torténelem), hogy igenis
a magyar rendelkezik olyan sajâtossâgokkal, amelyek a ma
gyar! éppen olyan tdrzsok-néppé teszik (hogy Széchenyi szavât

hasznâljam), éppen olyan kulônieges egyéniséggé teszik a népek csalâdjâban, mint akârmelyik mâsik népet.
Elsô pontom: A kereszténység. Mikozben dssze-vissza jârkâltam a vilâgon, talân legérdekesebb élményem az voit, hogy
a kereszténységnek is kûlônbozô arca van, ha nem is az egyes
nemzetek, de talân inkâbb az egyes tâjak szerint. Ez a tâji

szin âtiit a kereszténység eredeti szôtlesén és a helybelieknek
szinte fontosabb, mint az eredeti szôttes. Van egy magyar

szôttes is. A magyar kereszténység nem olyan filozôfikus, mint
a német; nem olyan âjtatos, mint a szlâv; nem olyan szertartâsos és nincs annyira jôban a szentjeivel, mint a latin; nem
olyan aktivan szolgâlô, mint az amerikai. A magyar keresztény
a lényeget keresi. Nem fogad el mindent, de amit elfogadott,
azért meghalni kész. A magyar szâmâra teljesen idegen a
szlâv, vagy latin farizeizmus, amely mikozben elolvad az âjtatossâgtôl, kbzben nyugodtan becsap, mégis az a meggyôzôdése,
hogy ô nagyon vallâsos. Hasonlôképen a magyar nem érti az
angolszâsz legalizmust, amely nyugodtan figyelmen ki'viil
hagyja a morâlis parancsot, ha az nincs tôrvénybe foglalva
(v.ô. Hoffa). A misztikust, a megfoghalatlant a magyar értelmével és cselekedettel kôzeliti meg. A magyar szentek, — pl.
Istvân, Imre, Margit, Erzsébet — ezt tették. Odaâldoztâk magukat egy célért. Szent Istvân a magyarsâg kereszténnyé vâlâsâért, Margit, hogy a tatârok kitakarodjanak az orszâgbôl,
Erzsébet, hogy a betegekrôl intézményes gondoskodâs tôrténjék. Igen, ahogy megvan a kereszténység kûlon szmezete a

nagy tôrzsbk-népeknél, a magyarnâl is megvan. En sokszor
âtéltem, hogy kôzelebb éreztem magamhoz, mint keresztényt,
a protestons magyar papot, mint a katolikus olaszt.
A mâsodik pont az irodalom. Reményi Jôzsef megâllapitja, hogy a magyar irodalmi hagyomâny nyugat-eurôpai. A ma
gyar l'rônak az volt a vâgya, hogy elfogadjâk jô eurôpainak,
de olyannak, aki a magyar nemzeti ethosz sajâtsâgait is felmutatja. Ugyancsak Reményi ad kifejezést annak, hogy jôzan
megitélés szerint a magyar irodalom nem egyenlô értékû a

nyugati irodalmakkal; de ha tekintetbe vessziik az egészen
rendkîvùlien nagy akadâlyokat, amelyek az irodalmat nâlunk
akadâlyoztâk, akkor a magyar teremtô géniusz felsôbbségesnek bizonyult és olyan mûveket produkâlt "that are equal
footing" a nyugati irodalmi mûvekkel. (A forditàsok gyengék.)
Illusztrâlâsul kivâlasztom Madâch Imrének "Az ember tragé-

diâjâ"-t. Ezt az irodalmi mûvet nem lehet a magyar irodalom
irânyvonalaibôl megérteni. Drâmai kbltemény lett a neve annak az irodalmi mûfajnak, amelyet Goethe "Faust"-ja inditott
el Eurôpâban. Byron "Kain"-ja, Madâch "Az ember tragédiâja" és Ibsen "Peer Gynt"-je vannak a sorozatban (az aprôbbakat nem emlftve). Ismétlem, a tragédia sehova sem illik a
magyar fejlôdésben; s magâban a tragédiâban az egy Hunyadinév emlftésén kiviil egyâltalân semmi magyar vonatkozâs
sincs; de magyar a megoldâs. Tizenhârom szi'nen ât târja
elénk a kbltô, hogy nincs értelme a kiizdésnek, minden kiâb-

rânditô, de az élet leveri a logikât; Ëva anyânak érzi magât

és Adam elfogadja Isten biztatâsât: "Kiizdj és bizva bfzzâl".
Madâch életfilozôfiâja ugyanaz, amit elôszôr Zrinyinél, késôbb
Vbrosmarty "Csongor és Tundé"-jében, majd a "Gondolatok
a kônyvtârban" cimû kôlteményében megfigyeltûnk, Ady
Endrében pedig teljesen kiteljesiil. Nincs semmi kilâtâs logikusan arra, hogy a jôvô megoldôdik, mégis az élet majd segit
magân. "Lesz még egyszer iinnep a vilâgon", "az ember ùjra

kezd ôrokos reménnyel". Ez a tragikus, vagy pesszimisztikus
idealizmus Madâch vilâgnézete. A népi bôlcsesség ilyesmiket
mond: "az ùr a pokolban is ûr"; "ûgy még sosem volt, hogy

valahogy ne lett volna", "most mâr nagyon jô, mert rosszabb
nem lehet". — Tehât, ime, itt van egy mestermû, amely anynyira eurépai, hogy egy sorban van a Fausttal, a Kainnal,
Peer Gynttel és a vilâgnézete, a megoldâsa magyar. Vilâg
nézete legnagyobbjaink életbblcsessége, a magyar eidosz legsajâtabb filozôfiai mondanivalôja.
A harmadik: a tôrténelem. Kôzéposztâlybeli magyarok
târsasâgâban is ismételten tapasztaltam. — talân azért, mert
olyan sok rémségen mentiink ât, — hogy sokan ûgy nézik a
magyar torténelmet, mint amelyben mindig csak nyomorùsâg
volt a részûnk, ahol "a szârnyakat lenyesték s ahol halottasak

az esték", a Duna boldog népet Magyarorszâgon sose lâtott.
Ezért hadd mutassak râ, hogy Magyar orszâg mâr a XL szâ-

zadban olyan hatalom, mint a korabeli Anglia. A magyar kirâlysâg egységes, erôs és gazdag mâr akkor, amikor mâs eurôpai népek még vârosok és hercegségek csalâdi perpatvaraiban
élnek; III. Béla jôvedelmével egyedûl csak az abban az idôben
leggazdagabb kirâly, az angol Oroszlânszivû Richard vetekedhetett. A magyar Aranybulla, mint a rendi alkotmânyossâg
aiapokmânya, csak par évvel marad az angol Magna Charta
mogôtt. Amikor Eurôpa azt hiszi, hogy a tatârok mindorôkre
elpusztitottak benniinket, alig néhâny évtized alatt kiheverjiik ezt a csapâst. Nagy Lajos idejében hârom tenger mosta

birodalma hatârait, Zsigmond magyar kirâly pedig ellenpâpâkat bi'r lemondâsra, ûj pâpât vâlasztat, és egész Eurôpa
ijgyeit intézi.

A tôrôk idôbôl is mindig csak Mohâcsot és Budât siratjuk

és hogy 150 évig nyakunkon iilt, vériinket csapolta a tôrôk.
Éi-demes néha râeszmélniink, hogy Nagy Lajos mâr 160 évvel
a mohâcsi vész elôtt megveri a tôrôkôt a Balkânon (a mâriacelli bûcsûjârôhelyet a gyôzelem emlékére alapitja a nag}kirâly), ami azt jelenti, hogy volt egy mâsik 150 év is, amely
alatt sikerrel tartjuk tâvol orszâgunktôl az ozmânsâgot. Mohâcs tragédia s nem kôzônséges, a magyar nemzeti nagyhatalom temetôje, a 150 éves tôrôk megszâllâs kezdete. De annak
ellenére, hogy ezalatt a megszâllâs alatt a magyarsâg csaknem
elvérzett, mégis vilàgra szôlô hivatàst kapott és azt teljesitette. Magyarorszâg a keresztény Eurôpa védôbâstyâja lett.
A nyugati vilâg fejlôdhetett, ùj vilâgokat fedezhetett fel, mûvelôdhetett, gazdagodhatott. Mindezt a magyarsâg ôrâllâsa,
kitartâsa, ônfelâldozâsa tetie lehetôvé. Nem mi magyarâzzuk
ezt a tôrténelembe utôlagosan. Eurôpa-szerte elismert hivatds
volt ez abban az idôben és a magyar végvârak kôzkatonâja is
abban a tudatban harcolt, hogy ô Eurôpât és az egész kereszténységet védelmezi, amikor vére hullâsâval kitart a végeken.

Balassa Bâlinttal a végvâri vitéz azt énekelte:
"Ô, én édes hazâm, te jô Magyarorszâg!
Ki keresztyénségnek viseled paizsât;

Viselsz pogâny vérrel festett éles szablyât,
Vitézlô oskola, immâr Isten hozzâd."

Jô emlékezetûnkbe idézni, hogy mit jelentett Magyarorszâgnak ez a hivatâs és vitézkedés. A tôrok hâborûk elôtt
Mâtyâs birodalmâban négy milliô a magyarsâg lélekszâma
(mint az akkori Angliâé) és a tôrôk hâborûk utân egy és félmilliô. Mi'g Eurôpa 30 milliô lakosrôl 80 milliôra szaporodott,
a négy milliô magyar mâsfél milliôra fogyott...
A tôrok kiûzése utân a "hâlâs" Nyugat, elsôsorban Németorszâg be akart kebelezni bennûnket; a magyar tôrténelem a
tôrôkôk kiûzése utân nem mâs, mint meg-megûjulô szabadsâgharcok sorozata annak kikûzdésére, hogy magunk lehessiink urak a magunk portâjân. Bocskai, Bethlen, Râkôczi
mind csak ezért kûzdenek. Széchényi gazdasâgi vonalon prôbâlja ugyanezt és szerencsétlenûl ez a kûzdelem is szabadsâgharcba torkollik. A hâborûk késôbb sem maradtak el; s
mikor elmaradtak s mâr-mâr azt hittuk, hogy csak tengôdiink,

1956-ban megint VÉR FOLYT A PESTI UTCAN. Tiszta illatât
megérezte az egész vilâg s még most is érzi, mert az egész
vilâgért ontotta vérét a magyar, mint a népek Krisztusa.
Minden nép megajândékozza valamivel az emberiség nagy
csalâdjât. 50-60, sot szâzmilliôs népek tetteit tartalmazza a
vilâgtôrténelem. Egy tizegynéhâny milliôs nép tettei, tôrténete
nem is szâmlthat sokat és valôban kérdezhetné valaki: mit ér

az ember, ha magyar? De "NEM SOKASÂG, hanem LELEK
és SZABAD NÉP tesz csodadolgokat"; s ha igaz — pedig Krisztus mondta és akkor igaz — hogy nagyobb szeretete senkinek
sincs, mint aki életét adja barâtaiért, akkor a "Gesta Dei per
Hungaros", Istennek a magyarok âltal végrehajtott tettei a
legnagyobbak kôzé emeltek egy kis nemzetet. Bizony igaz,
amit Zrinyi mondott: "Egy nemzetnél sem vagyunk aldbbvalôk". Igen, ez a nép nem eltévedt lovas, nem a tôrténelem

balekje, de vértanû nép. És ugye milyen fâjdalmas boldogsdg
ezzel a végzetes és vértanûi néppel ugyanannak tudni magunkat?

Mindez nagyon szép Igy. Mégis, ha a jôzan észt hallgatjuk, azt halijuk, hogy felsziv bennûnket a nagyvilâg kohôja.

Ez minden emigrâciô sorsa. Elôbb, vagy utôbb ez a mi sorsunk
is. De van a magyar tôrténelemnek egy kiilônos tulajdonsâga.

tJgy lehetne mondani, hogy egy szent "csakazértis". Egy szent
"csakazértis", amely tôrténelmiink folyamân olyan sokszor
megtôrténtté tette a lehetetlent és valôsâggâ a hihetetlent.

Nândorfehérvârnâl a jôzan szâmi'tâs szerint a tôroknek kellett volna gyôznie és "csakazértis" Hunyadi és Kapisztrân
gyôzôtt. Eger vârât mindôssze négyezer magyar védte hatvanezer tôrôkkel szemben. A jôzan ész szerint Egernek el kellett
volna esnie és "csakazértis" Dobô gyôzôtt. És ez tôrtént
1948-ban és 1956-ban is.

A jôzan ész a feiszfvôdâssal fenyeget, de ha a magyarsâgnak egyharmada az orszâg hatârain kivùl él, kell lenni sokaknak, akik azt mondjâk, mi csakazértis magyarok maradunk,
és a gyerekeink is magyarok maradnak.
Mi mind, akik itt beszéltiink és akik ezeket a magyar

talâlkozôkat szervezték, mind megszâllottjai vagyunk a ma
gyar tôrténelem szent "csakazértis"-énék.

Szeretném hinni, hogy a vilâg megint tanûja lesz egy
magyar szent "csakazértis"-nek.

Isten ûgy segéljen benniinket!
☆

☆

☆

Ewendtné Petres Judith tanâcskozâsi elnôk hâlâs kôszô-

netet mondott ft. dr. Bàtori Jôzsef piarista tanârnak âltalânos
nagy tetszéssel fogadott hozzâszôlâsâért, majd a mindvégig
érdekes és tanulsâgos eszmecserét bezârta.
Az elôadôk hozzâszôlâsai kôzben a hallgatôk kôziil tôbben
irdsban kérdéseket intéztek a kerek asztal résztvevôihez, az

idô azonban eltelt és igy a hozzâszôldsokat sorra venni mâr
nem lehetett. Az elôadôk utôlag âtnézték a hozzàjuk intézett
kérdéseket és ûgy talâltâk, hogy habâr a kitûzôtt târgykôrt

ôk kizàrôlag a csalâdi kôrre szoritottdk, a hozzâszôldsok nagy
része az iskolât, a valldst, a cserkészetet, a szervezeteket és a
târsadalmat àltaldnossàgban is érintette.
Félreértések elkerûlése végett: az elôadôk nem kicsinyel-

ték le az ifjûsdgot érintô egyéb intézményeket, szervezeteket

— ezt fôként Bâtori Jôzsef piarista kivâlô, mindent dtfogô
hozzdszôlàsa bizonyitotta — ôk kizdrôlag azért vdlasztottdk a

csalddot megbeszélésiik alapjdul, mert felfogtdk, hogy mdsfél
ôrdn belûl lehetetlèn lenne a kérdés minden tényezôjét kimeriteni.

A kerek asztalhoz intézett értékes kérdések és hozzdszô-

tdsok bebizonyitottdk, amit az elôadôk elôre tudtak: a magyar
gyermek kétnyelvusége és kulturdlis hovatartozdsa a ma

legégetôbb kérdése. Ezt bizonyitotta a szokatlanul nagy érdeklôdés és a csaknem telt hdz az elôadâsok alatt. Ebbôl

arra kell kôvetkeztetniink, hogy ezt a tdrgykdrt mds-mds
szempontbôl megvilâgitva a jôvôben is meg kell tdrgyalni
egészen addig, amig az emigrdciôban élô magyarsdg hatdrozott âllâst tud foglalni ebben a kérdésben, és amig eljôn az
idô, hogy sem a sziilôk, sem gyermekeik nem Idtnak semmi

kivetnivalôt abban, hogy az ûjabb nemzedék magyarul is beszél, azon tûl pedig megismeri a magyar kultûrdt, nem mint
elszigetelt érdekességet, hanem mint a nyugati kultûra sz&rves
részét, amelyre biiszke lehet, amelyet hirdethet, amelyet ûgy
tud majd tisztelni és szeretni, hogy emelt fejjel lehet Magyarorszdg kôvete kulfôldôn.

IRÂSBAN BEKULDOTT HOZZÂSZÔLÂSOK
Aba B. Titus:

A MAGYAR NYELV MEGÛRZÉSE AZ EMIGRACIÔBAN

Az anyanyelv az elsô nyelv, amelyet a kisgyermek hall —
elvileg otthon az édesanyjâtôl. Megérti, amit neki mondanak,
majd maga is megtanul beszélni. Késôbb az iskolâban megtanul olvasni, irni, megismerkedik a nyelvtan és a stilus sza-

bâlyaival, ha a sajât nyelvteruletén él. Ha meg is tanul mâs
nyelveket, mindig a sajât anyanyelvét érzi az ember a leg-

konnyebbnek, és azon gondozkodik. Igy volt ez otthon Magyarorszâgon.

Kûlfoldon, emigrâciôban mâsképp âllnak a

dolgok. A

magyar gyermek itt is magyarul tud elôszor, ha otthon szû-

lei, testvérei magyarul beszéinek velc, és jâtszopajtâsai is
magyarok; az iskolâban azonban idegen nyelven tanul, és
elôbb-utôbb ez lesz a "fô-nyelv", amelyen ért, beszél, olvas, ir
és fôként ezen a nyelven gondolkozik.
Ahol a kisgyermek iskolâs évei elôtt és alatt magyar beszédet hall otthon és megkdvetelik tôle, hogy ô is magyarul
beszéljen, ott jô alapot raknak le, amelyre a hétvégi magyar
iskola vagy a magyar cserkészet tovâbb épithet. Ha valamely
ûknâl fogva a gyermek otthon nem hall magyar szôt, és csak

a fenti intézményeknél prôbâl magyarul tanulni, bizony nehéz
feladatot vâllal. Ha azonban tényleg érdekli a magyar nyelv, ô
is megtanulhatja.
Akadnak szulôk, akik azzal érvelnek: a kisgyermek "ôsszezavarodik" ha tôbb nyelvet kell tanulnia egyszerre: otthon
magyarul beszéinek vele, az iskolâban angolul. Ez a nézet
lèves, és legtôbbszôr aki mondja, maga sem hiszi. Azok akik
a tôrténelmi Magyarorszâgon nemzetiségi vidéken nôttek fel,

emlekeznek arra, hogy kicsi gyermekkoruktôl kezdve tôbb
nyelven beszéltek: magyarul otthon és tanitâsi idô alatt a
magyar iskolâban, a szomszédos nemzetiség nyelvén a szom-

szédban, vagy a nem-magyar iskolatârsakkal az iskolai tanitâs
sziineteiben, és mégsem keverték ôssze a kùlônbôzô nyelveket.

Érdemes szâmitâsba vennùnk, mekkora elônye két vagy
tôbb magyarnak, ha valami bizalmasabb iigyet akar megbeszélni olyan helyen, ahol idegenek hallgathatjâk ôket. A ma
gyar irodalom remekeibôl is csak keveset fordi'tottak le ide
gen nyelvekre. Aki magyarul is ért, az elôtt kitârul a magyar
irodalom szépsége és gazdagsâga. Esetleg vâratlanul elôkeriilt
régi okmânyok, porladô ôsôk levelei nem vâltoznak egyiptomi
hieroglifâvâ annak az idegenben felnôtt magyarnak a szemében, aki magyarul is tud. Râadâsul a magyar nyelv zeneileg
is szép: a magânhangzôk és mâssalhangzôk arânyosan fordulnak elô benne, egyik sem teng tùl a mâsik rovâsâra. Nyelviink
felépi'tése is logikus.
Megfigyelésem szerint; ahol a magyar anyanyelvû szùlôk
hamar és jôl megtanulnak angolul, jôl el tudnak beszélgetni
angol anyanyelvû szomszédaikkal, ismerôseikkel, az ûzletek-

ben, gyermekei iskolai elôljârôival stb, de otthon egymâssal
— ha maguk vannak — magyarul beszélnek, ott a gyermekek
az iskolai kôtelezô angol nyelv mellé ôrommel vâllaljâk a
magyar nyelv tanulâsât is, mert megértik (vagy csak megérzik), hogy mindkét nyelv ismerete folytân nem kevesebbek,
hanem tobbek, mint csupân angolul beszélô kôrnyezetiik. Sztileik angol nyelvtanulâsban mutatott jô példâja serkenti ôket
a magyar nyelv tanulâsâra, gyakorlâsâra, megôrzésére. Min-

denki szeretne legalâbb annyit tudni, mint a szùlei. Esetleg
tôbbet is.

Ott, ahol a szûlôk Amerikâban toltôtt hosszû évek utân

is nyôgve, rossz kiejtéssel, magyares hangsûlyozâssal, nyelvtani hibâkkal megtomve beszélik az angolt, a gyermekek
tôbbnyire szégyellik magukat miattuk, és szégyellik sziâleiknek ezt a hâtrânyât az angol nyelvû kôrnyezettel szemben. Az
okât tudatosan, vagy tudat alatt a magyar nyelv rovâsâra
l'rjâk. Kovetkezésképen nem sok indi'tékot éreznek arra, hogy
magyarul beszéljenek, olvassanak, tanuljanak. Nem logikus ez
a magatartâs, de az embert — kùlbnôsen serdiilô korban — az

értelem helyett gyakran az érzelem vezeti, és az eredmény
negativ lesz.

Dr. Basa Molnâr Enikô:

A MAGYAR KÔZÔNY

Amit az elôadôk elmondtak, nagyon igaz: az otthoni ne-

velést iskola nem pôtolhatja. Én a magyar nyelv, kultûra, és
hovatartozâsi tudat kérdését egy tovâbbi tudomânykôrben
akarom fejleszteni: az egyetemeken. A fiatal a gyermekkorâban megadott otthoni példa nélkiil valôszinûleg nem érdeklôdik magyar dolgok irânt késôbb sem. De az iskola és az otthon
âltalâban az elemi — legjobb esetben a kôzépiskolai fokon —
ad neki "magyarsâgtudatot", holott késôbb tôbbre van sziiksége. Fontos tehât, hogy a magyar kultùrhâttér ne legyen
nyelvhez kôtve; a hi'dat az amerikai iskola és a magyar tudâsa
kôzt mâr a gyermekkorban meg kell teremteni. Késôbb a fia
tal diâk is erôsi'theti ezt.

Tovâbbâ: magyar egyetemi tanszék alig létezik Magyarorszâgon ki'viil. Amik vannak, azoknak sziikségszeruen a helyi
iiyelven beszélô hallgatôsâgra kell tekintettel lenniûk — pl.
Amerikâban az angoira. A magyar szârmazâsû fiataloknak
tehât âltalâban angolnyelvû elôadâsokban kell tanulniuk a
magyar torténelmet, irodalmat, mûvészettbrténelmet, stb. (Persze, nagy elônyben részesiil, ha magyarul is olvas és nem

szorul a gyenge forditâsokra erôtlen magyarâzatokra.) De végeredményben, fontos a magyar szakok megteremtése az egyetemeken, ûgyszintén a meglévô magyar elôadâsok pârtfogo-

lâsa. Ennek a sziikségszerû kbvetkezménye a magyar kulturâlis élet felnyitâsa az "idegenek" elôtt, amit kétnyelvû programok, kisérô magyarâzatok âltal oldhatunk meg. Kellenek még
iiem-magyar elôadâsok a magyar tôrténelembôl, irodalombôl,
mûvészetrôl és zenérôl is.

A tanszékek felâlli'tâsa nem nehéz: csak a magyar kôzdn-

ség érdeklôdése kell. Azért nincs tôbb egyetemen magyar szak,
mert a magyarok ezt nem pârtfogoljâk. Sem a pénzhiâny, sem
az "establishment" nem hibâs itt, csak a magyar szervezetek

és egyének kôzdnye, sot ellenséges hangulata! Tôbb helyen,
legujabban a washingtoni American University-n, lehetôvé
tette az egyetem a magyar kultûra tam'tâsât, de érdeklôdôk
hiânya miatt a tanfolyam nem volt megtarthatô. Ha minket
nem érdekel a magyar kultûra, vagy ha gyerekeinket nem
érdekli, akkor nem vârhatjuk, hogy "mâsok" pârtfogoljâk!
Az idei ankét logikus folytatâsaként javaslom, hogy az

1975-ôs Magyar Talâlkozô vâlassza egyik târgykôréûl a magyarsâgtudat beillesztését az amerikai iskolâkba és a magyarsâgoktatâs kérdését az amerikai és kanadai egyetemeken.

Bujkovszky Gusztâv:
VAN-E ELLENSZER?

Van egy probléma, ami engem mâr vagy 10 éve izgat és
amire nem tudtam feleletet talâlni.

Tôbb, mint tiz évvel ezelôtt, amikor a San Diego-i Magyar

Hâz elnôke lettem, igen alapos kutatâst rendeztem magyarok

utân. Akkor jôttem râ erre a problémâra és azôta foglalkoztam vele.

Mi okozza azt, hogy magyar sziilôknek az Egyesûlt Allamokban sziiletett gyermekei nemcsak hogy nem hajlandôk
magyarul beszélni (jôllehet tudnak), hanem gyakran még azt
is letagadjâk, hogy magyar szârmazâsûak?

Olyan nevekkel, mint Kolozsvâri, Bakcsy, Jancsi, stb. kiadjâk magukat franciânak, românnak, csehnek, csak éppen
magyarnak nem.

Az én kis kutatâsom (persze csak helybeli alapon) azt mutatta, hogy a legtobben ezek a nagy magyar centrumokbôl
(Cleveland, South Bend, Perth Amboy, Chicago, stb.) szârmaznak. Szùleik a szâzadfordulô idején vândoroltak ki és
szinte kivétel nélkiil, foldkozragadt, szegény, irni olvasni nem

tudô egyszerû emberek voltak, akik a bânyâkban, mûhelyek-

ben éjt nappallâ téve dolgoztak. Mûvelôdni, angolul tanulni
sem idejiik, sem tehetségiik nem volt. Csak a maguk fajtâjâval
érintkeztek. Ugyanakkor gyerekeiket tanfttattâk, egyetemre
kûldték, hogy belôliik orvost, ûgyvédet, mérnôkot, stb. ne-

veljenek. Mig ôk maguk a magyar egyhâz, egyesûlet kôriil
éltek, a gyerekeik âthasonultak iskolatârsaikhoz és lassan, de
biztosan nemcsak elszakadtak a szûlôktôl és azok barâti kô-

rétôl, hanem lenézték, majd megtagadtâk ôket. Volt ezek

kozott olyan, aki azt mondta nekem, hogy én nem lehetek
magyar, mert azok, mind mûveletlen emberek.

Ezt a kutatâsomat megerôsitette az a tény, hogy ez a
folyamat mai nap is tart. Kiilônôsen az 1956-ban ide érkezett

egyszerûbb embereknél. Amint a gyerekek elvégzik a kôzépiskolât (high school) azt mondjâk az apjuknak, hogy: "You
stupid Hungarian" és ott hagyjâk a szulôi hâzat. Tôbbet ismerek itt helyben, akik magyar neviiket is megvàltoztattâk.
Hogy ellensûlyozzam, én nemcsak a

szokâsos magyar

nyelvi, tôrténelmi, fôldrajzi oktatâst tartottam a gyerekeknek,
hanem mindig meghi'vtam magyar orvosokat, iigyvédeket, mérnokoket, egyetemi tanârokat. Az eredmény meg volt, mert a
gyerekek, akik abbol a bizonyos kôrbôl szàrmaztak és eleinte

nem akartâk elhinni, hogy azok valôban magyarok, attôl

kezdve szi'vesebben tanultak is magyarul és mindig érdeklôdtek, hogy mikor jônnek megint az "okos" magyarok.
Nagyon kivâncsi volnék, hogy mâshol is tapasztaltâk-e
ezeket a jelenségeket és hogy véletlenùl van-e valakinek ellenszere, amivel a mâsodik nemzedéket megtarthatjuk magyar-

nak, vagy legalâbb azt érhetjiik el, hogy ne tagadjâk meg
szârmazâsukat.
☆

☆

☆

A nagysikerû ankét befejezése utân dr. Nàdas Jânos, az

Allandô Titkârsâg vezetôje v. Duska Lâszlô szkv. vk. szâzadost,
az MHBK calgaryi vezetôhelyettesét kérte fel a kanadai ma
gyar kulturâlis alap célkitûzéseirôl szôlô elôadâsânak megtartâsâra.

Vitéz Duska Lâszlô:

A SZÉCHENYI TARSASÂG MOZGALMA ÔNALLO
MAGYARSÂGTUDOMANYI TANSZÉK LÉTESlTÉSE
ERDEKEBEN

Dr. Vârdy Béla professzornak a XII. Magyar Talâlkozô
Krônikâjâban, majd kiilonnyomatban is megjelent tanulmâ-

nya elszomoritô képet mutât a MAGYARSAGTUDOMANYOK
âllâsârôl az észak-amerikai egyetemeken és fôiskolâkon. Kivânatos ennek a kitûnô munkânak az elolvasâsa annak felmé-

réséhez, hogy mit jelent egy ônâllo magyar alapitvâny révén
perpétuait és fiiggetlenitett magyarsâgtudomânyi tanszék.
Fuggetlem'tés alatt azt értem, hogy a tanszék ne legyen
beâgyazva s.e kelet-eurôpai, se kozép-kelet-eurôpai, se pedig
szlâv programokba. De ugyanûgy ne legyen alârendelve lingvisztikai, vagy ural-altâji (urali), vagy mâs osszehasonlitô
programoknak, jôllehet mindegyik megoldâs mellett lehet érveket felsorakoztatni. Hâtrânyt még tobbet.
A torontôi egyetem, amelynek elnôke, dr. J. R. Evans,
egyûttal a Széchenyi-kampâny fôtanâcsadôja, magâévâ tette
az alâbbi elveket:

1) A "unique Hungarian culture" megérdemli az ônâllô
tanszéket;

2) A "Hungarian Studies" elérhetôk legyenek a 8 kollégiumot magâban foglalô torontôi egyetem bârmely fakultâshoz
tartozô minden hallgatôja szâmâra;

3) Maga a szoros értelemben vett nyelvoktatâs (egyelôre)
nem tartozna a tanszék alâ, mert a nyelvoktatâs Kanadâban
rôvid idôn beliil hivatalosan (législative ûton) oldôdik meg a
multikulturâlis politika alapjân;

4) Lehetôség nyflik ilymôdon mind az USA-beli, mind a
kanadai magyar nyelvtanârok és tanîtôk képzésére.

Vârdy Béla elôadâsâbôl megtudjuk, hogy az ukrânok mâr
1972-re ôsszegyûjtottek kozel mâsfél milliô dollârt két alapîtvânyi tanszék felâllftâsâra a Harvard egyetemen. Azôta mâr a
harmadik tanszékhez is egyiitt van az alapitvânyuk. Keserûen

âllapitja meg Vârdy, hogy az észak-amerikai magyarsâg — bâr
hangosan hazafiaskodik és szivesen kritizâl — komolyabb
anyagi âldozatra nem hajlandô.

Ehhez érdemes hozzâtenni, hogy a magyarsâgnak ilyen
jômôdra emelkedett emigrâciôja még soha nem volt a tôrténelem folyamân.

Ismeretes, hogy amîg Kanadâban
24,535 litvânnak van 6 tanszéke,
24,030 szlovâknak
7 tanszéke,

addig a 132,000 magyamak, a tizedik
legnagyobb etnikumnak, EGYETLEN EGY SINCS!
Véleményem szerint azért nincs a magyarsâgnak sem az

Egyesiilt Âllamokban, sem Kanadâban alapitvânyi tanszéke,
mert eddig még nem ismerte fel annak szûkségességét. Mihelyt meggyôzôdik az intézmény sziikségességérôl, mindjârt
megnyilnak a szivek és megindul a kôzadakozâs. E téren tehât
nem osztom Vârdy professzor sôtéten lâtâsât. De kétségtelen,
hogy elég sôtét fôlottùnk az ég.
Amikor a Széchenyi Târsasâg 1972-ben 60 kanadai egyetemnek és kollégiumnak ajândékozott egy-egy 26 kôtetes ma

gyar târgyû kônyvcsomagot, néhâny egyetem nyiltan bevallotta, hogy hiânyt pôtoltunk, mert

1) vagy nem voltak forrâsmunkâik a magyarsâgkutatâs2) vagy pedig ami volt, az a magyarsâg szâmâra "misrepresentation" volt. Nem csoda tehât, ha az egyetemek és

konyvtârak torz képet sugâroznak a magyarsâg mûltjârôl és
jelenérôl, szellemi kincseirôl és jellemérôl, sot még fôldrajzârôl is, amint az bebizonyosodott a trianoni hatârmegâllapi'tâsok sorân, amikor egy âtugorhatô ârkot hajozhatô folyônak
nyilvânitottak.

Amikor a dâkô-român elmélet kitalâlôjât a pârisi Sorbonne egyetem egyik francia professzora figyelmeztette, hogy
az elmélet hamis és minden alapot nélkûlbz, akkor a "tudôs"
roman professzor azt felelte, hogy: "de hasznos!" Amilyen
hasznosnak bizonyult az otromba hazugsâg a românoknak,
olyan kâros lett az nekiink.
•A "Modem American Encyclopedia" (New York, 1948)
harmadik kôtetének 1030. oldalân Hungary fejcîm alatt a kôvetkezô hamis adatokat olvashatjuk:

"Population (1939): 9,106,000. This population, extremely mixed, includes Magyars, Swabians, Rumanes
and Jews, the Magyars, the ruling class, being in the
mino, ity."

Amilyen nevetségesen naivnak lâtszik ma ez a nyomtatott
hazugsâg, annyira mâs lehet az értelme 100 év mûlva. Indok
lehet a "ruling class" eltùntetésére a Kârpât-medencébôl
(vagon-kérdés), valamint Magyarorszâg leradfrozâsâra a térképrôl.

AiZ egyik kommunista szlovâk professzor, dr. Matus Kucera tanulmânyt irt a "Slovakia" cimû, rendkiviil l'zlésesen
kiâllitott szi'nes angol nyelvû vilâghiradôban (1971. évi 2.
szâm). A tanulmâny Szlovâkia "ezeréves tôrténelmén" vezeti
végig az olvasôt anélkùl, hogy a magyarokrôl csak egyetlen
szôt is emh'tene. Nem mond rôlunk se rosszat, se jôt. Egyszerûen semmit. De: a szlovâkok âllitottâk meg a délrôl és

keletrôl jbvô barbâr hordâkat. A kôzôs tôrôk-szlovâk hatâr
volt 150 éven ât Eurôpa hadszi'ntere. — Napoléon seregeit is a
szlovâkok âllitottâk meg Gyôr alatt. Az csak természetes.

hogy a Felvidék valamennyi gyônyoru mûemléke — egytôl
egyig mind — szlovâk alkotâs.
iVli ezen is nevethetûnk, mert nekùnk nyilvânvalo a hazug-

sâg. De a kovetkezô generâciôk el fogjâk hinni, mert csak ezt

fogjâk hallani. És l'gy fogjâk tudni. Nem az ô hibâjuk, nem az
unokâink hibâja lesz, hanem a miénk. mert elmulasztottunk

torténelmi authoritâst, egy magyarsâgtudomânyi ALAPlTVÂNYI TANSZÉKET létesiteni.
A hazudozâsok intenzitâsa az idô mûlâsâval csak foko-

zôdni fog. Ime, egy nagyon is friss példa.
Amikor R6ma 1974. februâr 5-én Mindszenty kardinâlist
félreâllitotta, akkor dr. John D. Harbron professzor politikai
analizist l'rt tbbb dél-ontâriôi nagy lapban. Hosszû cikkének
lényege:

Éppen ideje volt, hogy a papa menesztette Mindszentyt,
aki Horthy és Gômbôs mellett tagja volt annak a fasiszta
triumvirâtusnak, amely Magyarorszâgon
1) meggâtolta a szabad gondolkodâst,
2) elnyomta a protestânsokat és
3) kiirtotta a moravitâkat.

Az azonnali câfolatok (Czapâry Zoltân repûlô ezredesé,
Wellandbôl és Szabô Béla MHBK-csoportvezetôé Oshawabôl)
ugyan râmutattak arra, hogy

1) Horthy és Gômbos reformâtusok voltak, nem nyomtâk
el a protestânsokat,

2) Gômbos 1936-ban meghalt, amikor Mindszentyt az orszâgban alig ismerték, legfeljebb a zalaegerszegiek, mint Pehm
Jôzsef plébânost,

3) Mindszenty annyira nem volt fasiszta, hogy a nyilas
idôszak alatt bebôrtônôzték,

4) Végiil nem azért nem voltak moravitâk Magyarorszâ
gon, mert a fasiszta triumvirâtus kiirtotta ôket, hanem azért,

mert a moravitâk pâr szâz évvel ezelôtt Csehorszâgban éltek
s ott iildôzték ôket.

Ezeket a câfolatokat azonban nem mindenki lâtta, aki
Harbron professzor hamis cikkét olvasta. Sot, ezen tùlmenôen
az olvasôk legalâbb fele azt hiszi el, amit a professzor, tehât

a szakember âllitott s még jô, ha a mâsik fele a câfolatnak
ad hitelt.

De ki câfol azonnal, mert 10-15 év mûlva, a kortârsak és
szemtanùk mâr nem élnek.

Senki sem câfol, ha nem lesz authoritati'v fôrumunk, câfolâsra és bizonyitâsra hivatott és képes MAGYARSAGTUDO-

MANYI TANSZÉKUNK, amelynek léte nem a hallgatôk szâmâtol fiigg, mert alapîtvâny âll môgôtte, amely biztosi'tja âllandôsâgât.

Ruttkay Arnold Ausztrâliâban élô honfitârsunk gyonyôrû
kolteményben fejezte ki azt, ami a Széchenyi Târsasâg 11
évvel ezelôtti megalakitâsânak alapvelô indftéka volt. Versének cime: "Az akâcok nem vâlaszolnak." Ruttkay konklùziôja,
hogy az elesett hôsok és az elmûlt 30 év sorân megôlt, vagy
elhunyt véreink mâr nem beszélnek, az otthon élô magyarok
némâk, pedig most van a kor, amikor vâdolô tanûk kellenének.

Kik azok, akiknek beszélniùk kell? Kik azok, akiknek
vâdolniuk kell?

A cseh Lidicérôl az egész vilâg tud, ahol a német helytartôt, Heydrick-et a csehek megolték. Hitler megtorlâsképpen
elrendelte Lidice férfilakossâgânak agyonlôvetését, a nôk és
gyermekek elhurcolâsât és a falu lerombolâsât. Lidicét azôta
felépftették. A kivégzett 257 személyt nemzeti hôsként tisztelik.

De ki tud Nagydobronyrôl, a kârpâtaljai volt szinmagyar
nagykôzségrôl? Nagydobronynak 5200 lakosa volt (20-szor
annyi, mint Lidicének). A magyarok 1946 nyarân megtagadtâk
a terménybeszolgâltatâst a szovjet hatôsâgoknak. A GPU fegyveres emberei és a vasvillâs magyarok kôzôtt ôsszetûzésre
kerûlt a sor. Az GPU egyik lôvôldôzô emberét a magyarok
leszurtâk, a tôbbi Ungvârra menekiilt.
A riadôztatott orosz katonâk nagy ivben kôrûlzârtâk
Nagydobronyt, majd repiilôkkel ôsszebombâztâk, a menekùlni akarôkat pedig — gyermekekct, asszonyokat, férfiakat, oregeket — vâlogatâs nélkiil levadâsztâk, mint a nyûlakat szoktâk
hajtôvadâszaton. A bombâzâs okozta tûzvészt a Tisza déli partjârôl és a Nyfrségrôl is lâtni lehetett. Azokat a szeroncsétleneket, akik vermekben és kûtakban tûlélték a bombâzâst és a

tuzvészt, mâsnap az oroszok ôsszeterelték és legéppuskâztâk.
Nagydobrony 1946 ôta nincs tôbbé. Az ûj szovjet térképeken
semmilyen néven nem szerepel. Helyét felszântottâk, mint
egykor Karthâgôét.
Mindossze 9 tanû tudott 5200-bôl âlvergôdni a Tisza déli
partjâra, a Nyîrségre: 7 férfi és 2 nô.
"Most van a kor, mikor vâdolô tanûk kellenének,
Mert tâvol a Nyir homokjân . . . némâk az élôk,
S a holtak nem beszélnek!"

Valôban a végpusztulâs hatârân vagynnk. Rajtunk âll,
akik mindezt tudjuk, lâttuk, âtéltiik, benne éltiink és felelni
tudunk arra, hogy:

1) Az elkbvetkezô magyar nemzedékekbe ât tudjuk-e men-

teni a magyar ontudatot, vagy nem? — Én hiszem,
hogy igen!

2) Akarjuk-e intézményesen megoldani a magyar tanitôk

és tanârok képzését az Egyesûlt Âllamokban csakûgy,
mint Kanadâban? — Én biztos vagyok benne, hogy
akarjuk! Mert ha ezt a fontos és sûlyos feladatot siirgôsen meg nem oldjuk, akkor egész rôvid idôn beliil
elârasztanak benniinket hazulrôl kikuldôtt moszkovita

tanerôkkel és konyvekkel. Unokâinkat pedig a Kucerâk és Harbron-ok tanîtjâk!

3) Akarunk-e olyan fôrumot létesîteni, amely hivatâsszerûen képes a reânk fogott tôrténelmi hazugsâgokat
megcâfolni és az igaz tényeket lerôgziteni? — Helyettûnk ezt senki meg nem teszi!
Ezért kell nekiink a fiiggetlen és alapitvânyra tàmaszkodô
magyarsdgtudomànyi tanszék. Kanadâban van 63 szlâv tanszék, némely egyetemen egész emeletet foglainak el a szlâv
departmentek. Ezek keretein beliil kaphatnânk ingyen magyar
tanszéket, ha elfogadjuk Kucsera, Harbron tanait és belenyugszunk a magyar-irtâsba, belenyugszunk a hallgatâsba ott,
ahol vâdolni kellene, nem pedig elfogadni a hamis vâdakat.
Amig a magyarsâgtudomânyi tanszéknek az a feladata,
hogy elsôsorban éiôszôval âtadja a tudâst és a magyar ontu
datot az elkbvetkezô fiatal nemzedékeknek, addig a tudomâuyos kutatâst, valamint a rôlunk irott és benniinket érintô

bârmilyen nyelvû konyvet és sajtôterméket a Magyar Lektolâtus ki'séri figyelemmel, birâlja el és kritikâjât "Konyvszemle" (Hungarian Review) formâjâban teszi kôzzé. Az errevonatkozô részleteket dr. Harcsâr Ferenc ismerteti. A Lektorâtus

folyôirata mâr megindult. Reméljùk, hogy a Hungarian
Review rôvidesen a magyarsâgtudomânyi tanszéken beliïl talâl hajlékot.

A tanszék alapitvânya naprôl napra nô. Ebben a pillanatban a sziikséges 575,000 $-nak pontosan az egy negyede
van biztositva. Szâmos kisember vâllalt 500 $-os védnôkséget.
ïobb egyesulet és magânszemély sietett letenni az 1000 $-os
fôvédnôki hozzâjârulâst. Meghatô az egyik magyar csalâd ôtlete. Maguk rendeztek disznôtoros vacsorât. Sârkozy Kâlmân,
ielesége és 4 gyermekiik egy hétig dolgoztak a vacsora elôkészitésén; maguk adtak minden anyagot. A teljes jôvedelmet,
1015 $-t pedig âtadtâk a tanszék javâra. — Mindezeken feliil
eddig hét alapttô védnôki felajânlâs érkezett, egyenkint
5000 $, vagy afolotti ôsszeggel.
A gyûjtést a Kanadâban bejegyzett Széchenyi Târsasâg
szervezte meg és folytatja tovâbb. A kampâny-bizottsâg fôtanâcsadôja a torontôi egyetem einoke, dr. J. R. Evans és az
Acadia egyetem immâr nyugalomban lévô elnôke, a magyarul
tokéletesen beszélô dr. Watson Kirkconnel, a kivâlô koltô,

aki a magyar irodalom angolba âtiiltetett remekeit mintegy
1000 oldalas kdnyvben most késziil kiadni.
Sémmi kételyem nincs, hogy az alapi'tvâny egyiitt lesz. Ha
1975 âprilis kozepéig sikeriil osszehozni az osszeget, akkor a
tanszék 1975 ôszén megkezdi mûkodését. Egyébként csak 1976
oszén tud indulni.

A gyûjtôkampânytôl fûggetleniil 3 derék magyar ôrôkhagyâsa is emeli az alapitvânyt. Ezen feliil szâmos kézirat, feldolgozâsra vârô irattâr és az 1974. âprilisâban elhûnyt dr.
Kardos Talbot Béla magânkbnyvtâra vannak a Széchenyi
Târsasâg birtokâban a tanszék szâmâra. Ugyanigy a pâr hônapja elhûnyt vitéz Szakonyi Istvân is a Széchenyi Târsasâgra
hagyta konyvtârât.
Minden adomânyozô, tâmogatô (bârmilyen ôsszeggel), védnok (500 $), fôvédnôk (1000 S) és alapitô védnok (5000 $) nevét

aranykônyv orôkîtené meg. Az aranykonyv a tanszék kônyvtârâban nyer majd helyezést.

Adomânyok amelyek adômenîesek, az alâbbi cimre kiildhetôk:

Hungarian Studies (boriték- és csekk-ci'mzés)
710-52 Avenue SW.

Calgary, Alberta, Canada
☆

☆

T2V 0B5

☆

Dr. Nàdas Jânos tanâcskozâsi einôk hâlâs koszônetet

mondott vitéz Duska Ldszlô értékes elôadâsâért, aztân dr.

Harcsàr Ferencet, a Magyar Lektorâtus elnôkét s az Arpâd
Akadémia rendes tagjât kérte fel, hogy szâmoljon be a Magyar
Lektorâtus eredményeirôl.

Dr. Harcsàr Ferenc:

A MAGYAR LEKTORATUS EREDMÉNYEI

A Magyar Talâlkozô vezetôsége 1971 novemberében tette
lehetôvé, hogy a Magyar Lektorâtus zâszlôt bontson, 1972 és
1973 novemberében pedig, hogy szervezô tevékenységérôl s
annak eredményeirôl szâmot adjon. Azôta jelentôs ùjabb lépések tôrténtek. A tervezett "Szemle" (Review) anyaga és
elôâllitâsi kôltsége osszegyûlt. A szerkesztés munkâjât Dreisziger Nàndor dr., az ontariôi Kingstonban mûkôdô "Royal
Military Collage" tôrténet-professzora, az Arpâd Akadémia
tagja vâllalta. Az idôkôzben bekôvetkezett âremelkedések folytân keletkezett fedezethiâny kérdését is megoldotta egy ma-

gât megnevezni nem ôhajtô new-yorki honfitârsunk 300 $-os
adomânya. Megtôrtént a legmegfelelôbb nyomda gondos kivâlasztâsa, aztân az elsô szâm kiadâsa 48 oldalas terjedelemmel.

1974 szeptember 27-én a Magyar Lektorâtus "Hungarian
Readers' Service" elnevezéssel ônâllô testiiletté alakult, ame-

lyet Kanadâban szôvetségi szmten be is jegyeztek. A testiilet
élén az alapszabâlyok szerint 7 tagbôl allô ideiglenes igazgatôsâg âll. A bejegyzés utân az ideiglenes igazgatôsâg azzal a
kéréssel fordult a kanadai szôvetségi kormânyhoz, hogy a
testûletet minôsitse hasznot nem hozô szervezetté, a szôvet

ségi és tartomânyi kormânyok illetékes adôhivatalaitôl pedig
azt kérte, hogy a "Review" nyomdakôltségei utân fizetendô
adôktôl is mentesiiljôn.

A "Review" elsô szâmât azoknak az egyetemeknek, tan-

székeknek és kônyvtâraknak kûldték el, amelyek magyarsâgtudomânnyal foglalkoznak, vagy az irânt érdeklôdést mutatnak. Késôbb, ha ezt a Lektorâtus anyagi helyzete megengedi.
a "Review"-t elkiildik mindannak a 2000-2500 egyetemnek és

kônyvtârnak, amelyeknek cimét Amerika és Eurôpa teriiletérôl mâr ôsszegjaijtôttûk.

Vitéz Duska Làszlô elôbb elhangzott elôadâsa alapjân
hisszlik, hogy Torontôban létrejôhet a magyar tanszék s a
"Review" — amely most még csak mintegy a tanszék elôfutâra — talân a tanszék egy részévé lesz.

KÔNYVTAROSOK

Dr. Nâdas Jânos tanâcskozâsi elnôk megkôszônte dr.

Harcsâr Ferenc érdekes beszâmolôjât, majd a XIV. Magyar

Talâlkozô (IL Magyar Kongresszus) tanâcskozâsait az ebéd
idejére felfiiggesztette.

Az ebédszûnet utân, délutân 3 ôrakor az Arpâd Akadémia
kônyvtârosi és levéltârtudomânyi osztâlyânak értekezlete
kezdôdôtt. A megjelenteket dr. Szilassy Sândor, az osztâly
elnôke kôszôntôtte. Az értekezlet megnyitâsa utân Széplaki

Jàzsef (Roseville, MN) egyetemi kônyvtârost, az Arpâd Aka
démia rendes tajât kérte fel elôadâsânak megtartâsâra.

Széplaki Jôzsef:
MAGYAR VONATKOZÂSÛ GYOJTEMÉNYEK
A MINNESOTA EGYETEMEN

Harmadik éve, hogy az Arpâd Akadémia keretein beliil
a magyar szârmazâsû kônyvtârosok rendszeresen megbeszé-

léseket tartanak és ezzel hozzâjârulnak az amerikai és egyben
az egyetemes magyar kultùrértékek feltârâsâhoz és megôrzéséhez. Fontos feladatunknak kell tekinteniink, hogy felmérjiik, kiértékeljiik az Amerikâban talâlhatô magyar nyelvu és
vonatkozâsû gyûjteményeket és azokat "dokumentâljuk". Az
elôzô két évben ot kônyvtâri vonatkozâsû elôadâsbôl hârom
toglalkozott magyar gyûjteményekkel: dr. Szilassy Sândor
"Amerikai magyar kônyvtâri és levéltâri gyûjtemények" és
Basàné dr. Molnàr Enikô "Egyetemek és fôiskolàk magyar
gyûjteményei Amerikâban" cimû elôadâsai, valamint sajât

elôadâsom "Bibliogrâfiâk a magyarsâg szolgâlatâban" ' cîmmel. Az elôzô kettô âtfogô képet ki'vânt nyùjtani az Amerikâ
ban talâlhatô magyar gyûj teményekrôl és fontos adatokkal
gazdagitotta amerikai magyar kônyvtâr-irodalmunkat, mert
lassan mâr errôl is beszélhetûnk.

Most egy kôzép-nyugati jôlismert egyetem magyar anyagârôl kivânok beszâmolni. Bevezetôûl meg kell emlitenem,

hogy a Minnesota egyetemen nincs kûlôn kelet- vagy kôzépeurôpai, magyar nyelvi és irodalmi, vagy tôrténelmi tanszék.
Kônyvtârhâlozatânak âllomânya meghaladja a 3,000,000-t. Szervezeti felépitése tagolt, az egyetem oktatâsi rendszerét koveti.
Miutân âllami egyetem és fô célja a magasfokû tômegoktatâs,
a kôzponti egyetemen kivûl Minnesota kûlônbôzô vârosaiban
is talâlhatunk egyetemi tagozatokat. Ugyanakkor a kôzponti
kônyvtâr âllomânya is târgykôrôk szerint tagolt. Példâul kû
lôn zenei, képzômûvészeti, kémiai stb. kônyvtârak létesultek
a megfelelô tanszékek szolgâlatâra. A kônyvtârhâlôzat kb.
50,000 hallgatô és tôbb mint 3,000 tanâr igényeit elégiti ki.
A kônyvtârnak — a Bevândorlâstôrténeti Kutatô Kôzpont ki-

vételével, amely viszont 23 nemzetiség anyagânak gyûjtését
tûzte ki céljâul — nincs kûlôn meghatârozott magyar vonat
kozâsû gyûjtôkôre, ennek ellenére tôbb mint 4,000 kôtetes

magyar nyelvû, illetve magyarsâggal foglalkozô âllomânyrôl
beszélhetiink a Minnesota egyetemen, amely hârom kûlonbôzô
helyen talâlhatô; kettô, mint ônâllô gyûjtemény; egy, mint
a Wilson kônyvtâr kôzponti anyagânak szerves része.

I. MAGYAR IRODALMI GYtîJTEMÉNY DULUTH-BAN

ûuluth kb. 150 mérfoidre fekszik Minneapolistôl északra.

Az ott mûkôdô egyetem a minnesotai egyetemi hâlôzat szer
ves része. Az egyetem kûlon ônâllô kônyvtârral rendelkezik,
de az ott elhelyezett 2500 mûbôl allô magyar irodalmi anyag
a kôzponti Wilson-kônyvtâr kùlônleges gyûjteményének a tartozéka. A tâvolsâg lehetetlenné tette részemre az anyag személyes âtvizsgâlâsât, igy csak a rendelkezésre allô adatokon
keresztiil ismertetem a gyûjteményt.^
1967-ben a magyar anyag beszerzésénél az volt a cél, hogy

olyan kônyveket rendeljen a kônyvtâr, amelyek még nem
lalâlhatôk meg az Egyesiilt Allamokban. A koordinâlâst Tezla
Albert egyetemi tanâr és bibliogrâfus végezte, két magyar irodalommal foglalkozô bibliogrâfiâjânak" szerves tartozékaként.
Ez a gyûjtemény magyar nyelven, 1876-tôl 1965-ig, fôleg magyarorszâgi irôk munkâit tartalmazza. Egyes antikvâr-kiadvânyok csak mikrofilmen érhetôk el. Sajnos, az anyag még
katalogizâlâsra vâr. A kônyvekhez Tezla Albert bibliogrâfiâin
keresztiil lehet hozzâjutni, ahol minden cimlei'râs annotâlt és
lielymeghatârozâssal jelôlt. A katalogizâlâs hiânyânak ellenére
a duluth-i kônyvtâr meglepôen sok kônyvtârkôzi kérelmet
kap. Fôleg azoktôl az egyetemektôl, amelyeken kôzép-keleteurôpai tanulmânyokat folytatnak,^ példâul a Columbia, Indiana, Harvard, stb. egyetemektôl. Miutân a gyûjtemény hézagpôtlô, rendkivûl fontos a magyar irodalommal foglalkozô kutatôk részére. 1967 utân az anyag rendszeres fejlesztése kôltségvetési problémâk miatt leâllt.
Ezenki'vul a kônyvtâr birtokâban van a Széchenyi Kônyv
târ katalôgusânak angol nyelvû "Hungarica" részlegének a
mâsolata. Miutân a Széchenyi Kônyvtâi- gyûjtôkôrébe tartozik
az idegen nyelven megjelent magyar vonatkozâsû munkâk

gyûjtése, a "Hungarica" kârtyagyûjtemény igen fontos adato-

kat tartalmazhat azok szâmâra, akik itt tudomânyos munkât
végeznek.

n. A WILSON-KÔNYVTÂR MAGYAR VONATKOZÂSU
GYOJTEMÉNYE

A Wilson Konyvtâr magyar vonatkozâsû anyaga — mondhatnânk — a véletlen sziileménye. Talân arrôl lehet szô, hogy

évtizedeken keresztul az egyetemen dolgozô magyar szârmazâsù tanârok hatâsa észlelhetô, amelyrôl konkrét adataim
nincsenek. Jelen pillanatban a beszerzési osztâlyon, fél napi
beosztâssal, egy szlâv és kelet-eurôpai bibliogrâfus dolgozik
szûk anyagi keretek kôzôtt. A beszerzés csak âltalânos érdeklôdési kôrbe tartozô munkâkra terjed ki, mint amilyen

' példâul Mindszenty hercegprimâs most megjelent angol nyelvû munkâja.^

A rendszeres gyûjtés hiânyânak ellenére is a kôzponti
konyvtâr magyar vonatkozâsû anyaga 1200 kôtetre tehetô.
Ezt a gyiijteményt négy csoportra oszthatjuk:
1. A "Hungarian" és "Hungary" rendszôk alatt kb. 110
kotet.

2. Az "Austro-Hungarian Monarchy" rendszô alatt kb. 110
kotet, amelyek fôleg politikai és tôrténelmi vonatkozâsuak.

3. A magyar irodalommal foglaikozô kônyvek szâma kôzeljâr a 150-hez. Ezek kbzott tôbb magyar nyelvû.
4. A kiilonbozô târgykorokon belûl szereplô anyagot 140
kotetre becsulom.

Ha a gyujteményt kozelebbrôl vizsgâijuk meg és figyelembe vesszûk, hogy nem rendszerezett târgykorû fejlesztésrôl
van szô, az eredmény nem kedvezôtlen. Forrâsraû-anyaga meglepôen jô, kôzel 50 bibliogrâfiai és reference-kiadvâny talâlhatô,5 amelyek beszerzése mind az egyetem kônyvtârszakânak
kôszônhetô. A tôrténelmi anyag tûlnyomôrészt az 1848-as és

1956-os forradalmakkal és Trianon kérdésével foglalkozik. Ez
természetes, hiszen ez a hârom esemény, amely a legerôteljesebben foglalkoztatta az amerikai kôzvéleményt, és a ki-

advânyok tômege jelent meg a korabeli kônyvpiacon. Az irodalmi részleg sokkal gyengébb, bar nagy magyar klaszikusok,
mint Jôkai, Mikszâth, Ady, stb. munkâi megtalâlhatôk. A folyoirat-osztâly anyagârôl nem lehet érdemlegesen beszélni, az
Argentinâban kiadott Magyar Tôrténelmi Szemlén ki'viil két
magyarorszâgi âltalânos folyôirat és a Magyar Tudomânyos
Akadémia kb. 80 szaklapja jâr. Érdekességként viszont meg
kell emlîtenem, hogy a kiilônleges gyûjtemények osztâlyân 11®
magyar-vonatkozâsû angol, latin, német és olasz munkât tartanak nyilvân. Târgykoriik: tbrténelem, nyelvtan, kereskede-

lem, utazâs és torvényhozâs. A legkorâbbi dâtumot egy bat
lapos, német nyelvû pamflet képviseli, amelyen a kiadâs éve
1543.

III. A BEVÂNDORLASTORTÉNETI kutatô kozpont
ÉS ANNAK MAGYAR ANYAGA'

A harmadik gyûjtemény az egyetem keretein beliil a legkisebb, de az amerikai magyarsâg szempontjâbôl a leglényegesebb: a volt Bevândorlâsi Levéltâr anyaga, amely par hônapja a sokkal jellemzôbb Bevândorlâstôrténeti Kutatô Koz
pont (The Immigration History Research Center) nevét viseli.
Ezzel az intézménnyel bôvebben ki'vânok foglalkozni, mert
nem lehetetlen, hogy az amerikai magyarsâg tôrténetének a
sorsa itt fog eldôlni. Lesz-e hivatalosan elfogadott amerikai
magyar tôrténelmiink, amelyet orszâgszerte el fognak sajâtitani a tankônyvek, vagy nem, azon mûlik, milyen anyag talâlhatô velunk kapcsolatban a Bevândorlâstôrténeti Kutatô Kôzpontban. Az intézet célja, hogy elôsegi'tse az eddig elhanyagolt ûgynevezett "white ethnie" csoportok tôrténelmének
megi'râsât. Ehhez viszont dokumentâciô sziikséges. Sajnos, a

bevândorlô csoportok anyaga szétszôrt és az évek sorân elkallôdott. Ezt a problémât ismerte fel a "Center for Immigra
tion Studies", amikor 1963-ban megalakult a Minnesota egyetemen. Miutân majdnem lehetetlen a 23 népcsoport tôbb ezer
szervezetének az anyagât, valamint a milliôkat meghaladô
egyének kiadvânyait felvâsârolni, az âllomâny gyarapîtâsi
môdszere majdnem teljesen adakozâsra éptil. Az eddigi ered-

mények azt mutatjâk, hogy nem eredményteleniil. Legùjabb
adatok szerint a levéltâr monogrâfiai anyaga 24,000 kôtet,
2000 tekercs mikrofilm, 2000 lâb (3,000,000 lap) kézirat, 1625
sorozati kiadvâny, amelybôl 145 most is megjelenô nemzetiségi
ûjsâg. Az 1973/74-es évben 60 kutatô dolgozott a levéltârban,
ami 100°/o-os emelkedést jelent az elôzô évhez viszonyîtva.
Tobb mint 200 irott és tôbb mint 100 telefon reference-kérdés-

re vâlaszoltak. Egy év alatt 600%-al emelkedett a mikrofilm
kôlcsbnzésuk. A tovâbbi eredményekhez lehet sorolni, hogy a

Kôzpont hârom évre terjedô 333,000 $-os segélyt kapott a
Rockefeller Alapitvânytôl, amelyet csak meghatârozott dolgokra lehet felhasznâlni. Példâul ùjsâgok filmezésére abban az
esetben, ha valamelyik etnik csoport seglti a programot, kutatôk tâmogatâsâra, utazâsi kôltségek fedezésére, anyag feldolgozâsra (jelenleg 6 diâk dolgozik a levéltârban, akik ugyanakkor kutatô munkât is végeznek), stb. Itt szeretném felhfvni
a figyelmet arra, hogy a B.T.K. Kôzpont 3000 $-os segélyt ajânl
fel mindazok részére, akik a bevândorlâs teriiletén folytatnak
kutatô munkât. Erre természetesen mi magyarok is pâlyâzhatunk.

A Levéltâr magyar anyagânak ismertetése

1974 jûliusâban a Minnesota egyetem kônyvtârâban kap-

tam beszerzô osztâlyvezetôi âllâst. Igy rôvid idôn belûl kapcsolatba keriiltem a Levéltârral. Miutân mâr elôzôleg figyelemmel kisértem munkâjât és mint beszerzô kônyvtâros dolgozom a hâlôzaton beliil, a Levéltâr meghivott a magyar

gyujtemény tanâcsadôjânak. Elsô dolgom az âllomâny felmérése volt. Sajnos szomorùan kell jelentenem, hogy a tôbbi
csoporthoz viszonyîtva a magyar anyag nagyon gyenge. A le
véltârban 7 kéziratgyûjtemény van:
1. Balogh Dezsô 1938-tôl 1965-ig terjedô kéziratai, levelei
stb.

2. A minnesotai St. Paulban mûkôdô Baross Gâbor Egylet iratai 1890-tôl 1970-ig.

3. Egri Lajos iratai 1888-tôl.
4. A clevelandi Magyar Reformâtus Egyhâz iratai 1890-tôl
1944-ig mikrofilmen.

5. A budapesti Magyar Evangéiikus Egyhâz levéltâri
anyaga 1944-toi mikrofilmen.

6. A magyar minisztérium kivândorlâsi anyaga 1895-tôl
1917-ig mikrofilmen.

7. New Jersey-i Munkâs Betegsegélyzô Egyesûlet iratai
1922-1942-ig, mikrofilmen.

26 sorozati kiadvânyt, 21 ûjsâgot és folyôiratot tartanak
iiyilvân, ezekbôl az Amerikai Magyar Sz6, a Lorain és Vidéke,
az American Hungarian Studies Foundation Bulletin, a Det-

roiti Magyar Ojsâg, Az Ûjsâg, a Californiai Magyarsâg, a Testvériség, a Katolikus Magyarok Vasârnapja, a Nyolcadik Tôrzs
és a Hungarian Studies Newsletter jâr rendszeresen. Kdnyvâllomânya 300 kôtet, amelybôl 100 emlékalbumkiadvâny.

Osszehasonlitô adatok mâs nemzetiségi csoportokhoz
viszony'itva
magyar

ukrân

szlovâk

lengyel

olasz

300

10,000

450

3,500

400

600

Sorozati kiadvânyok

26
26

600
600

80
80

160

40

75

Ajândék ùjsâgok
Kéziratgyûjtemények

77
77

10
10
26
26

10
44

20
12

12
18

44
10

Monogrâfiâk

finn

Az adatok gyors âttekintése utân rogtôn kitûnik, hogy a
magyar gyûjtemény fejlesztésre szorul. Monogrâfiâk és a so
rozati kiadvânyok tekintetében minden csoport megelôz benniinket. A finneknek 3 ûjsâggal jâr kevesebb, ugyanennyivel
kisebb a szlovâkok kézirat-gyiijteménye, de ha ezt arânyba
âllitjuk a népszâmlâlâs adataival, bizony nem dicsekedhetùnk.
Ezek az adatok annâl is inkâbb bântôk, mert Amerikâ-

ban még mindég 46 magyar nyelvû ûjsâgrôl, értesitôrôl stb.
tudunk. Kiadvânyaink évente meghaladjâk a 200-at. Ha figyelembe vessziik az egyhâzi és szervezeti kiadvânyokat is, akkor
ez a szâm még magasabb. Szervezeteink éveken keresztiil dobâljâk ki levéltâri anyagukat azzal a felkiâltâssal, hogy "nincs

helyiink, kinek kell, senkit sem érdekel". Ûjsâgokban olvashatjuk a cikkeket, hogy nem torôdnek a bevândorlô csoportok
anyagâval és gyûjteményeink, dokumentumaink elkallôdnak.
fîz ma mâr nem âll fenn. A Bevândorlâstorténeti Kutatô

Kozpont ôrômmel veszi, sot kéri a csoportokat, hogy helyezzék el anyagukat megôrzésre az intézetben. Minden formâtumû anyagot elfogad, ha az valamilyen môdon visszatiikrôzi az
amerikai és kanadai magyar bevândorlôk életét és teljesitményeiket. Példâul szervezetek meghi'vôi, tagsâgi kônyvek, pénztâri és jegyzôkbnyvek, levelezések, kéziratok, ûjsâgok, emléktârgyak, zâszlôk, lemezek és minden kiadvâny, amely nyom-

tatâsban megjelent akâr magyar, akâi angol nyelven, mind
értékes dokumentâciônak szâmit a kozpont szempontjâbôl.Roviden bsszegezve a kôvetkezôket tehetjiik a gyiijtemény
fejlesztése érdekében;
1. Szervezeteink elavult és/vagy nehezen târolhatô dokumentumait kidobâs helyett kiildjuk be megôrzésre.
Minden kiadvânyunkbôl kiildjiink egy példânyt.
2. Minden Amerikâban és Kanadâban megjelent ùjsâg

vagy folyôirat szerkesztôsége kiildjôn ajândék pél
dânyt. Ezen kivûl az egyének ne dobjâk el a kiolva-

sott ujsâgokat, hanem kûldjék be azokat a levéltârnak.
3. Minden magyar, akinek kiadvânya jelenik meg, kiild
jôn be egy ajândék példânyt. Ez nemcsak az amerikai
magyarsâgnak lerôtt ônkéntes adô, de egyben sajât
magânak is biztositék, hogy munkâjânak valami nyoma marad az utôkor szâmâra.

4. Ha tudunk amerikai/kanadai magyarsâggal foglalkozô
gyûjteményrôl, arra hi'vjuk fel a kozpont figyelmét.
5. Egyénileg, vagy szervezetileg pénzt ajândékozhatunk
a kôzpontnak, amelyet a Rockefeller Alapitvâny ugyanazzal az ôsszeggel kiegészit, tehât az adomâny igy
megduplâzôdik. Ez az ôsszeg csak a magyar anyag feldolgozâsâra, mikrofilmezésére stb. hasznâlhatô fel.
6. Ajândékozzunk magyar, vagy idegen nyelvû amerikai/
kanadai magyar vonatkozâsû kônyveket a levéltârnak.
Nagyobb csomagok kiildésénél a levéltâr megtérfti a szâl-

lîtâsi kôltséget is.
Ismételten szeretném hangsûlyozni, hogy a Bevândorlâstôrténeti Kutatô Kozpont célja a bevândorlô csoportok tôrténetének megôrzése és fontossâguk hangsûlyozâsa az amerikai
târsadalom felépitésében. Tehât minél tôbb informâciôt tu-

dunk elhelyezni az amerikai magyarsâgrôl és annak mûkddésérôl, annal tôbb hibamentes tanulmâny fog megjelenni
rôlunk.

Végiil kérem kbnytâros kollégâimat, és egyben minden
magyart, hogy tâmogassâk a Bevândorlâstôrténeti Kutatô

Kôzpont célkituzéseit. Nagyban ennek az akciônak a sikerétôl
fiigg, hogy az amerikai magyarok élete és munkâja a valôsâgnak megfelelô dokumentâlâsban részesùl.

Levelezési cfm: Joseph Széplaki, Consultant for Hungarian-American Collections Acquisitions Div. 170 Wilson
Library, University of Minnesota, Minneapolis, Minn.
55455. Telefon: (612) 373-7809.
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Dr. Szilassy Sândor tanâcskozâsi elnôk megkôszonte
Széplaki Jôzsef értékes elôadâsât, majd dr. Béky-Halâsz Ivân
kônyvtârost (Willowdale, Ont., Kanada) kérte fel javaslatânak
elôterjesztésére.

Dr. Béky-Halâsz Ivân konyvtâros, az Arpâd Akadémia iro-

dalmi osztâlyânak levelezô tagja, az Amerikai Egyesiilt Allainok és Kanada kônyvtâraiban talâlhatô magyar idôszaki kiadvâny-anyag kôzponti katalôgusânak elkészi'tésére vonatkozôan
tett javaslatot, amelyet az osztâly nagy tetszéssel fogadott el.
Dr. Szilassy Sândor tanâcskozâsi elnôk megkôszonte dr.
Béky-Halâsz Ivân elôterjesztését, majd napirend szerint kôvetkezô elôadâsât tartotta meg:

Dr. Szilassy Sândor:
ADALÉKOK A MAGYARORSZAGI KÔNYVTARAK
TÔRTÉNETÉHEZ

A tôrôkôk ellen folytatott mâsfél szâzados hâborùskodâs
miatt a kôzépkori kônyvtârakbôl viszonylag kevés maradt meg.

A tôrôk megszâllôk a Korânon kiviil nem tulajdonitottak értéket a kônyveknek és ha nem puszti'tottâk el a gyaurok
kéziratos és nyomtatott kiadvânyait, ez csak azért tôrtént.

mert remélték, hogy a kiilfôldôn el tudjâk majd ôket adni jd
âron. A hârom részre szakadt orszâgban az erdélyi fejedelmek
szolgâlatâban és a Habsburgok zsoldjâban magyar magyar ellen is harcolt. Feldûlt vârosok, felégetett templomok és archivumok jelezték a hadak ûtjât mindenfelé.
A kevés âtmentett kozépkori gyûjteménybôl a legismertebb a pannonhalmi Benedek-rendi apâtsâgé. A kônyvtâr legrégibb katalôgusa 1090-bôl valô. Valamennyi feltûntetett
konyv latin szôvegû és vallâsos tartalmû volt.
Kdztudomâsù tény, hogy az elsô magyar îrott nyelvemlék
a Veszprém-vdlgyi apâcakolostor alapitô levele 1109-bôl, aminek csak a szâz évvel késôbbi mâsolata maradt meg. Az okmâny gôrbg nyelvû, de sok magyar helységnév és szô is keriilt
bele. A jobban ismert Halotti Beszéd a XII. szâzad végérôl
datâlôdik. Jôl emlékszùnk valamennyien az elsô mondatokra:

"Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. Isa pur es chomuv
uogmuc ..." Amikor az ismeretlen pap papirra vetette az ôsi
szôveget, a kolostori kônyvtârakban bizony csak néhâny kézi-

ratos kônyv szokott lenni. A barâtok sokszor évekig mâsolgattak egy-egy Bibliât, vagy misekônyvet, festegették az iniciâlékat, ami'g a gyertya a kôrmiikre nem égett. Amint a tizen-

negyedik szâzadbôl valô Képes Magyar Legendârium és az
ugyanabban az évszâzadban irt Képes Krônika bizonyitja, a
magyar kônyvmûvészet semmivel sem volt alacsonyabb rendu
a tôbbi eurôpai orszâgokénâl.
A tizenôtôdik szâzadban kiilonôsen fejlôdésnek induit Ma-

gyarorszâgon a kônyvirâs és kônyvterjesztés a kôzépkorbôl az
ùjkorba valô âtmenetet jelentô reneszânsz hatâsâra. A veszprémi kapitulâris kônyvtârnak az 1429 és 1437 kôzôtti idôszakban
keletkezett katalôgusa 171 kônyvet tuntet fel, fôként az egyhâzatyâk mûveit és latin nyelvû klasszikusokat.
Mâtyâs kirâly bibliotheca Corvinâja az olasz humanizmus
Magyarorszâgra valô sikeres âtûltetését bizonyitja. A Corvinâk
ma a vilâg leghiresebb kônyvtârainak a diszei mûvészi tartalmuk és kûlônôsen szép kôtésûk miatt. A kônyvek eziist lânccal
voltak az olvasô asztalokhoz erôsitve és himzések védték ôket

a portôl. Altalânos hiedelem, hogy a tôrôkôk hordtâk szét a
Corvinâkat Buda elfoglalâsa utân, de a valôsâg az, hogy mâr

jôval elôbb, nem sokkal Mâtyâs halâla utân megszunt a kônyvek készitése és vâsârlâsa, a konyvtârosokat szélnek eresztették és a mintegy 2,000 kotetbôl allé gyûjtemény jôrésze osztrâk és cseh humanistâk kezébe keriilt. Csaknem ôtven kotet

van ma belôlûk Budapesten, de a Corvinâk tdbbsége nyugateurôpai kônyvtârakban talâlhatô.
A tizenhatodik szâzad elején a nyomtatott kônyv mind

jobban elterjedt Magyarorszâgon. Kiilonôsen a reformâciô
prédikâtorai tulajdonitottak nagy fonlossâgot annak, hogy a
Biblia és a zsoltârok eljussanak minden hi'vôhbz. Ebben az
idôben keletkeztek a nagy kollégiumi konyvtârak Pâpân, Debrecenben és Sârospatakon. A nagyszombati egyetem kitûnô
kônyvtârât Pàzmdny Péter alapitotta 1635-ben az ellenreformâciô és a felsôoktatâs tâmogatâsâra. A fôvârosi reformatas
Râday-kônyvtâr csak jôval késôbb, 1711-ben létesiilt.
Erdélyben a nagy fejedelmek kôziil Bethlen Gàbor alapitott kônyvtârât Gyulafehérvârott, amit késôbb a tôrôkôk felégettek. Utôda, Râkôczi Gyôrgy a sârospataki fôiskolât tâmogatta adomânyaival, és megkîsérelte a Corvina-gyiijtemény
megmaradt részének a tôrôkôktôl valô megvâsârlâsât Is.
Pécsett Klimô Gyôrgy puspôk alapi'totta az elsô magyarorszâgi kôzkônyvtârat, amelyben mintegy 15,000 kotetbôl âllô
gyûjteményét helyezte el 1774-ben. Teleki Sâmuel 1796-ban
hozta létre a hi'res Teleki Tékât Marosvâsârhelyen.

A kônyvtârfejlesztésnek a tizenkilencedik szâzadban grôf
Széchenyi Ferenc adta a legnagyobb lôkést, amikor 15,000
kotetbôl âllô kônyvtârât és kéziratgyujteményét a nemzetnek
ajândékozta, amivel megalapitotta a ma is fennâllô orszâgoè
Széchenyi Kônyvtârât. Az adomânylevél szerint az adomânyozô célja hungaricuin gyûjtemény létesitése volt, amely késôbb,
1818-ban kibôviilt a

kûlfôldi irodalom értékeit tartalmazô

9,226 kôtettel és mintegy 6,000 rézmetszettel és térképpel. Ezzel
'"a nemzeti elfogultsâg és egyoldalûsâg veszélyeitôl" ki'vânta
Széchenyi megvédeni a magyarsâgot. A Széchenyi Kônyvtâr
az Ârpâdkorig visszanyulô magyar csalâdi levéltâraknak is letéteményese volt. Szâznâl tôbb csalâdi gyûjteményt ôrzôtt,
amig az elsô vilâghâborût kôvetôen be nem fejezôdôtt az Orszâgos Levéltâr épitése.

Teleki Jôzsef 30,000 kôtetes kônyvtâra a Magyar Tudomânyos Akadémia anyagânak az alapja. Kresznerics akadémiai
tag kônyvritkasâgokbôl âllô gyûjteménye, Marczibânyi Livius
foldrajzi kônyvtâra, a Bâtthyànyiak kéziratgyûjteménye,
Pulszky Ferenc régészeti konyvei, Bugât Pdl finn kéziratai,
Vàmbéry Àrmin orientalista gyûjteménye, Kugler Jânos jogi
kônyvtâra, Herman Otto természettudôs levelezése és Râth
Gyôrgy régi magyar konyveket tartalmazô gyûjteménye gazdagitottâk az anyagot az alapitâst kdvetô évtizedekben.

A budapesti Egyetemi Kônyvtâr és a Szabô Ervin kôzkbnyvtâr az emlitett Széchenyi és az akadémiai konyvtârakkal egyûtt ma az orszâg bûszkeségei kôzé tartoznak. Meg kell
iit emlfteni hogy a mùlt szâzad vége felé kibontakozott népkbnyvtâr mozgalom amelynek egyik elinditôja az Olaszorszâgbôl hazatért Tiirr Istvân tâbornok volt 1868-ban, és amelyet a
Kôzponti Népoktatâsi Kor égisze alatt Deâk, Jôkai, a tôrténész Horvdth Mihdly, Kemény Zsigmond és Hunfalvy Pdl is
tâmogatott, az elsô vilâghâborû végéig tôbb mint kétezer népkônyvtârat létesi'tett, amelyeknek tbbb mint fele népiskolâkban volt elhelyezve.
A két vilâghâborû kôzbtt a csonka orszâgban sem âllt
meg a kbnyvtârfejlesztés. A debreceni âllami egyetemen mo
dem kônyvtâr épûlt. Kôzponti épûletet kapott a Fôvârosi
Kônyvtâr és gyorsan nôtt a Statisztikai Hivatal kônyvtâra,
ami akkoriban a mâsodik nemzeti kônj'vtâr szerepét jâtszotta
a Széchenyi Kônyvtâr mellett. A szakkônyvtârak sorâban meg
kell emliteni a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara sok
idegen nyelvû kôtetet és régi kônyvet is magâban foglalô
kônyvtârât, aminek a gyûjteménye a mâsodik vilâghâborû
idején meghaladta a 150,000 kôtetet. Falusi kônyvtârak létesûltek; kisebb helyeken megint csak az iskolâkban helyeztek
el egy-két lâdâra valô kônyvanyagot. A Fôvârosi Kônyvtâr
1911-ben bevezette a tizedes osztâlyozô rendszert, amit az elsô

vilâghâborût kôvetôen âtvettek mâs nagyobb kônyvtârak is.
Mâr 1919-ben javaslat hangzott el "ôsszkatalôgus" és bibliogrâfiai felvilâgositô iroda felâllftâsâra. Ma a Széchenyi Kônyvtâr
feladatai kôzé tartozik az orszâgos kôzponti katalôgus ôsszeâllitâsa.

A mâsodik vilâghâborût kôvetôen sok ûzemi és falusi
konyvtâr épiilt. A meglévôk koziil tôbbet âtépitettek és modernizâltak. Jelentôsen novekedett az iskolai és ifjùsâgi konyvtârak szâma. Hivatalos statisztikai adatok szerint a Széchenyi
Konyvtârban tbbb mint otmilliô kôtetel târolnak; a budapesti
Egyetemi Konyvtâr koteteinek szâma egy, és egy és egynegyed
milliô koriil van; az akadémiai konyvtâr tôbb mint 1,200,000
kotetet tartalmaz. A debreceni egyetemi konyvtâr is millios
gyûjteménnyel rendelkezik. A fôvârosi kozkônyvtâr kozel otven fiôkja szolgâlja a kôzonséget. A parlamenti konyvtârnak
félmilliô kôriil van a konyvanyaga. Az 1956-ban promulgâlt
konyvtâri torvény lényegében nemzeti konyvtârak létesitését
irja elô fontosabb tudomânyâgakban. Igy léteslilt a Kôzponti
l'echnikai Konyvtâr és a Kârolyi Mihâlyrôl elnevezett orszâgos mezôgazdasâgi konyvtâr, amelynek bizonyâra az OMGEkonyvtâr voit az alapja. Mindkét nemzeti konyvtâr dokumentâciôs anyagot is tartalmaz. A Kôzponti Statisztikai Hivatal
jelentése szerint 1960 és 1970 kôzôtt megduplâzôdott a tanâcsi
és szakszervezeti kônyvtârakbôl kikôlcsônzôtt kôtetek szâma.
A regényirôk kôzôtt vâltozatlanul Jôkai vezet.

Nyugodtan megâllapithatjuk, hogj- annyi tôrténelmi bal^
szerencse és viszâly ellenére a magyarorszâgi kônjn'târiigy
âllandô fejlôdést mutât. A magyar kônyvtârosok a gyûjtemények és a bibliogrâfiai môdszerek fejlesztésével évszâzadok
ôta hûségesen, szorgalommal és szaktudâssal ôrôkitik ât nemzetiink hagyomânyait és kulturâlis értékeit nemzedékrôl nemzedékre.
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Dr. Szilassy Sdndor tanâcskozâsi einôk értékes elôadâsânak elhangzâsa utân az Arpâd Akadémia kônyvtârosi és levéltârtudomânyi osztâlyânak jelenlévô tagjai a megoldâsra vârô
amerikai magyar kônjrvtârfejlesztési és kutatâsi problémâkat
vitattâk meg.

T A N À R O K

Délutân 4 ôrakor a magyar és magyar szârmazâsû egyetemi és fôiskolai tanârok barâti megbeszélésére keriilt sor,

amelynek vezetésére dr. Nddas Jânos, az Âllandô Titkârsâg
vezetôje dr. Basa Molnàr Enikô (Silver Spring, MD) egyetemi

tanârt, az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak levelezô tagjât kérte fel.
Dr. Basa Molndr Enikô tanâcskozâsi elnôk a megjelentek
iidvozlése utân a megbeszélés céljât és feladatât ismertette:

Dr. Basa Molndr Enikô:

A MAGYAR TANAROK AMERIKAI FELADATAJ.

A Magyar Talâlkozô vezetôsége mâr korâbban kezdeménye-

zéseket tett, hogy a magyar és magyar szârmazâsû egyetemi
és fôiskolai tanârokat kûlôn egyesûletbe tômôritse. Ezt a
barâti megbeszélést kimondottan azzai a javasiattal hivta ôszsze, hogy a szôban forgô egyesûletet alakitsuk meg. A javas
iattal kapcsolatban tôbb fontos kérdést kell eldônteniink,
mielôtt elhatârozâsunkat megtessziik.
A fontosabb kérdések ôsszefoglalâsârôl készitett ivet kiosztottam. Annak kôvetése munkânkat megkônnyiti, mert
megjegyzéseimet fôként arra vonatkozôan teszem meg s ezek

alapjân rendszeresebben folytathatjuk megbeszélésiinket.
Mindenekelôtt azt kell eldônteniink, alapitsunk-e ônâllô
egyesûletet és ha igen, bekapcsolôdjunk-e valamelyik orszâgos, vagy nemzetkôzi tanâri egyesûlet be, mint amilyen pél-

dâul az AAUP (American Association oi University Professors),
vagy a Modem Language Association.

El kell hatâroznunk azt is, mi legyen egyesûletûnk célja.
A magam részérôl két irânyban lâtok lehetôséget; egyrészt
szakmânkon belûl az amerikai kôzônség felé kifejtett mun-

kâban, mâsrészt gyermekeink, ifjûsâgunk magyar oktatâsâban. Megjegyzéseim ezzel a két lehetôséggel foglalkoznak.

Akâr bekapcsolôdunk mâs egyesiiletbe, akâr nem, fôfela-

datunkat sajât szakmânkon beliil és szakmai egyesuleteink
keretében lâtom. Itt tudjuk ugyanis a magyar kultûrât és a
magyarsâgtudomânyt megfelelô môdon bemutatni és terjeszleni. A magyar torténelmet példâul mint Eurôpa tôrténelmé-

iiek részét kell kezelniink. Ugyanezt tdbbé-kevésbé minden
mâs tudomânyszakon beliil is megtehetjlik.
Ehhez persze az is sziikséges, hogy tudomânykôriinkôn
beliil tevékenyek legyiink: gyûléseken vegyiink részt, folyôiratoknak cikkeket, tanulmânyokat kuldjiink stb.
A mâsik kérdés: hogyan segithetjiik elô a magyar, illetve
magyar târgyù tanfolyamok meginditâsât és mûkodését az
egyetemeken? Ebben a vonatkozâsban, azt hiszem, mindanynyiunk tapasztalata arra vall, hogy a magyar kôzonség és a
magyar egyesûletek kôzonye a legnagyobb probléma. Ha nincs

érdeklôdés, nincs hallgato, akkor tanfolyam sincs. Igy szûnt
meg a magyar nyelvoktatâs az "American University"-n, ahol
az az utôbbi négy éven ât âtlagban két hallgatôval folyt. A

"Hungarian Civilization" (magyar mûveltség) ismertetésére hivatott tanfolyam megfelelô szâmù jelentkezô hiânyâban mâr
el sem kezdôdhetett.

Nem vitâs, hogy a magyar és magj'ar târgyù tanfolyamok
esetében a hallgatôk zômének mégiscsak a magyar szârmazâsûk soraibôl kellene kikeriilnie. Sajnos, még az olyan tan
folyam is megbukik, amelyiknek hallgatâsâhoz nem sziikséges
a magyar nyelvtudâs, mert nincs érdeklôdô. Ezzel a rideg
ténnyel szemben sokan — magyar egyesûletek és magyar
egyének — arrol panaszkodnak, hogy az egyetemeken nincs
magyar oktatâs.

Ezek utân vilâgos, hogy ha ilyen tanfolyamokat akarunk
indftani, akkor a nem magyar, vagy esetleg csak a harmadnemzedékes magyar hallgatôsâgra kell szâmitanunk, tehât
nem nemzeti, hanem szakmai alapon kell az érdeklôdést felkeltenûnk. A magyarsâgtudomânyt a mâr meglévô tudomânykarok és tanfolyamok keretén belûl kell fejlesztenûnk.
Kôzben angol nyelvû kônyvek, tanulmânyok és cikkek
irâsâval tudjuk ugyanazt a célt elômozditani. Ezeket amerikai, illetve kanadai kiadôkkal prôbâljuk meg elfogadtatni.

Ilyen lehetôséget nyûjt a Twayne Publishers programja is. A
Twayne és a G. K. Hall sorozatai kivâlô alkalmat nyûjtanak
a magyar mûvelôdéssel és a magyarsâgtudomâny egyes kérdéseivel foglalkozô kônyvek kinyomtatâsâra. A "World
Authors Series"-en beliil én vagyok a magyar rész fôszerkesztôje. A sorozat részére mâr harminc magyar îrô kiadvânyât
togadtâk el. Torténelemmel, politikâval és az "Americana"
sorozatban Magyarorszâggal s a magyar emigrâciôval foglal
kozô kônyvek kiadâsâra vannak lehetôségek.
Tovâbbi kérdés, amit meg kell vitatnunk: milyen viszonyban âlljunk Magyarorszâg kulturâlis programjâval? Mint ame-

rikai egyetemeken és fôiskolâkon mûkôdô tanârok, az utôbbi
hûsz-harminc év otthoni eredményeit nem tudjuk egyszerûen
figyelmen kivùl hagyni. Ismerjiik, mert ismernûnk kell, vagy

illô a tudomânyos érdeklôdésûnk kôrébe vâgôan Magyarorszâgon végzett kutatâs eredményeit, az ûj kônyveket, folyôiratokat és természetesen a kûlfôld részére készîtett kiadvânyokat
is. Ezeket ismertethetjûk, a kônyvtârak és szakgyûjtemények
részére megrendelhetjiik. Ezek a kônyvek és tudomânyos kiadvânyok âltalâban târgyilagosak, ha nem is értûnk egyet minden âllitâsukkal. Ha professzori tekintélyiinket meg akarjuk
tartani, akkor nem tehetjiik, hogy ùgy viselkedjiink, mintha
Magyarorszâg jelenleg nem léteznék. Nem mondhatjuk, amit
sok magyar mond: Magyarorszâg volt, esetleg lesz, de most
nincs!

Ha nem vesszùk figyelembe az utolsô harminc év munkâssâgât, ha mellôzziik a most megjelenô irodalom termékeit,

akkor nem-magyar kartârsaink nem vehetik munkânkat komolyan. Ezzel szemben, ha ismerjiik az anyagot, akkor —
ahol kell — kiegészlthetjiik, megbirâlhatjuk, kijavithatjuk.

Igy biztos.thatjuk a magyarsâg részére a legûjabb kutatâs
eredményeinek elônyeit és megnyerhetjiik nem-magyar kar
târsaink érdeklôdését is. Ugyanakkor kijavithatjuk a tûlzâso-

kat és félremagyarâzâsokat, amelyeket mâsok, példâul nemmagyar kartârsaink, észre sem vesznek. Mint magyaroknak,

mint tanâroknak, ez az egyik legfontosabb feladatunk.
Ezzel kapcsolatban hadd emlitsem, hogy az ùgynevezett
"exchange student"-eket (cserediâkokat) is tâmogatnunk kell.

Nem-magyar kartârsaink meg sem értik ettôl valô hûzôdozâsunkat.

A kôvetkezô târgykor, amelyre râ kell témiink, az a kérdés, hogyan tudjuk elôsegiteni a magyar nyelv oktatâsât a
magyar gyermekeknek. Ezt a feladatot a magyar iskolâk egyedûl nem bîrjâk elvégezni. Elôszôr is a sziilôk tevékeny kôzremûkodése szukséges. Ha ugyanis a sziilôk hét kôzben nem foglalkoznak gyermekeikkel és nem ellenôrzik azok haladâsât,
nem ôsztônzik ôket, nem gyakoroljâk veliik a magyar beszédet és nem biztosîtjâk, hogy a gyermekek rendszeresen jârjanak a magyar iskolâba, akkor a tanitôk, tanârok szombatonként keveset tudnak elérni.

A magyar tanârok igen fontes feladata lehetne — inkâbb
a sziilôk, mint az iskolâk szâmâra — tankônyv és tananyag

ôsszeâllitâsa. A magyarsâg mâr nem lakik gôcpontokban, ennek kôvetkeztében az ùjabb nemzedék egyre inkâbb mâr nem
magyar kôrnyezetben nevelkedik fel. Az iskolâk fenntartâsa
egyre nehezebb feladat. Mind tôbb és tôbb helyen csak a szii

lôk tudnak a gyermekekkel magyarul foglalkozni. Ez azonban
nem olyan nehéz feladat, ha a szûlô megtudhatja, hogy a szakavatott nevelô, a képzett tanâr milyen kônyvet ajânlana neki
magyarâzatokkal és gyakorlatokkal stb, hogy gyermekével
rendszeresen és — amennyire lehetséges — môdszeresen foglalkozhassék. Az utôbbi szempontbôl még egy kônyvjegyzék
kiadâsa is sokat jelentene annak a sziilônek, aki azt sem tudja,
hogy is kezdje gyermeke magyar tanitâsât.
☆

☆

☆

Dr. Basa Molnâr Enikô tanâcskozâsi elnôk âltalânos tet-

széssel fogadott bevezetôje utân a jelenlévôk barâti eszmecsere formâjâban tiizetesen megvitattâk a felmeriilt kérdéseket és az egyesiilet megalakitâsâra vonatkozô javaslatot s
ennek eredményeként a kôvetkezô elhatârozâsokra jutottak:
1) "American Hungarian Educators' Association" elnevezéssel ônâllô egyesiiletet akakitanak, amelynek tagja lehet
a) minden magyar tanâr,
b) mindenki, aki magyar nyelvet tanit, vagy magyarsâgtudomânnyal foglalkozik.

Ilyen lehetôséget nyûjt a Twayne Publishers programja is. A
Twayne és a G. K. Hall sorozatai kivâlô alkalmat nyûjtanak
a magyar mûvelôdéssel és a magyarsâgtudomâny egyes kérdéseivel foglalkozô kônyvek kinyomtatâsâra. A "World
Authors Series"-en beliil én vagyok a magyar rész fôszerkesztôje. A sorozat részére mâr harminc magyar irô kiadvânyât
togadtâk el. Tôrténelemmel, politikâval és az "Americana"
sorozatban Magyarorszâggal s a magyar emigrâciôval foglal
kozô kônyvek kiadâsâra vannak lehetôségek.

Tovâbbi kérdés, amit meg kell vitatnunk: milyen viszonyban âlljunk Magyarorszâg kulturâlis programjâval? Mint amerikai egyetemeken és fôiskolâkon mukôdô tanârok, az utôbbi
hûsz-harminc év otthoni eredményeit nem tudjuk egyszerûen
figyelmen ki'viil hagyni. Ismerjiik, merl ismerniink kell, vagy
illô a tudomânyos érdeklôdésiink kôrébe vâgôan Magyarorszâgon végzett kutatâs eredményeit, az lij kônyveket, folyôiratokat és természetesen a kûlfôld részére készitett kiadvânyokat
is. Ezeket ismertethetjiik, a kônyvtârak és szakgyûjtemények

részére megrendelhetjùk. Ezek a kônyvek és tudomânyos kiadvânyok âltalâban târgyilagosak, ha nem is értunk egyet minden âllitâsukkal. Ha professzori tekintélyiinket meg akarjuk
tartani, akkor nem tehetjiik, hogy ûgy viselkedjiink, mintha
Magyarorszâg jelenleg nem léteznék. Nem mondhatjuk, amit
sok magyar mond: Magyarorszâg volt, esetleg lesz, de most
Ha nem vessziik figyelembe az utolsô harminc év munkâssâgât, ha mellôzzûk a most megjelenô irodalom termékeit,
akkor nem-magyar kartârsaink nem vehetik munkânkat komolyan. Ezzel szemben, ha ismerjiik az anyagot, akkor —
ahol kell — kiegészithetjiik, megbfrâlhatjuk, kijavithatjuk.

Igy biztos.thatjuk a magyarsâg részére a legûjabb kutatâs
eredményeinek elônyeit és megnyerhetjiik nem-magyar kar
târsaink érdeklôdését is. Ugyanakkor kijavithatjuk a tûlzâsokat és félremagyarâzâsokat, amelyeket mâsok, példâul nemmagyar kartârsaink, észre sem vesznek. Mint magyaroknak,

mint tanâroknak, ez az egyik legfontosabb feladatunk.
Ezzel kapcsolatban hadd emlitsem, hogy az ùgynevezett
"exchange student"-eket (cserediâkokat) is tâmogatnunk kell.

Nem-magyar kartârsaink meg sem értik ettôl valô hùzôdozâsunkat.

A kovetkezô târgykôr, amelyre râ kell térniink, az a kér-

dés, hogyan tudjuk elôsegi'teni a magyar nyelv oktatâsât a
magyar gyermekeknek. Ezt a feladatot a magyar iskolâk egye-

diil nem birjâk elvégezni. Elôszôr is a szûlôk tevékeny kôzremûkodése sziikséges. Ha ugyanis a szùlôk hét kôzben nem foglalkoznak gyermekeikkel és nem ellenôrzik azok haladâsât,
nem ôsztônzik ôket, nem gyakoroljâk veliik a magyar beszédet és nem biztosi'tjâk, hogy a gyermekek rendszeresen jârjanak a magyar iskolâba, akkor a tam'tôk, tanârok szombatonként keveset tudnak elérni.

A magyar tanârok igen fontes feladata lehetne — inkâbb
a sziilôk, mint az iskolâk szâmâra — tankônyv és tananyag

ôsszeâllitâsa. A magyarsâg mâr nem Iakik gôcpontokban, ennek kovetkeztében az ùjabb nemzedék egyre inkâbb mâr nem
magyar kôrnyezetben neveikedik fel. Az iskolâk fenntartâsa
egyre nehezebb feladat. Mind tôbb és tôbb helyen csak a szû

lôk tudnak a gyermekekkel magyarul foglalkozni. Ez azonban
nem olyan nehéz feladat, ha a szûlô megtudhatja, hogy a sza-

kavatott nevelô, a képzett tanâr milyen kônyvet ajânlana neki
magyarâzatokkal és gyakorlatokkal stb, hogy gyermekével
rendszeresen és — amennyire lehetséges — môdszeresen foglalkozhassék. Az utôbbi szempontbôl még egy kônyvjegyzék
kiadâsa is sokat jelentene annak a szûlônek, aki azt sem tudja,
hogy is kezdje gyermeke magyar tanitâsât.
☆

☆

☆

Dr. Basa Molnâr Enikô tanâcskozâsi elnôk âltalânos tet-

széssel fogadott bevezetôje utân a jelenlévôk barâti eszmecsere formâjâban tûzetesen megvitattâk a felmerûlt kérdéseket és az egyesûlet megalakftâsâra vonatkozô javaslatot s
ennek eredményeként a kovetkezô elhatârozâsokra jutottak:
1) "American Hungarian Educators' Association" elneve-

zéssel ônâllô egyesûletet akakitanak, amelynek tagja lehet
a) minden magyar tanâr,

b) mindenki, aki magyar nyelvet tanft, vagy magyarsâgtudomânnyal foglalkozik.

c) az a kônyvtâros, kutatô stb, akinek mûkôdési kôre
a raagyarsâgtudomânnyal kapcsolatos;
3) célja pedig ôsszejôvetelek rendezése, kôzos kérdések
megbeszélése, magyarsâgtudomânyi elôadâsok kezdeményezése
és pârtolâsa, âltalâban a magyar oktatâs elôsegitése.
4) Az Egyesiilet alapszabâlyait 1975-ben a XV. Magyar
Talâlkozô keretében osszeiilô kôzgyûlésen alkotjâk meg s
azokban

a) a tisztségviselôk szâmât,
b) a vâlasztâsi rendszert (a jelôlés és szavazâs levelézési ûton tôrténô lebonyolitâsât),
c) a vezetôi kar gyûléseinek idôpontjât és helyszînét,
d) a tagsâgi dijakat,
e) a tagok egyéb kôtelességeit rogzitik.
Az alakulô iilés elnokké dr. Basa Molnâr Enikôt (707

Snider Lane, Silver Spring, MD 20904), alelnôkké pedig
Birô Bêlât (University of Pittsburgh at Titusville, Dep. of
Geography, Titusville, PA 16354) vâlasztotta meg.
Dr. Basa Molnâr Enikô tanâcskozâsi elnôk az alakulô

Ulést délutân 1/4 6-kor azzal a kéréssel zârta be, hogy érdeklôdôk neviiket, cfmiiket és javaslataikat vele, vagy az alelnôkkel sziveskedjenek kôzôlni.

TARSADALMI ESEMÊNYEK
Diszvacsora

1974 november 30-ân„ szombaton este fél hét ôrakor a

Magyar Talâlkozô hagyomânyos dlszvacsorâja vette kezdetét.
Az amerikai és a magyar Himnuszt — Nyilas Ferenc zongorakiséretével — Bodnâr A. Lajosné énekesmûvésznô adta
elô.

A bevezetô imât ft. dr. Kôtai Zoltân, az Az Ojsâg c. hetilap felelôs szerkesztôje és kiadôja mondta.
A szertartâsmester tisztét Ewendtné Petres Judith, az

Ârpâd Akadémia rendes tagja s a Magyar Târsasâg kulturâlis
elnoke lâtta el kôriiltekintô talâlékonysâggal. A vacsora elôtt
néhâny szîves szôval ûdvôzolte a hatalmas termet zsùfolâsig
megtoltô, mintegy 750 fônyi iinneplô kôzônséget. Az fzletes
vacsora elfogyasztâsa utân fôt. dr. Béky Zoltân tb. reformâtus

piispbkot, az Amerikai Magyar Szbvetség és az Amerikai Ma
gyar Reformâtus Szbvetség, valamint az Arpâd Akadémia elnôkét kérte fel az iinnepi beszéd elmondâsâra.

Fôt. dr. Béky Zoltân:
HAT MILLIÔ MAGYAR JAJKIALTASA

Nehéz helyzetben vagyok, mert nem tudom, hogyan szôUtsam a mi kedves szertartdsmesternônket, Ewendtné Petres

Judithof, akit annyira becsulôk, tisztelek és szeretek, miôta
nagyszerû regénye, a "Keresztûton", vilàgsikert ért el. Egyik
csillagunk, Hajmâssy Ilona lezuhant a magyar égrôl, s most
feltûnôben van egy mâsik fényes csillag a magyar égen, Petres
Judith.

Dr. Nâdas Jânos arra kért, hogy rôviden beszéljek. Erre
eszembe jutott egy ôreg magyar bôlcs mondâsa, aki elment

a fiàval egy bankettre, ahol a fia az egyik szônok volt, s mikor
mâr vagy tiz szônoklatot végigszenvedett, akkor azt mondta
a fiânak: "Fiam, ha felszôlitanak, âllj fel, hogy lâssanak, szôlj
egy pdr szôt, hogy halljanak, de az Isten szerelméért, ne beszélj, ha azt akarod, hogy szeressenek".
Szeretném ezt a bôlcs tandcsot betartani, fôleg azért, hogy
szeressenek. De ezt nem tehetem, mert dr. Nâdas arra kért,

hogy beszéljek, de rôviden, hogy a bdlat idôben megkezdhessiik.

Ebben is igaza van. Annyi a szomorûsdgunk, a gyâszunk,
a fdjdalmunk, annyit sirunk, tépjiik-marcangoljtik magunkat
hazdnk szomorû sorsa felett s az ittem magyarsàg sorskérdései miatt, — itt a Kongresszuson is mâr napok ôta, — hogy
illô megdllani egy kicsit és bardtkozni.
Nemzetiink tôrténelme tele van gydsznapokkal: Mohi,

Mohâcs, Vilâgos, Arad, Trianon emlékeivel. Egyebet sem csinâlunk, mint gydszunnepeket tartunk: âprilis 4-én, jûtiius 4-én,
oktôber-àn és 23-àn, november 4-én. J6 lesz, ha néha megàllunk és vigadunk, tâncolunk egy kicsit, ha sirva is, mert belepusztulunk a sok fàjdalomba, mint a leigâzott erdélyi magyarsâg egyik kivâlô kôltôje, Kânyâdi Sândor irja egyik megràzô
allegôrikus, versében, ahol érezteti az erdélyi magyarsâg sok
szenvedését, megalàztatàsàt s a megràzô vers refrénje a kôvetkezô:

"De azért csak jârom
Jârom ezt a tâncot

Ha nem tudod jârni: hallgass
Egy nota van: lakodalmas."

Annyi bânat a szivemen
Két rét hajlott az egeken
Ha még egyet hajlott volna
Szivem ketté hasadt volna

De azért csak jârom
Jârom ezt a tâncot

Ha nem tudod jârni: hallgass
Egy nota van: lakodalmas.

Temetô kapuja sarkig ki van nyitva
De nem megyek én oda
Nem, nem, nem oda
Nem megyek be én oda

Hanem inkâbb jârom
Jârom ezt a tâncot

Vâsson el a csizmâm térdig
Kivârom a nota végit!

Nekiink is annyi bânat van a sziviinkdn, de azért csak
jârjuk, jârjuk ezt a tâncot, hogy elkopik a lâbunk térdig...
De kivârjuk a nôta végit.
Amikor kôszôntôm a IJ. Magyar Kongresszus résztvevôit

es ezt az illusztris vendégsereget, amely az orszâg és a vilâg
minden részébôl jôtt ôssze, mindnyâjukat arra kérem, ne
csuggedjenek el. Az a nép, amely a halàl mesgyéjén is tud
tâncolni, amelyik kibirta a tatâr és tôrôk dûlâsokat, tulélte
Mohit, Mohâcsot, az a nép, amelyet a modem dzsingiszkànok
megtizedeltek, amelynek asszonyait, leânyait meggyalâztâk,
megbecstelenitették, legjobbjait vilâggâ verték: az a nép ma
is él. Az a nép, amelynek a szétszôrtsâgban is ilyen fiai vannak, akiket orszàghatârokon keresztul, tûzôn ât, vizen àt, véren ât vertek, uldôztek, s itt ma a tudomâny, kultûra, mûvészet

terén tornek be az amerikai életbe, egyetemi katedrâkra, akik
apostolai és szôszôlôi egy halâlra itélt népnek, hirdetôi egy
ezeréves kultûrânak.

Izrael 4 ezer évig vârt és innen az amerikai zsidôsàg segitette meg. A magyar feltâmadâsnak is innen kell elindulnia.

Az emigrâciôs magyarsâgnak szent hivatâsa, hogy — mint
Simàndi Pâl — hûzza, kongassa a harangot utolsô lehelletéig.

4 milliô magyar él az elszakitott részeken, 2 milliô a szét
szôrtsâgban.
1 milliô afrikainak ûj hazât teremtiink.

A 6 milliô magyar jajkiâltâsâba egyszer bele kell remegnie a fôldnek, hogy felfigyeljenek a hatalmasok és meghallja az Isten, s elhozza a feltâmadâst.

Mert ha nem fogunk ôssze és nem kiâltjuk vilâggâ egyiitt
a magyar fâjdalmat és igazsâgot, meghalunk, mielôtt âlmaink
valôra vâlnak.
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Ewendtné, Petres Judith szertartâsmester Fôt. dr. Béky
Zoltân lelkes tapssal fogadott iinnepi beszéde utân Duska
Lâszlôt, MHBK vezetô-helyettest mutatta be és kérte fel iin
nepi kôszôntôjének elmondâsâra.
Vitéz Duska Lâszlô iinnepi kôszontéjében a Magyar Har-

cosok Bajtârsi Kôzbsségének vezetôje Mészôly Elemér tâbornok és a vilâgon szétszôrt valamennyi bajtârs nevében szeretettel iidvbzôlte a Magyar Kongresszus résztvevôit.
Az MHBK tisztâban van azzai, hogy âgydkkal, tankokkal
és repiilô-erôkkel nem fogja felszabaditani Magyarorszâgot.

A magyarsâgért valô harcot szellemi si'kon kell folytatni, azon
a sikon, ahol sziilôfôldiinket elvesztettiik.

Hârom generâciôval ezelôtt a magyar nemzet orommâ-

morban ûszott. A honfoglalâs milléniumât iinnepelte. És mikbzben ûnnepelt, nem vette észre, hogy titkos kezek hamissâgot vetettek papi'rra, hazugsâgokat loptak a nyugati vilâg
tankbnyveibe.

A konkolyhintés elsô keserû gyiimôlcseit 1920-ban l'zleltiik
meg, amikor szétdaraboltâk az ôsi orszâgot, mintha Magyar-

orszâg lett volna az 1. vilâghâborû felidézôje. Pedig a magyar
miniszterelnbk volt az, aki tiltakozott minden olyan lépés,
jegyzék és ultimatum ellen, amely hâborûhoz vezetett volna.
A két vilâghâborû kozôtt, ami'g az életlehetôségeitôl megfosztott csonkaorszâg — jogos méltatlankodâssal — kôvetelte
a Millerand-levélben beigért revi'ziôt, addig a nyugati egyetemek tankon5rveiben szaporodott, burjânzott a konkoly.
Hiâba volt Teleki Pâl ongyilkossâga 1941-ben, amellyel
Magyarorszâg hâborûba sodrâsa ellen tiltakozott. Hiâba igért

Churchill ûres széket a béketârgyalâsokra. A mâsodik Trianon
lires szék helyett a vasfûggôny mdgé zârta Magyarorszâgot.
De ezzel még mindig nem szûnt meg az ellenûnk szôtt
hamissâgok sorozata.
A tovâbbiakban azokra a feladatokra mutatott râ, ame-

lyeket — mint délelôtti elôadâsâban részletesen kifejtette —
szellemi téren kell megoldanunk. Ehhez kérte a Magyar
Kongresszus tâmogatâsât is.
A kôvetkezôkben dr. Nâdas Jânos a megjelent notabilitâsokat mutatta be.
☆

☆

☆

Az Ârpdd-érmek âtadâsa
vitéz Duska Ldszlà kôszontôje utân Ewendtné Petres Judith
szertartâsmester dr. Nddas Jdnost, az Allandô Titkârsâg ve-

zetôjét kérte fel, hogy a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti

Arpâd-pâlyâzatokon elôzôleg Ârpâd-éremmel kitiintetett
dr. Basa Molndr Enikônek (Silver Spring, MD),
Ferencz Béldnak (Venice, CA),

Kerecsendi Kiss Mârtonnak (Fairview Park, OH),

vitéz Szathmâry Kârolynak (Toronto, Ont., Kanada),
dr. Szendrey Tamâsnak (Erie, PA) és
Széplaki Jôzsefnek (Roseville, MN)

a birâlô bizottsâg âltal oda itéit arany érmet nyùjtsa ât.
Ennek megtôrténte uân — a hallgatôsâg meleg iinneplésének
elûltével dr. Nàdas Jânos, az Allandô Titkârsâg vezetôje, az

Ârpâd-pâlyâzatok birâlô bizottsâgânak javaslatât ismertette.
Az Ârpàd-pdlyàzat eredménye
A XIII. Arpâd-pâlyâzat birâlô bizottsâga

arany Arpdd-éremmel tiintette kl

1) a "Décision in Vienna; the Chechoslovak-Hungarian

border dispute of 1938" cimu, kinyomtatâsra kész kéziratot, amelynek szerzôje dr. Chdszdr Ede egyetemi
tanâr, az Arpâd Akadémia tagja; (Indiana, PA.)
2) Hellebranth Helenàt (Ventnor, NJ) kiâllitott mûvészi
festményeiért.

bronz Arpdd-éremmel jutalmazta

1) a "Mert ballada lettél" cimû verskôtetet, amelynek
szerzôje Abonyi Bodôcs Ldszlà (Glendale, CA.);
2) a "Portfolio" cimmel szines felvételekben bemutatott

kerâmiai munkât, amelyeknek alkotôja vitéz Beszédes
Lajos (King of Prussia, PA);
Diszoklevelet kapott

Balogh Jdnos (Penticton, B.C.), Hajnos Ldszlà dr. (Zurich,
Svâjc), Hâmory Vdrnagy Dalma (Marl/^A/estf., Németorszâg),
Klekner Rolandné (Westland, MI), Stubner Gyula (Gardena,
CA) és Temesvâry Anna (St. Petersburg), PL) pâlyamûve.
Az Arpdd Akadémia Arpâd-éremmel mâi korâbban kitiintetett
tagjai kôziil

Endrey Antal dr. Ausztrâliâbôl, S. Koôsa Antal Detroitbôl, Negyedi Szabô Margit New Yorkbôl és Nyirddi-Szabô
Imre Santa Monicâbôl vett a pâlyâzaton ûjbôl sikerrel részt.

A fényképkiàlUtâs eredménye
Az elsô izben megrendezett nagysikerû fényképkiâllitàson
di'szoklevelet nyertek: Halâszi Lâszlô és Ildikô (Détroit, MI),
Zdld Géza (Bethel Park, PA) tâjképeikkel, Simontsifs Attila és

Szentkirâlyi Arpâd (Cleveland, OH) Mindszenty hercegpn'mâs
clevelandi lâtogatâsârôl készitett felvételeikkel. Kulôn dicséretben részesûlt Helcz Tibor (Syracuse, NY) a hercegprimâsrôl késziilt kivâlô felvételéért, amely azôta az egész vilâgot
bejârta.
A fényképkiâllîtâs korultekintô megrendezése Simontsits

Attila és Szentkirâlyi Arpâd érdeme.
Kitiintetések

Mint kôztudomâsû, Mindszenty Jôzsef biboros hercegprimâs "Memoirs" cîmû emlékiratait a newyorki MacMillan
Kônyvkiadô éppen most jelentette meg. A mûvet a Magyar

Talâlkozô Allandô Titkârsâga mâr korâbban arany Arpâdéremmel tiintette ki. Az arany Arpâd-érmet a biboros ûr, aki

az Arpâd Akadémia ôrôkôs disztagja, mâjus 27-én a tiszteletére ôsszehivott rendkivuli akadémiai diszkôzgyûlésen, itt
Clevelandben, a Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség Bohm-termében vettê ât. Az idei XIV. Magyar Talâl
kozô nagyrabecsiilése, hôdolata és ragaszkodô, hâlâs szeretete
jeléiil Mindszenty Jôzsef biborost ennél tovâbbmenôen KO-

RVNK LEGNAGYOBB MAGYARJANAK nyiivânitja.

Az év magyar egyesûlete megjelôlés helyett "AZ ÉV LEGKIVALÔBB magyar INTÉZMÉNYE" cimmel a Németor-

szâgban évtizedek ôta mûkôdô Burg-Kastl-i magyar gimnàziumot ruhâzza fel.

"AZ ÉV MAGYAR CSALADJA" cimmel pedig a Cleveland
vârosâban lakô Moser Gyôrgy magyar testvériink csalâdjât
tûnteti ki. Ehhez a csalâdhoz a szulôkôn és a 95 éves éves

nagymamân kiviil 9 gyermek (7 fiû és 2 leâny) tartozik és

mondanunk is felesleges, hogy mind a kilenc tôkéletesen beszél,
kifogâstalanul îr és folyékonyan olvas magyarul. A csalâdfôt
feleségével és gyermekeivel egyiitt a magyar megmozdulâsokon mindig ott lâtjuk s ettôl fuggetlenûl szâmos magyar kôzéleti tevékenységben 24 éve szakadatlanul részt vesz. Oszulô

fejjel, példamutatô môdon, legidôsebb fiâval egyiitt a Western
Reserve University magyar mûvelodéstorténeti tanfolyamât is
kivâlô eredménnyel elvégezte.

Magyar bàl
A diszvacsorât kbvetô eredményhirdetések utân a Magyar

Târsasâg immâr kilencedszer — a Magyar Talâlkozô résztvevôinek tiszteletére — megrendezett hangulatos Magyar Bâlja
keriilt sorra.

A Magyar BâI ûnnepélyes megnyitâsât kovetôen elôszôr a
clevelandi Magyar Szinhâz kitûnô tânccsoportja — Soltay
Istvân szakavatott rendezésében a "Szatmàri tânc"-ot mutatta

be. A valôban mûvészi tâncbemutatô — a tâncosok elragadôan

szép népi viseletével egyiitt — megérdemeit nagy sikert aratott.

A bemutatô utân a 63 magyar iijûbôl âllo bâibizottsâg
elnôke, Varga Sândor mutatta be a bâinyitâsra egyenként bevonulô pârokat.

A II. Magyar Kongresszus bâljân bemutatott elsô bdlozô
lânyok — tâncosaikkal — a kovetkezôk voltak:
Baley Linda — Gyôry Lâszlô
Berta Erzsébet — Dittler Lâszlô

Bôjtôs Anita — Csâky Zsolt
Csiba Julika — ifj. Péter Sândor
Kônyves Erzsike — Somogyi Lél

Legeza Adrienne — Éber Viktor
Magoss Kati — Batizy Lehel

Padânyi Nelson Sonja — Losonczy Almos Istvân
Pénzes Priscilla — Novâk Robert

Péter Cili — Szilassy Péter

Sânta Emese — Csâky Armand

Zadeszky Sindy — Szélpâl Miklos
A 12 elsô bâlozô lâny és tâncosa utân 11 nyitôpâr vonult
a terembe:

Csatâry Kati — Varga Sândor
Csejtey Jutka — Jeney Gyôrgj'
Ewendt Andréa — Kaminski Craig
Kâlmân Ildikô — Péter Sândor

Lôrânth Kinga — Nyilas Ferenc
Némethy Zsuzsa — Horbol Rudolf
Pâncélos Anna — Vargo Kenneth
Pék Jûlia — Ewendt Bogdân
Ricdl Maria — Bagi Emil
Relie Ava — Zolnay Andrâs

Szappanos Katalin — Szarka Lâszlô

Az elsô bâiozok és a nyitôpârok leikesen megtapsolt bevezetô tânca utân a Magyar Bâl mindvégig a legkitûnobb
hangulatban reggel 3 ôrakor ért véget. A résztvevôk kivétel
nélkiil felejthetetleniil szép emlékekkel tâvoztak.

A TIZENNEGYEDIK MAGYAR TALÂLKOZÔ
HARMADIK NAPJA
1974 december 1

—

Beszàmolô

A XIV. Magyar Talâlkozô (a II. Magyar Kongresszus) harmadik napja 1974 december 1-én, vasârnap reggel 9 orakor kezdôdott dr. Nâdas Jànos, mint tanâcskozâsi elnok, megnyitotta
a XIV. Magyar Talâlkozô (II. Magyar Kongresszus) folytatôlagos târgyalâsait. Mindenekelôtt bejelentette, hogy a beérkezett
iidvôzlô tâviratok és levelek kûldôi kôzôtt szerepel Bor Jenô

szkv. altâbornagy (Washington, D. C.), Celeste Richard Ohio
âllam lieutenant governora (Columbus, Ohio), vitéz Kisbarnaki
Farkas Ferenc szkv. vezérezredes, fôcserkész, a Vitézi Rend
fôkapitânya (Nyugat-Németorszâgbôl), vitéz Gâlôcsy Zsigmond

volt magyar mûegyetemi ny. r. tanâr, az Arpâd Akadémia
tiszteletbeli tagja (Toronto, Ont., Kanada), Glenn John, Ohio
demokrata kongresszusi szenâtora, (Washington, D. C.), dr.
Irdnyi Lâszlô Sch. P., a piarista rend helyettes-provinciâlisa

(Washington, D. C.), Kisjôkai Erzsébet, az Arpâd Akadémia
rendes tagja (Hilversum, Hollandia), dr. Mihâlyi Ferenc, a

Kanadai Magyar Egyhâz lelkésze (Toronto, Ont., Kanada),
Perk J. Ralph, Cleveland polgârmestere (Cleveland, Ohio), a
Szent Istvân Tudomânyos Akadémia (San Francisco, Calif.),
Vajda Géza dr. ehiôk, Nimrôd Frank dékân és Sârdy Jânos
dr. titkâr alâirâsâval és dr. Wigner P. Jenô Nobel-dljas fizikus
egyetemi tanâr (Princeton, N.J.).

A tovâbbiakban dr. Nâdas Jànos, mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, a XIV. Magyar Talâlkozô (II. Magyar Kongreszszus) elôkészitésével, megrendezésével kapcsolatos levelezés-

rôl, kôltségekrôl nyùjtott rovid tâjékoztatâst, majd a kovetkezô évre vonatkozô terveket vâzolta, végiil az îrâsban be-

kiildott inditvânyokat és javaslatokat terjesztette elô.
JAVASLATOK

Bor Jenô szkv. altâbornagy (Washington, D. C.)
az erôszakos hazaszâlUtdsokkal

kapcsolatosan arra utal, hogy évekkel ezelôtt, de azôta is
tôbbszôr jelentek meg fôleg angol irâsok (legutobb Solzhenitsyn "Gulag Archipelago" cimû kônyvében is) arrôl az embertelen eljârâsrôi, amellyel az angol hadsereg alakulatai
kegyetlen erôszakkai âtadtâk a szovjet hadseregnek azokat a
kozâk egységeket és orosz menekûlteket, akik a mâsodik
vilâghâborû idején a német erôkhoz csatlakoztak s îg>'
Ausztria délnyugati teriiletére kerultek. Ezzel szemben nem
olvastunk és nem hallottunk arrôl az erôszakos hazaszâlli-

tâsrôl, amely a hâborû végével a mag>'arok ezreit juttatta az

orosz megszâllâs alatt mûkôdô magyar hatôsâgok ônkényes
birâskodâsa elé.

Kétségtelen, hog>' a két eljârâs kûlônbôzik egymâstôl.
Ezek kôzôtt a magyar tômegek kôzôtt voltak hatalomratôrôk,

fantasztâk is, de zômûkben tâjékozatlan, félrevezetett, kikényszeritett, vagy pusztân ijedt menekûltek voltak, akik kôziil
egy sem volt a magyar nemzet ellensége. Mindenesetre tartozunk a magyar tôrténelemnek, hogy errôl is beszâmoljunk.
Bor Jenô altâbornagy, mint a kôzelmûltban megjelent
nagy hadtôrténeti munka egyik szerzôje, felhivja irôtârsait,
hogy errôl a "mozgalomrôl" is târjâk fel a valôdi adatokat a
nyiivânossâg elôtt, mint ahogy a katonâk a mâsodik vilâg
hâborû katonai és politikai kûzdelmeit — minden ferdîtés

nélkiil — igyekeztek lei'rni.
☆

☆

☆

Flôriàn Tibor (New Milford, Conn ), az Arpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak elnôke,
vélemény és javaslat
bekiildésével fordult a II. Magyar Kongresszushoz, amely a
kôvetkezô:

"Sziikségesnek tartom megirni: nem javasolom, hogy
a nyugati eszmék szabad beâramlâsânak Kâdârtôl és
rendszerétôl koveteljetek ûtat. Ezt sem egy csatlôs âllam,
de maga a szovjet sem adnâ meg, mert ezzel sajât halâlos
itéletét irnâ alâ. (Ez majdnem olyan, mintha Kâdâréktôl
kôvetelnénk a fiiggetlen Magyaroiszâgot.)

Csak azt kovetelhetjûk, amirôl fôltételezziik, hogy
esetleg meg is kapjuk. Mivel ennek a lehetôsége kommunistâktôl nem vârhatô, igy a kovetelés a naivitâs és a
tâjékozatlansâg lâtszatât kelti még magâban az otthon

élô és az adottsâgok és kôriilmények ôlomsûlyât jôl ismerô magyar népben is.

Ellenben egyet lehet tenni! A nyugati vilàg vezetôit és
kôzvéleményét ismételten figyelmeztetni kell, hogy kôvetelje az eszmék szabad âramlâsât Kelet felé is, vagy ha
ez nem tôrténik meg, ôk is vessenek gâtât az eszmék Keletrôl Nyugat felé irânyulô és egyre fokazodô nyilt âramlâsànak és titkos beszivârgâsânak, amely jelenlegi egyirânyûsâgâval a nyugati vilàg tôkéletes agymosàsât és lelki
ellenâllâsânak letdrését kivânja elérni és ha igy folytatôdik, el is érheti."
☆

☆

☆

Olàh Gyorgy kôzi'rô, az Arpâd Akadémia rendes tagja
a magyar iras esztendejérôl

szôlô levelet intézett a Magyar Kongresszus résztvevôihez;

"Sajnos, nem tudok ott lenni kôztetek, igy engedjétek
meg, hogy mint az emigrâciôban élô magyar publicistâk egyik
legidôsebbike, e par sorban szôljak Hozzâtok a fôldgolyô
mâsik sarkâbôl a tavalyi Talâikozôhpz kiildôtt inditvânyommal kapcsolatban. Elôszôr is isméteini kivânom: "a magyar
irâs esztendeje" meghirdetésének eszméje tulajdonképpen
nem tôlem szârmazik, hanem egy kivâlô magyar tudôstôl, aki
élete utolsô bat évében félvakon élt, nem lâtta a magyar

betût, mégis sok mindent vakon is vilâgosabban lâtott (talân
éppen ezért) a magyar betû sorsa kôriil, mint mi, akik a mâban éliink.

Vârady Imre, a bolognai egyetem egyik tanszékének volt
tanâra, az olasz âllam elôkelô rômai nyugdijasa figyelmeztetett minket tôbbszor, mielôtt ôrôkre eltâvozott voina kôziilûnk, hogy a magyar nemzeti emigrâciô szellemi élete rohamos zsugorodâsban van. Az emigrâns lapokon mindjobban
kiiit a fenntartâs kétségbeesett gondja, a kônyvterjesztés akadozik, ez teljes széteséshez, elvidékiesedéshez vezet, môdosabb
dilettânsok rémuralmâhoz, akiknek még môdjukban van irâsaikat megjelentetni.
Mikor tavalyi kilenchônapos északi kôrûtamon ugyanezeket a tiineteket észlelve beszâmoltam neki, nemcsak benne,

de tobb Miinchenben élô l'rôtârsamban egyszerre tâmadt fel
a parancsolô kivânsâg; itt valami olyasmivel kell elôâllni siirgôsen, ami felrâzza a mi emigrâciônk lelkiismeretét. Itt van
elôttem a vak tudôs âltal diktâlt egyik levél, amelyben szinte
ùjjongva veszi tudomâsul: megvan a megvâltô ôtlet! Meg kell
hirdetni az ôsszeomlâs harmincadik évfordulôjâra minden
kûlfôldi magyar kolôniâban "a magyar iras esztendejét". Tizen-

két hônapon ât csak azzai foglaikozzék a magyar emigrâciô
elitje: mit tehet lassan mâr csak a nyomdâk kegyeibôl élô,
elsorvadô sajtôtermékei, râfizetéssel kiadott kônyvei, mind
jobban félretolt irôi, kôitôi érdekében?

Az Elôttetek fekvô inditvânynak nem az a célja, hogy
terméketlen vitâkat keltsen gyakorlati kivitele kôriil, hogy
jô emigrâns szokâs szerint pontrôl pontra szellemi fôlényiink
megragyogtatâsâval elôre kimutassuk eredménytelenségét, albizottsâgokba utalva elôre szétrâgjuk hatékonysâgât és hitelét.
A tiz pont, amit hevenyészve ôsszeâllitottunk, csak keret,
csak szerény tanâcsadâs. Minden emigrâns-kolônia maga tudja
lehetôségeit, érdeklôdési kôrét. Tizenkét teljes hônap âll min
den magyar kôzôsség rendelkezésére, hogy megvitassa, mit
tehet, kit mozgathat meg. A lényeg, hogy minél tôbben eszméljenek râ itt is, ott is: ez esetben nem a szokâsos zakla-

tâsrôl van szô a mindjobban szétkôltôzô, ônmagâba hûzôdô
emigrâns fokozôdô kôzômbôssége miatt, nem arrôl van szô,

hânyan jelentiink meg egy bâiban, vagy magyar iinnepségen.
A szép jelzôt is, hogy a magyar betû, a magyar frâs az egyedlili "aranyfonâl", amely a négy vilâgrészen szétszôrôdô, ezer

kûlonbozô érdekkel széttagolt emigrâciôt ma osszetartja, a

vak Vârady Imre adta szânkba. És éppen Vàrady Imre tanulmânyai eszméltetnek bennûnket arra, hogy a magyar îràsnak
itt a szabad vilâgban sokkal nagyobb szerepe van az egész
magyar fennmaradàs szempontjâbôl, mint a legtôbb emigrâciô kiilfolddn nemzeti nyelven megjelenô irâsainak. Tervszerû
agymosâs folyik otthon, hogy a magyarsâg tudatâbôl az ezeréves mùlt, a Nyugat és Kelet kôzôtt nekiink kiosztott magasabb kuldetés, a Kârpâtok medencéjében betbltôtt vezetô
szerepiink emlékeit is kiiktassâk, hogy végleg elfelejtsùk: a
hatârokon kiviil keriilt hârommilliô magyar a természet és
egy tobb mint ezeréves tôrténelem tdrvényei szerint hozzânk
tartozik. Ebben a pillanatban a magyar betû az egyetlen fegyveriink, amivel ez ellen a rendszeres agymosâs ellen kûzdhetiink!

Kérdezem Tôletek: letehetjiik-e ezt az egyetlen fegyvert
tûlzott réalités cimén, csômor cimén, egymâs kôlcsdnôs meg-

ûnâsa cimén, tulajdonképpen ônzô kényelembôl nemzeti létûnk
mélypontjân, mikôzben lassan sajât hâzunk, vagy a hazaira

emlékeztetô sajât otthonunk, kocsink, keresô gyermekûnk
lesz? Jogunk van-e olyan kis âldozatoktôl ôckodnunk, amit kocsitartâsunk, jovedelmezô befektetéseink nevetséges tôredéket
jelentik csak? Az elôfizetô nélkiili magyar ûjsâg, a raktârba
keriilt, penészedô magyar irâs, az el nem olvasott magyar
konyv, a vândorkereskedô môdjâra mûveit hôna alatt ârulô
magyar irô a mi igazi fegyverletételiink! Akkor mondjuk ki
inkâbb nyugodtan: mi belenyugszunk abba, hogy a magyar
szellemi élet Moszkva kormei kozôtt gyarmati sorban lassan
elsorvadjon, Uzbegisztân, Kazakisztân szinvonalâra siillyedNem kérek mâst Tôletek, csak azt, hogy
1) hirdessiik ki: az orosz megszâllâs harmincadik esztendeje idekûnn a szabad vilâgban "a magyar très esztendeje"
legyen;

2) az âltalunk elôterjesztett tiz pontbôl tetszés szerint azt
prôbâlja megvalôsitani minden emigrâns kôzôsség, ami nâla
leghatâsosabb;

3) felhivâsainkat, kiâltvânyainkat az emigrâns sajtô lehetôleg egyszerre, karâcsonyra kôzolje minél tobb alâirâssal.

Engem, mint gyakorlati embert, legjobban — megvallom

— indi'tvânyunk tizedik pontja érdekel. Északi kôrûtamon
minduntalan olyan idôsebb magyarok birtokâban lévô vagyontârggyal talâlkoztam, amelyrôl bizlosan éreztem, ha valami egyetemes fellépés nem tbrténik, valaha kiesik a ma-

gyarsâg kezébôl! Pedig, Istenem, sokszor egy-két ilyen ôrokrész megfordithatnâ haldoklô lapok, soha ki nem adott kônyvek, emlékiratok, soha meg nem îrt drâmâk sorsât! Az elsorvadô, elvidékiesedô kritikât mâr nem tûrô emigrâns szellemi élet egyszerre ùj ûtat tôrhetne egy-két ilyen okosan
elrendezett hagyatékkai, onzetlen adomânnyal.

Ilyenekrôl kell beszéini fennhangon "a magyar iras" tizenkét hônapja keresztûl.
☆

☆

☆

Dr. Nâdas Jânos tanâcskozâsi elnbk a javasiatok bemutatâsa utân bejelentette, hogy az Olàh Gyôrgy levelében
emiitett felhîvâs egyes pontjaival az emigrâciôs irôk, szerkesztôk és kiadôk értekeziete kiilon foglalkozik. Befejezésiil
a szokâsos zârônyilatkozat megtételére vonatkozôan tett indît-

vânyt, amelyet a jelenlévôk — az Allandô Titkârsâg beszâmolôinak elfogadâsa utân — egyhangûan magukévâ tettek.
Végiil Wass Albert irôt kérte fel, hogy az irôk, szerkesztôk
és kiadôk értekezietének einbki tisztét lâssa el.

EMIGRÂCIÔS ÏRÔI, SZERKESZTOI ÉS KIADÔI
KONFERENCIA

Wass Albert tanâcskozâsi einok a jelenlévôk udvôzlése
utân bevezetôjében arra mutatott râ, hogy az Irâsnak az
emigrâciôban egészen kulônleges jelentôsége van. Mivel azonban az emigrâciôs sajtôt sem âllam, sem mâs intézmény nem

tâmogatja, az emigrâciônak magânak kell megtalâlnia azt a
modot, ahogyan a sajtô feladatai gyakorlati megoldâst nyerhetnek. Ez a môd a konyvkiadâs terén az amerikai példa
nyomân a konyvbarâtok kôrének (a "book club"-nak) megteremtése. A konyvbarâtok korének tagja évenként elôre befizetett tagsâgi dija ellenében utôlag kapja meg a kiadott
konyvet, mint ahogy a lapok és folyôiratok elôfizetôi kapjâk
meg az idôszaki kiadvânyokat. Ismertette az "Amerikai Ma
gyar Szépmives Czéh" és az ezzel egyiittesen mûkôdô "Damibian Press" munkâjât, amely tulajdonképpen a konyvbarâtok
korének ilyen tâmogatâsâval vâlt lehetségessé. Hangsûlyozta,
hogy ezt a kbrt ûjabb elôfizetô tagokkal kell bôvi'teni, mert
az eddig kiadott 38 magyar és angol nyelvû kônyv kimondottan egy maroknyi magyar âldozatkészsége ârân jelenhetett
csak meg, mivel ilyen kismennyiségû (1000-1500) példânyszâmmal anyagi haszonra szâmi'tani nem lehet, magasabb
példânyszâmot pedig az érdeklôdés hiânya nem enged meg.
A résztvevôk az âltalânos helyesléssel fogadott bevezetés

utân tiizetesen megtârgyaltâk az emigrâciôs kônyv- és lapkiadâs legidôszerûbb kérdéseit. Ennek sorân keriilt szôba a
magyar îrâs esztendejének elgondolâsa is, amelyet Vâracly

ïmre nyugalmazott olaszorszâgi egyetemi tanâr, az Arpâd
Akadémia rendes tagja vetett fel rôviddel halâla elôtt Rômâban és amelyet Olâh Gyôrgy, a neves kôzi'rô, az Arpâd Aka
démia rendes tagja tolmâcsolt a vilâg magyarsâga felé. Ezt
az elgondolâst az emigrâciôs lapok ât is vették s ûgyszôlvân
kivétel nélkiil ismertették. A megvalôsi'tâsât célzô felhi'vâs —
Olâh Gyôrgy megfogalmazâsâban — ti'z pontban ti'z kéréssel

t'ordul "a magyar ôsszeomlâs harmmcadik évfordulôjdn a
szabad vilâgban szétszôrt magyarsdghoz":

1) Minden magyar ûjsâg elôfizetôje szerezzen legalâbb
még egy elôfizetôt lapjânak.
2) Ajândékul minden alkalommal magyar konyvet adjunk.

3) A magyar kolôniâk tûzzenek ki pâlyadfjakat a legjobb
kônyvek, tanulmânyok és ûjsâgcikkek jutalmazâsâra.
4) A jô kereseti viszonyok kôzt élôk (pl. az orvosok, mérnôkôk) szaktestûletei tûzzenek ki pâlyadfjakat magyar iro-

dalmi mûvek valamelyik vilâgnyelvre fordi'tâsânak jutalma5) A hivatâsos fordi'tôk vâllaljâk el ônként egy-egy ma
gyar mû leforditâsât.

6) Minden magyar bal, tâncestély, vagy mâs beléptidi'jas
osszejôvetel rendezôsége juttasson a bevételbôl néhâny "/o-ot
a magyar iras tâmogatâsâra.
7) Minden szâmottevô magyar cég, kereskedô, mûhely,

gyâr, vagy mâsfajta gazdasâgi vâllaikozâs, amely a szabad
vilâgban sikert ért el, tartsa kotelességének, hogy tâmogassa
a magyar sajtôt.

8) Meg kell szuletnie — akâr julalomdîjak kitûzésével,
akâr mûkedvelô elôadâsok jôvedelmébôl — néhâny eredeti
emigrâns szmdarabnak is.

9) A hivatâsos konyv- és ûjsâgterjesztés vâlsâga miatt
ùjbôl jelentkezniûk kell a magyar irâs ônkéntes terjesztôinek
is, akik az emigrâciô elsô éveiben oly lelkesen âldoztâk sza
bad idejiiket a magyar betû szolgâlatâra.

10) Végûl fel kell vetni a magyar emigrâciô eddig véka
alâ rejtett kérdéseit: mi lesz a szabad vilâgban jômôdba
jutott gyermektelen magyar hâzaspârok, vagy magânyosok
hagyatékaival? Hogyan lehetne biztositani, hogy ezekbôl a
magyar irâs tâmogatâsâra is jusson?

VVas5 Albert tanâcskozâsi elnôk kijelentette, hogy teljes
szivvel tâmogatja a mozgalmat, mert csak addig vagyunk
magyarok, ami'g magyar lapot, magyar konyvet olvasunk.
Beszédben, irâsban âllandôan hirdetnûnk kell igazsâgunkat
— hiszen kôveti minôségben vagyunk itt — és magunkat.
Fényes Mâria, a Kaliforniai Magyarsâg szerkesztôje, az

Arpâd Akadémia rendes tagja arra mutatott râ, hogy azok a
lapok, amelyeket bizonyos érdekcsoportok tâmogatnak, az
inflâciôval egyiitt jârô nehézségek kôvetkeztében hamarosan
megszûnnek, ha a magyar emigrâciô magâévâ nem teszi a
magyar betû érdekét és azt hatâsosan nem tâmogatja a
jôvôben.

Fôt. dr. Béky Zoltân tb. réf. pûspôk, az Arpâd Akadémia
elnôke, azt javasolta, alakuljon kulôn bizottsâg, amely az
emigrâciôs sajtô kérdéseit âllandôan ébren tartja, évenként

megismételt gyûjtést rendez s l'gy gondoskodik arrôl, hogy
azok a lapok, amelyek a magyar ùgyet becsiilettel szolgâljâk,
tovâbbra is életben maradjanak.
A jelenlévôk egyhangûlag megegyeztek abban, hogyamennyiben az Amerikâban élô magyarok érdeklôdése nem
fordul hamarosan az emigrâciô szellemi megnyilvânulâsai

felé, az amerikai magyar szellemi életet képviselô lapok, folyôiratok és kônyvkiadôvâllalatok anyagi alap hiânya miatt
rendre és egymâsutân kénytelenek lesznek megszûnni, ezért
a magyar iras éve valôban a sûrgôs cselekvés legfôbb ideje.
☆

☆

☆

Dr. Nâdas Jânos, mint az Allandô Titkârsâg vezetôje,
hâlâs kôszbnetet mondott mindazoknak, akik a XIV. Magyar

Talâlkozo (a II. Magyar Kongresszus) iilésein, târgyalâsain
megjelentek, elôadâsaikkal, felszôlalâsaikkal, elnôkléseikkel
kôzremûkôdtek és akik a râdiôkon és lapokon keresztûl eze-

ket szôban és l'râsban, vagy bârmilyen mâs ûton-môdon tâmogattâk s igy a lelki Magyarorszâg szellemi egységének
kialakitâsâban ûjabb jelentôs részt vâllaltak, majd a XIV.
Magyar Talâlkozô (a II. Magyar Kongresszus) tanâcskozâsait
a Magyar Hiszekegy szavaival berekesztette.

ZÂRÔNYILATKOZAT

Az 1974 november 29 és december 1 kôzt, az Ohio-âllam-

beli Cleveland vârosâban megrendezett II. Magyar Kongreszszus iilésein ôsszegyûlt magyar tudôsok, irôk és mûvészek a
magyarsâg idôszerû sorskérdéseinek megtârgyalâsa utân zârônyilatkozatukban a kôvetkezô tényeket és irânyelveket âllapitottâk meg;
1.) A kiilfoldôn élô magyarsâg legelsô feladata, hogy a

magyar mûveltség (kultùra) tôbb mint ezeréves âltalânos
emberi értékeit, nemzeti és népi sajâtossâgait megôrizze, fejlessze és a kôvetkezô nemzedéknek is tovâbbadja.

2.) A Magyar Kongresszus az elôbbi feladattal kapcsolat-

ban orômmel udvôzli az Amerikai Magyar Szovetség kôzgyû-

lésének azt az elhatârozâsât, hogy az Amerikai Egyesûlt Allamok fennâllâsânak kétszâzadik évfordulôjât az erre hivatott
szervekkel szoros egyiittmûkodésben kûlôn bizottsâg gondos
elôkészitése ûtjân ûgy akarja megiinnepelni, hogy az amerikai
magyarsâg tbrténelmi, târsadalmi, gazdasâgi, tudomânyos és

mûvészeti szerepét az Amerikai Egyesiilt Allamokban megfelelô modon ismerteti.

3.) A Magyar Kongresszus arra kéri az Amerikai Egye

siilt Âllamok teriiletén mûkodô magyar szervezeteket, haladéktalanui tegyenek meg minden lépést, amely a tôrvényhozâs
részérôl az "Ethnie Héritage Studies" program kôltségvetési
fedezetének biztositâsât elômozdithatja.
4.) A Magyar Kongresszus az 1975. évet a magyar betû
és a magyar kbnyv évének nyilvâm'tja és arra kéri a kiilfôldôn élô magyarsâgot, hogy egyénileg is, szervezetei litjân is
kûlbnbsképpen tâmogassa elôfizetéseivel, hirdetéseivel, adomânyaival és vâsârlâsaival a keresztény nemzeti hagyomânyokat ôrzô sajtot és kônyvkiadâst.
5.) A Magyar Kongresszus aggodalommal kénytelen râmutatni az amerikai-magyar kultûrcsere teljes egyoldalûsâgâ-

ra, amely lehetôvé teszi az otthoni pârtideolôgiai célok itteni
szolgâlatât, de kizârja az otthon teljesen szabad, elfogulatlan
tâjékoztatâsât a kûlfôldbn élô magyarsâg kulturâlis tevékeny-

ségérôl. Ezért egyrészt kôveteli a kôlcsônôsség elvének alkaïmazâsât nemcsak amerikai és magyar, hanem amerikai-magyar
és otthoni magyar vonatkozâsâban is, mâsrészt arra kéri az
amerikai magyarsâgot, hogy tartôzkodjék az egyoldalû kultûrcserében valô részvételtôl. Akik a budapesti kormânyzattal ùzleti, gazdasâgi, vagy kulturâlis kapcsolatban vannak,
azok az amerikai magyar életben vezetô szerepet ne vâllaljanak.

6.) A Magyar Kongresszus elitéli a magyarorszâgi tudomâny, irodalom és mûvészet minden pârtideolôgiai szempontbôl tôrténô ellenôrzését, a vallâsszabadsâg messzemenô kor-

lâtozâsât, a sajtô és gyùlekezési szabadsâg, valamint mâs
polgârjogok âllandô csorbitâsât, nem kûlônben a demokra-

tikus, tôbbpârt-rendszerû, szabad vâlasztâsok teljes hiânyât.

mert mindezek nélkiil a magyar nép nem élhet békében és
szabadsâgban.

7.) A Magyar Kongresszus kéri az Amerikai Egyesiilt Allamok kormânyât, tegyen ûjabb lépéseket, hogy az Egyesiilt
Nemzetek Szervezetének szâmos hatârozata értelmében a

Magyarorszâgon tartôzkodô idegen megszâllô csapatokat mielôbb vonjâk kl s a magyar népnek adjâk vissza szabadsâgât,
a teljesen fiiggetlen politikai és gazdasâgi ônrendeikezés jogânak minden hatalmi korlâtozâstôl ment gyakorlâsât.

8.) A Magyar Kongresszus felhi'vja az Egyesiilt Nemzetek
Szervezetének figyelmét a Duna-vôlgyi magyar kisebbségek,
fôként a kôzel hàrommilliôs erdélyi magyarsâg politikai, kul-

turâlis, gazdasâgi és nevelésiigyi téren tapasztalhatô elnyomâsâra, ami az utôbbi esetben ismét fokozôdott. Ebben a vonat-

kozâsban tâmogatja az Erdélyi Vilâgszovetség mûkôdését s
kéri az UNESCO-t, hogy a palesztiniai arab kérdésben kikiil-

dbtt bizottsâghoz hasonlôan âllitson fel bizottsâgot az erdélyi
magyarsâg kulturâlis és nevelésiigyi sérelmeinek kivizsgâlâsâra
és az eredményt megfelelô târgyalâs céljâbôl terjessze az
Egyesiilt Nemzetek Szervezetének kozgyûlése elé.
9.) A Magyar Kongresszus hâlâs kbszbnetet mond a ma

gyar sajtô és râdiô megértô tâmogatâsaért, amelyet a jôvôben
is kér, mert teljesen tudatâban van annak a ténynek, hog>
az nemcsak a Magyar Kongresszus sikeréhez, hanem egész
âltalânossâgban a kiilfoldon élô magyarsâg megmaradâsâhoz
és erôsôdéséhez is elengedhetetleniil sziikséges. A magyar lapok és râdiôadâsok erkolcsi és elôfizetéssel, hirdetésekkel valô
anyagi tâmogatâsa és erôsitése a szabad fbldon élô magyarsâg
egyik legfontosabb feladata, érdeke és kôtelessége.
Cleveland, 1974 december hô
Dr. Nâdas Jânos

a Magyar Kongresszus

Allandô Titkârsâgânak vezetôje

AZ ÀRPÀD AKADÉMIA IX. KÔZGYULÉSE

Az Arpâd Akadémia IX. évi rendes kôzgyûlését (osztâlyainak egyiittes ùlését) fôtiszteletû dr. Béky Zoltân tb. réf. piispok, einôk 1974. december 1-én, vasârnap délelôtt 10 ôrakor
nyitotta meg. A megjelent akadémiai tagok és a vendégek
meieg iidvozlése utân a kovetkezô beszédet mondta:
Békv Zoltân:

ELNOKI MEGNYITÔ

Ha visszatekintiink népiink torténelmének hôsi korszakâ-

ra, akkor feltûnik a legnagyobb magyar, grôf Széchenyi Istvân
alakja, és leikes felajânlâsa a Magyar Tudomânyos Akadémia
megalapi'tâsâra, amely 1825 ota mûkodik a magyar tudomânyossâg megôrzésén, sajnos, ma idegen hatalom âltal fenntartott politikai rendszer guzskoteléke âltal akadâlyoztatva.
Amikor az Arpâd Akadémia kilencedik ûlését ezennel

megnyitom, ùgy érzem, Széchenyi szelleme az, amely bennùnket a magyar kultûra és tudomânyossâg fejlesztésére osztônôz.
Ahogy a kôltô l'rta:

"0 megtalâlta mindazt, ami mindent magâba foglalô,
Elvész a népiink, elvész, igy kiâita, hiszen tudomâny
nélkûl valô."

Ma, amikor gyermekeink és unokâink tôbb idôt toltenek

a TV elôtt és a dollârhajszâban, mint sajâtsâgos kultûrânk
és tudomânyos aikotâsaink olvasâsâban, mûvelésében és fejlesztésében, reânk is râillik a koltô szava.

Ezért tartom rendkiviili fontossâgûnak, hogy immâr kilenc éve az a leikes tudôs nemzedék, amelyiknek egy része
mar itt nôtt fel és tanult, lelkesen magâévâ tette a Magyar

Tudomânyos Akadémia iigyét és messze Magyarorszâgtôl méltôn és biiszkén dolgozik a magyar kultûra és tudomâny
értékeinek megôrzésén és fejlesztésén, fôkép azoknak az értékeknek tovâbbadâsân, amelyek az otthoni pârtvonalos tudo
mânyos munkakényszerbe nem illenek bele, de a szentistvâni
keresztény Magyarorszâg és a magyar nép nemzeti sajâtsâgossâgânak fôelemeit alkotjâk.

Akadémiânk még gyerekcipôben jâr, — akâr az otthoni

Akadémia jârt fennâllâsânak kilencedik esztendejében, de
mâr igy is 241 tagbôl âll, kozôttûk Amerika szâmos nagy
egyetemén elôadô tanârokbôl, ordinâriuszokbôl, hires kutatôkbôl, akik a szellem-, târsadalom- és természettani tudomânyâgak sok-sok teriiletén szereztek Amerika-szerte, sot nemzetkôzi sfkon elismerést a magyar névnek

Ugyancsak nagyjelentôségû szempontunkbôl irôi és mûvészi osztâlyaink szellemi és mûvészeti szinvonala. Szâmos
amerikai magyar irô tartozik hozzânk, akiknek rendszeres
alkotâsai fenntartjâk bennlink és az utânunk jôvô generâciôban is a magyar kultûra ôrok mécsesét és megismertetik a

Potomac, Mississippi, vagy Ohio foiyôk partjain felnevelt
gyermekeinkkel a kanyargô Tisza varâzsât, Kolozsvâr ôrôk
szimbôlumât a magyarsâg szâmâra éppûgy, mint a modem
fôvâros alkotô szivének lûktetô dobogâsât és nyilt hitvallâsât
az emberi kultûra orok értékei mellett.

Ha az Akadémia jôvôbeli célkitûzéseirôl beszélek, elsôsorban az amerikai magyar tôrténelem, kultûra és târsadalomtudomâny feladatainak vâllalâsât kell munkâssâgunk vezérfonalaként 1976-tal bezârôlag megjelôlnôm. Elôttûnk âll az
Egyesûlt Allamok fennâllâsânak 200. évfordulôja, az amerikai
âllamisâg és kultûra bicentennâris emlékûnnepe, amelyre az
amerikai târsadalom minden rétege készûl, és amelyik a leg-

nagyobb ellenméreg a radikâlis eszmék és erkôlcstelenség
mételyezô hatâsa ellen orszâgunkban.

Mi, magyarok Fabritzi Kovâts Mihdly ezredestôl, a Pulaski
Légiô vezénylô parancsnokâtôl a polgârhâborû Kossuth generâlisain keresztiil a két vilâghâborû s a koreai és vietnami
hâborû magyar hôseig jârtunk elôl az ûj haza megvédésében.
Ugyanakkor szâmos tudôs és irô, filmrendezô és fizikus irta

be aranybetûvel az amerikai kulturâlis és tudomânyos életbe
a magyar nevet: népiink szâmarânyânak, idegenùl tetszô nyelvéiiek ellenére is.

Az 1970-es népszâmlâlâs 605,000 magyarorszâgi szùletésû
egyént és olyan személyt tartott nyilvân, akiknek legalâbb
egy szûlôje Magyarorszâgon sziiletett. Ehhez lehet még kb.
200,000 magyart szâmi'tani, aki az elszakitott teriileteken szii
letett, avagy akinek sziilei onnan jôttek. Van azonban Amerikânak vidéke — Middiesex County, a pennsylvâniai és a
west-virginiai bânyavidékek, a nagyvârosok magyar negyedei,
— aboi a magyarsâg kôzosségi életet élt és él, és amellyel
tôrténete szervesen ôsszefiigg az amerikai magyarsâg tôrténetével. Ezek feltârâsa és kielemezése, a magyar kultùra ôrok
értékeinek angol nyelven valô megismertetése a harmad nemzedékes magyarokkal és nem magyar szârmazâsû honfitârsainkkal: mind nagy erkolcsi és tudomânyos kôtelességiink,
amelyeknek teljesi'tését Akadémiânknak kell feladatâvâ tûznie
az elkôvetkezendô két esztendôben.

Ezeknek gondolatoknak a jegyében nyitom meg az iilést.
Vezessenek bennûnket a koltô szavai, amelyeket Széchenyi halâlakor irt ôrôla:

Nem hal meg az, ki milliôkra kôiti

Dûs élte kincsét, âmbâr napja mûlt;
Hanem lerâzvân, ami benne fôldi,
Egy éltetô eszmévé finomul.
Kiildetésunk nekiink is ez: munkânkkai, alkotâsainkkal

szolgâlni, âpoini nemzeti kultûrânkat és tudomânyunkat, szolgâlni vele amerikai magyar népiinket és ôhazai véreinket is,
ûtat mutatni nekik is, hogy van még magyar kultùra és ku-

tatâs, amelyet nem fertôztek meg idegen ideolôgiâk, amelynek nem kell alkalmazkodnia az idegen tudomâny és politika
irânyelveihez.

Isten âldâsât kérem az Akadémia tovâbbi munkâjâra.
☆

☆

☆

A nagy tetszéssel fogadott megnyitô beszéd elhangzâsa
utân Béky Zoltân elnôk — a megjelenésében akadâlyozott

Somogyi Ferenc fôtitkâr helyett — Nâdas Jânost, az Igazgatô Tanâcs elnôkét kéri fel — a mûkôdési jelentés felolvasasara.

MUKODÉSI JELENTÉS

Az Arpâd Akadémia tagjainak szâma a kilencedik évi
rendes kôzgyûlés napjân 241. Kôziiluk 5 tiszteletbeli, 5 rend-

ki'viili, 231 pedig rendes és levelezô tag. Az utôbbiak kbziil 119
a tudomânyos, 60 az irodalmi, 52 a mûvészeti fôosztâlyba
tartozik.

A nyolcadik évi rendes kdzgyûlés ôta 10 tagtârsunk hùnyt
el. Ezek a kbvetkezôk:

Asbôth Jenô festômûvész Bécsben,

Egyed Aladàr volt evangélikus tâbori fôesperes, zeneszerzô és hittudomânyi szaki'rô, Clevelandben,
Hajmdssy (Dawsonné Massey) Ilona szmmûvésznô Washingtonban,

Kardos Talbot Béla kongresszusi kônytâros, tôrténész,
kôzi'ro Washingtonban, aki a jog-, âllam-, târsadalom- és kozgazdasâg tudomânyi osztâly elnôke volt.
Klobiisitzky Dénes ny. egyetemi orvostanâr Sao Pauloban,
Koszorus Ferenc volt vezérkari ezredes, hadtôrténész
Washingtonban,

Pdlinkds Ldszlô nyelvész, egyetemi tanâr Firenzében,
vitéz Szakonyi Istvdn tôrténész Clevelandben,

Szdsz Béla tôrténetirô, az Arpâd Akadémia volt elnôke,
ôrôkôs tb. elnôke, a tudomânyos fôosztâly volt elnôke s a
tôrténettudomânyi osztâly elnôke Clevelandben és
Vdrady Imre nyelvész, ny. egyetemi tanâr Rômâban.
Hôdoljunk emlékiiknek néma felâllâssal és neviiknek az

Arpâd Akadémia évkônyvében tôrténô megôrôki'tésével. Aldott
emlékiiket ôrizziik hâlâs kegyelettel.
☆

☆

☆

Mâjus 27-én az Arpâd Akadémia Clevelandben ôrôkôs disztagjânak, Mindszenty Jôzsef bi'borosnak tiszteletére kiilôn
rendki'viili diszkôzgyûlést tartott, amelyrôl "A XIII. Magyar

Talâlkozô kr6nikâjâ"-nak "Fuggelék"-é-ben (a 182-187. oldalon) mâr beszâmoltunk.
☆

☆

☆

Az Igazgatô Tanâcs — a Magyar Târsasâg vâlasztmânyâval
egyiitt — szeptember hô folyamân tarlotta meg szokâsos évi
rendes iilését. Az Igazgatô Tanâcs elnôke és a fôtitkdr âllandô
kapcsolatot tart egymâssal és levelezés ûtjân az Akadémia
szâmos tagjâval. Egyed Aladdr és Szdsz Béla ravatalânâl a
•fôtitkdr, vitéz Szakonyi Istvdn ravatalânâl az Igazgatô Tanâcs
elnôke mondott bûcsûztatôt. A tobbi elhùnyt tag hozzâtarto-

zôinak az Igazgatô Tanâcs elnôke levélben juttatta kifejezésre
az Akadémia részvétét.

☆

☆

☆

Az egyes fôosztâlyok, osztâlyok és keriiletek ônâllôan kiilôn mûkôdést az idén sem tudtak kifejteni. Tôbb osztâly
elnôke levélben indokolta meg, milyen akadâlyok és nehézségek tették ezt lehetetlenné.
☆

☆

☆

Az egyéni mûkôdés terén — a bekiildôtt tâjékoztatôk
alapjân — kûlônôsen a kôvetkezôk munkâssâga érdemel emlitést:

Baranchi Tamdska Endre tôbb cikket és tanulmânyt irt,

képzômûvészeti alkotâsaival szâmos sikert aratott, kitiintetésekben részesùlt, ismételten az MHBK pittsburghi csoportjâ-

nak vezetôjévé vâlasztottâk, alkalomadtân az Arpâd Akadémiât is képviselte.

Bardth Tibor megjelentette "A magyar népek ôstôrténete"
c. munkâjânak III. kôtetét.

Béky-Haldsz Ivdn Torontoban 7 elôadâst tartott.

Bogndr Kdlmdn nyugalomba vonulâsa alkalmâval szâmos
kitiintetésben részesùlt; tevékenységét a magyarsâg szempontjâbôl is elônyôsen ismertették; 5 kisebb tanulmânya jelent
meg.

Chdszdr Ede 3 nagyjelentôségû elôadâst tartott, nemzeti-

ségi és magyar cserkész ûgyekben fontos târgyalâsokat folytatott, adatgyûjtô kutatâsokat végzett.

Dittrich Imre tôbb fûzetben kbzreadta Mindszenty Jôzsef
hercegprimâs szentbeszédeit.

Flôriân Tibor szâmos kôlteményét kbzôlte kûlônbôzô lapokban. Mint az irodalmi fôosztâly elnôke, iizenetet intézett
a kûlfôldon élô magyar l'rokhoz és koltôkhôz.
Gabriel Astrik legujabban kbzreadta "Summary Bibliography of the History of the Universities of Great Britain and

Ireland up to 1800" c. tudomânyos mîivét.
Gàspàr Mârton angol nyelvû magyar tôrténeti tanulmânyân dolgozik.
Jaszovszky Jôzsef tbbb cikksorozatân kfviil "Quo Vadis

Mah-gar?" ci'mmel hosszabb tanulmânyt tett kbzzé.
Kisjôkai Erzsébet az idén is folytatta elbeszéléseinek
kbnyvalakban valô megjelentetését.
Koôsa Antal "Cserepek" cimmel ûj verses kbtetét adta ki,
amelyet Domjân Jôzsef csodâlatosan szép fametszetei diszitenek.

Kuhrner Béla "Floridai levél", "Madâch Môzese", "Szirmai Endre", "Hfrhedett zenésze a vilâgnak" és "Szirmai Kâroly novellista" ci'mmel kbzbit tanulmânyokat.
Mihâlyi Gilbert eurôpai folyôiratban tetette kbzzé hittudomânyi és politikai tanulmânyait.
Németh Ernô 18 ûjabb kblteménnj'el gazdagitotta irodalmunkat és egy angol antolôgia magyar részének szerkesztését
végezte.
E. Petres Judith Caracasban tartctl nagysikeru elôadâst.

Sulyok Vince a legnagyobb norvég kiadô, a Gyidendal részére bsszeâllftotta Petôfi Sândor vâlogatott kblteményeinek

elsô norvég gyujteményét s mint a kbtet szerkesztôje, Petôfi
életérôl és jelentôségérôl mintegy 20 oldalnyi bevezetôt l'rt,
amelyben a Duna-medence helyzetét is vâzolta a mûlt szàzad
kbzepén. A vâlogatott kbitemények kbziil hârmat maga forditott le, a tbbbit jeles norvég kbltôk iiltették ât, de azok
nyers fordi'tâsât is ô készitette el. 1973 elején a legnagyobb

norvég napilapban, az "Aftenposten"-ban 1400 szavas cikket irt
Petôfi sziiletésének 150. évfordulôjârôl, a norvég râdiôban pe-

dig tôbb félôrâs mûsoF keretében tâjékoztatta Norvégia népét
az évfordulôrpl. Jelenleg ûjabb verskôtetét rendezi sajtô alâ.
Tollas Tibor szâmos kolteményének kôzzétételén kivul
amerikai kônitjân tôbb elôadôestet és elôadâst tartott —
mindig a legnagyobb sikerrel.
Tôrôk Béla "Tôrôk hôdoltsâg — német uralom — orosz

megszâllâs" ci'mmel tôrténelem-politikai mûvet jelentetett meg.

Vàrdy Béla az Arpâd Akadémia elsô kiadvânyaként jelentette meg tôrténettudomânyi szaktanulmânyât.

Vârdyné Huszâr Agnes Leneurôl l'rt és adott ki monogrâfiât.
☆

☆

☆

Endrey Antal, S. Koôsa Antal, Negyedi Szabô Margit,
Nyiràdi-Szabô Imre a XIII. Arpâd-pâlyâzaton vett részt ûjbôl
sikerrel, Châszâr Ede pedig ugyanakkor és ugyanott "Décision
in Vienna" cimû politikatudomânyi szaktanulmânyâval nyert

arany Arpâd-érmet.
☆

☆

☆

Az Arpâd Akadémia tevékenysége az elmûlt év folyamân
hârom jelentôs eredménnyel bôviilt. 1) Februârban megjelent

az "Arpâd Akadémia Értesitô" 2. szâma nyomtatâsban és 16
oldal terjedelemmel, amely részletesen tâjékoztatta az Arpâd
Akadémia tagjait minden lényeges kérdésrôl. 2) Megjelent az

Arpâd Akadémia kiadvânyainak elsô szâma, amely mind a
magyar, mind az amerikai tudomânyos szakkôrôkben a legteljesebb elismerést vivta ki. 3) Megtôrtént az elsô akadémiai

pâlyadij odaîtélése Széplaki Jôzsef rendes tag szâmâra, aki
a kiirt "A magyarsâg sorsa és szerepe az Amerikai Egyesiilt

Allamokban" c. szaktanulmânyra adta be pâlyâzatât. A birâlô
bizottsâg dôntése szerint a pâlyamii megfelelô kiegészitésre
szorul ugyan, mégis megitélte a félpâlyadijat — 250 dollârt —
pâlyâzô tagtârsunk részére.
☆

☆

☆

A kôzgyûlés az Igazgatô Tanâcs mûkôdési jelentését egyhangûan tudomâsul vette s a tisztségviselôknek kôszônetet
mondott.

Béky Zoltân elnôk ezutân ismét Nàdas Jànost kérte fel,

hogy az Igazgatô Tanâcs nevében és megbîzâsâbôl az iigyrend
9. pontja értelmében terjessze elô az ûj tagok meghîvâsâra
vonatkozô javaslatot.
Uj tagok meghivdsa
Az Igazgatô Tanâcs — Nâdas Jânos elnôk elôterjesztésé-

ben — javasolja, hogy
a tudomânyos fôosztdly keretében
Felsôôry Attila dr. orvost (Arcadia, Calif.),

Koe-Krompecher P. Lâszlô dr. épîtészmérnôkôt és
egyetemi tanârt (Columbus, Ohio),

Kokas Eszter dr. egyetemi orvostanârt (Chapel Hill,
NC),

Kopits Imre dr. egyetemi orvostanârt (Baltimore,
MD),

Kosztolânyi

Kâroly

dr.

vegyészmérnôkôt

dr.

egyetemi

(Nancy,

Franciaorszâg),

Kosztolnyik

Zoltân

tôrténésztanârt

(Bryan, Texas),

Kovâcs

Jôzsef

dr.

egyetemi

vegyésztanârt

(New

Gardens, N.Y.),

Magoss V. Imre dr. egyetemi urolôgus tanârt (Bnffalo, N.Y.),

Majores Mârton dr. egyetemi orvostanârt (Atlanta,
GE),

Nyirjesy Istvân dr. egyetemi orvostanârt (Bethesda,
MD),

Petry Béla dr. épîtészmérnôkôt (Milton, Mass.),
Puky Péter mérnôkôt (Jamaica Plain, MA),
Szirmai Endre dr. atomkutatô orvost (Németorszâg),

Vareska Gyôrgy dr. orvost (Cleveland, OH),
Vietorisz Jôzsef dr. gépészmérnôk, habilitâlt magyar
mûegyetemi tanârt (Pittsburgh, PA),
Zsigmond K. Elemér dr. egyetemi tanârt (Ann Arbor,
MI),

az irodalmi fôosztdly keretében

Kutas Erzsébet kôltôt (Rosemont, PA),

a mûvészeti fôosztâly keretében pedig

Alapi Endre karnagy zongoramûvészt

(Cleveland,

OH),

Buzâné Ormay Ildikô énekmûvészt (Bay Village, OH),
és

Brosné Karikâs Cecilia iparmûvészt (Alexandria, VI)

a kôzgyûlés vâlassza és hivja meg az Arpâd Akadémia ren
des tagjai sorâba.
☆

☆

☆

Az Igazgatô Tanâcs javasiatât a kôzgyûlés egyhangûan
elfogadja, majd a kôvetkezô év munkatervét fogadja el.
Béky Zoltân einôk a kôzgyûlés ûgyintézô részét bezârja,

a székfoglalô elôadâsok sorozatât viszont megnyitja. Elsônek
Eszenyi Ldszlô rendes tagot kéri fel székfoglalô elôadâsânak
megtartâsâra.

Eszenyi Lâszlô:
FABRICZI KOVATS MIHÂLY EZREDES ÉLETE
ÉS HÔSI HALALA

Az amerikai fuggetlenségi hâborù idején még nem volt
szervezett magyar népcsoport az ûj hazâban, legfeljebb néhâny magyar telepes élt szétszôrtan az angol gyaimatokon.
Ezért vâltott kl kellemes meglepetést az amerikai magyarok
kôrében Pivdnyi Jenô amerikai magyar tôrténész 1926-ban

kôzôlt tanulmânya, amely szerint mâr az Egyesûlt Allamok
bôlcsôjénél is âllott egy kivâlô magyar katona, aki nemcsak
becsûlettel harcolt a felkelô hadsereg soraiban, hanem életét
is âldozta ûj hazânk fuggetlenségéért és az amerikai nép szabadsâgâért. Ez a hôs magyar elôdûnk Fabriczi Kovdts Mihâly
huszârezredes volt.

E tanulmâny keretében szeretném bemutatni, hogyan vâlt
a harcias természetû és kalandvâgyô fiatal nemes ûrfi Eurôpa
egyik legképzettebb lovastisztjévé, késôbb pedig hogyan âlli-

totta be pâratlan szaktudâsât és szeraélyes bâtorsâgât egy
eszme szolgâlatâba, amelyet életénél is tôbbre becsiilt.
Kovâts Mihâly 1724 augusztusâban szùletett Karcagon,
reformâtus nagykun birtokos csalâdbol. A kunoknak adott ki-

râlyi pâtens alapjân nemes ember, amit mindenûtt kifejezésre is juttat. Franklin Benjâminnak irt levelét Michael
Kovâts de Fabriczi néven irja alâ; egyik porosz szolgâlati jelentését igy irja alâ: "vKovâts", azaz von Kovâts; mindkét
esetben az ékezetet is gondosan felteszi az
betûre magyar
szârmazâsânak kihangsûlyozâsâra.
Erre az évre esik sziiletésének 250. évfordulôja, melyre
valô kegyeletes megemlékezésul az Amerikai Magyar Szôvet-

ség az 1974. esztendôt Kovâts Mihâly Évnek nevezte el.
Kora ifjûsâgârôl ùgy szôlvân semmit nem ismeriink; azt
sem tudjuk, milyen volt. A késôbb rôla készûlt festmények és

szobrok az alkotô mûvészek képzeletének szùlôttei. Minden bizonnyal a nemes ifjaknak abban a korban kijârô iskolâzâsban

részesûlt és hogy a latin nyelvet kitûnôen megtanulta, bizonyitja az a hibâtlanul fogalmazott levél, amelyet Amerikâba
indulâsa elôtt Franklin Benjâminnak irt Bordeauxban.
Mikor katonasorba serdiilt, Eurôpa a vezetô hatalomért
folytatott hâborûk lâzâban égett. Egymâst kôvették az elsô és
mâsodik sziléziai, majd pedig az osztrâk ôrôkôsôdési hâborûk.
Nagy Frigyes porosz kirâly nem kisebb célt tûzôtt ki maga
elé, mint a német fejedelemségek egyesitését egy egységes német birodalomba porosz vezetés alatt. A nagyralâtô cél eléréséhez kivâlô hadsereggel is rendelkezett, amelyet még apja,
Frigyes Vilmos szervezett meg.
Bées urai helyesen ismerték fel, hogy a Habsburg-birodalmat csak a rendelkezésre âllô katonai erôk teljes mozgô-

sitâsâval menthetik meg a megcsonkitâstôl. A magyar segitség
ismét sorsdontô jelentôségé emelkedett. Tanâcsosai sugallatâra és valôszinûleg asszonyi osztônétôl is vezettetve, az éppen
trônra lépett Maria Terézia — karjân a trônôrôkôssel —

megjelent Pozsonyban az 1740 évi diétân és szivhez szôlô beszédben fordult a nemes magyar nemzethez a birodalmat
fenyegetô veszélyben. Bées jôl szâmitott, alaposan ismerték a
magyar természetet. A nemes karok és rendek a drâmai je-

lenet hatâsa alatt egyszeriben elfelejtették az alig 29 éve
râjuk kényszeritett szatmâri békét, Râkôczi Ferenc megalâzâsât és az elmûlt szâzadok sorân elszenvedett jogfosztâsok végtelen sorozatât, egy emberként ugrottak talpra és ajânlottâk
fel életiiket és vériiket kirâlynôjûknek. Az âltalânos lelkes

hangulatban ûj ezredek nôttek ki szinte a fôld alôl. Ezek
kozôtt volt a késôbb nagy hîrre emelkedett jâszkun huszârezred is. Ennél jelentkezett bnkéntesen hâborûs szolgâlatra
a mi hôsiink 1744-ben, alig hûsz éves korâban. Ebben az ezredben harcolt becsiilettel mint kornétâs (zâszlôs) a mâsodik

sziléziai hâborù végéig. Az 1745-ben megkotôtt béke utân szâmos mâs alakulattal egyiitt ezredét is felosziattâk és Kovâtsot
leszerelték. Bées nem akart tôbbé hadviseit magyar ezredeket
fegyverben tartani.

A mi Kovâtsunk azonban nem tudta mâr elképzelni a kun
tanyâk tunya életébe valô visszatérést; katona akart maradni.
Elôszor egy mâsik osztrâk ezredbe prôbâlt bejutni s mikor
az nem sikeriilt, egy alaptermészetére oly jellemzô merész
fordulattal felajânlotta kardjât Nagy Frigyesnek, aki ellen
még par hônappal azelôtt hôsiesen harcolt. Mai szemmel talân
visszatetszô lépése ellenére, Kovâts nem volt condotieri lelkûletû. Ha ilyen lett volna, soha nem jelentkezik a komisz
bânâsmôdrôl és alacsony zsoldrol ismert porosz hadseregbe.
A harcias kun természetet szinte az anj'atejjel szivta magâba,
a

katonâskodâs és hadviselés a

hâborûban szinte mâsodik

természetévé vâlt.

Kovâts akkor még a hadviselést ônmagâért kereste. Ne
felejtsiik el, hogy a nacionalizmus csak jô félévszâzad mûlva

jelentkezett teljes erôvel. Ô tehât nem hazât, mindossze uralkodôt cserélt. A porosz hadseregbe Eurôpa csaknem minden
nemzetének fiai jelentkeztek. Részben a jelentkezôk nagy

szâmâra, részben pedig a kiképzésbeli kûlonbségre valô tekintettel Kovâtsnak is kôzhuszârként kellett tijra kezdenie a po

rosz szolgâlatot, amint arra a Franklinnak irt levelében is
utal. Hat évi rendkiviil szigorû kiképzés utân 1752 szeptember
23-én éri el végiil is a legalacsonyabb tiszti rangot. Nagy
Frigyes kornétâssâ nevezi ki az 1. porosz huszârezred kôtelékében.

Az 1756-ban kitort osztrâk ôrokôsôdési hâborût porosz
oldalon harcolta végig és néhânyszor szembe keriilt magyar
egységekkel is. Igy példâul Pegau bevételénél 2 skvadron ma
gyar Széchenyi huszâr esett fogsâgukba. A hâborû kitôrésekor
az 1. porosz huszârezred parancsnoka is magyar ember volt
nemes Székely Mihâly ôbester személyében. Egy 1806-ban
megjelent katonai almanach felsorolja azokat a csatâkat és
iitkozeteket, melyben ezrede, vagy annak részei bevetésre keriiltek. Tekintettel arra, hogy nem mindig az egész ezred
keriilt alkalmazâsra, nehéz megâllapitani, hogy Kovâts pontosan melyikben vett részt. Annyi azonban bizonyos, hogj-

tôbbszôr kônnyebben, Gôthânâl sùlyosan megsebesiilt és Nagj'
Frigyes az ellenség elôtt tamisi'tott kimagaslô magatartâsâért
tôbb mâs hadikitiintetés kozôtt a "Pour le Mérite" érdemren-

det adomânyozta neki. Mikor 1757 februâr 5-én hadnaggyâ

lép elô, Kovâts a porosz hadsereg egyik legértékesebb fiatal
tisztjének szâmitott.

1758 mârcius 26-âval Székely Mihâly ôbester tâbomok lett
és ezredét a porosz hadsereg egyik legtehetségesebb tôrzstisztje, von Kleist vette ât. Az élesszemû és tapasztalt huszârtiszt hamarosan felfedezte Kovâts kivâlô katonai képességeit
és 1759-ben parancsnoksâga alatt egy 80-100 lovasbôl âllô kûlônitményt âllitott fel. Ez a szabadcsapat, amelyet utâna ha
marosan Kowâtsches Corpsnak neveztek el, merész felden'tô
tevékenységével és villâmcsapâsszeru rajtaiitéseivel eurôpai
hi'rnevet szerzett hôsunknek.

1760 mârcius 27-én eléri a kapitânyi rendfokozatot, egyidejûleg kûlôm'tményét a Kleist Szabad Huszârezredbe oszt-

jâk be, ahol abbôl két ûj skvadront alakitanak. 0 maga is
skvadron-parancsnok lesz. 1761 mârcius 12-én lemond rangjârôl. Joggal merùl fel a kérdés, hogy ilyen fényes pâlyafutâs
utân és rôviddel a hâborû vége elôtt, miért hagyta ott a porosz
hadsereget.
A hâborû vége felé az elfoglalt vârosok lakossâgât sarcolni
kezdték, hogy a hadjâratok magas kiadâsait fedezni tudjâk.
Ellenâllâs esetén katonai osztagokat rendeltek ki a kivetett
adôk erôszakos behajtâsâra. Ilyen feladatot rôttak ki Kovâtsra
is, aki semmiképen sem tudott megbarâtkozni ezzel az in-

kâbb hôhérnak, mint katonânak és magyar nemes ùrnak val6
munkâval. Azutân vonzotta valôsziniileg a testvér lengyel nép
megsegitésének a vâgya is. Emellett szôl az a tény, hogy leszerelése utân azonnal Lengyelorszâgba megy. Kovâts jelleme
alapvetô vâltozâson ment ât. A harcot mâr nemcsak onmagâért keresi, hanem egy âltala jônak és nemesnek tartott cél
szolgâlatâba kîvânja kardjât âllitani.

Ott azonban nagy csalôdâs éri. Az orszâg élén III. Agost
személyében bâbkirâly âll. Minden valamire valô vârost és
vârat Nagy Katalin cârnô orosz csapatai tartjâk megszâllva.
Nyugatrôl Nagy Frigyes és Maria Terézia vârjâk sôvârogva
az orszâg felosztâsât, hogy abbôl egy-egy jôkora koncot ma-

gukhoz kaparintsanak. A lengyel erôket hârom nagyhatalmû
mâgnâs vetélkedése osztja meg, akiknek diszes egyenruhâjû
udvari hadseregei a gyakori parâdékra alkalmasak csupân, de
sem az orosz, sem a porosz erôkkel a harcot a siker reményében még egyesiilve sem vehetnék fel. A bécsi titkos rendôrség
mâr Lengyelorszâgban megprôbâlja Kovâts kiadâsât, de a
lengyel udvar ezt a kisérletet nemcsak elutasîtja, hanem Kovâtsnak lengyel ût- és menlevelet âllittat kl. Amikor végiil
Kovâts értesiil Mâria Terézia amnesztia rendeletérôl, nem

tudja lekiizdeni honvâgyât, megindul haza felé.

Nem jutott messzire. Késmârkon a Legfelsôbb Haditanâcs
1761 âprilis 25-én kelt rendeletére letartoztattâk, Bécsbe kîsérték és szbkés és hûtlenség vâdjâval akartâk hadbirôsâg elé

âllitani. Szerencséjére illetékességi vita tâmadt a katonai és
polgâri hatôsâgok kozott, ami az utébbiak javâra doit el.
Kovâtsot tôbb, mint egy évig egyik bortônbôl vitték a mâsikba. Jelentôségére mi sem jellemzôbb, mint az, hogy a periratok végiil tôbb kôtetet tettek ki és az iigyével foglalkozô tanâcs
tagjai kôzôtt nem kisebb embereket talâlunk, mint Jôzsef
kirâlyi herceget, Kaunitz kancellârt és Daun Lipôt tâborna-

gyot. Nagy Frigyes hét személyes levelet frt védelmére. Végiil
a tanâcs egyhangû javaslatâra Maria' Terézia nemcsak felmentette az ôsszes vâdak alôl, hanem elkobzott j avait is visszaadatta. 1762 jûnius 13-ân keriilt szabadlâbra és fél évvel késôbb a kirâlynô kinevezte ôrnaggyâ a pozsonyi Tôrôkhuszârezred âllomânyâba évi 500 forint kegj."dijjal. A felmentô leg-

felsôbb kéziratban azonban utasitottâk, hogy tartôzkodâsi helyét âllandoan jelentenie kell a Budân székelô katonai fôparancsnoksâgnak. Ennek a visszamaradt irataibôl tudunk azutân magyarorszâgi tartôzkodâsânak fontosabb eseményeirôl.

1763 mâjus 20-ân feleségiil vette Szinyei Merse Franciskât,
a sârosi alispân leânyât, ami arra utal, hogy Kovâts a legjobb
nemesi kôrôkben elfogadott ember volt. Hâzassâga nem volt
szerencsés. Egyetlen fia, Gyôrgy hârom éves korâban meghalt,

de mâr ezt megelôzôen egyediil âtkôltbzdtt Budâra. A hâzassâg torvényes felbontâsâra azonban soha nem keriilt sor. A
hosszû hadjâratok katonaélete utân nehezen tudott beleilleszkedni a Bécset majmolô nemesi osztâly ùri életébe.

Az egyik kaszinôban ôsszetûzôtt egy Gombos nevû alezredessel, aki a Pegauban elfogott Széchenyi-huszârok parancsnoka volt.

Az Udvari Haditanâcs egy iratâban arra utasitja, hogy irâsban kôvesse meg Megazzi biborost, a vâci piispôki helytartôt,
aki ellen sûlyosan sértô kifejezéseket hasznâlt.
Mint sok mas tiszt, ô sem igen tudott banni a pénzzel s

mîg egy nagyobb osszegu jârandôsâgâért inditott pere évekig
hûzôdott Lipcsében, az adôssâgok valôsâggal elboritottâk. A
bi'roi dôntés siirgetésére 1773-ban Lipcsébe utazott s onnan

csak 1775-ben tért vissza Magyarorszâgra. Ez a kiilfôldi ùtja
két szempontbôl is figyelemre méltô. 1773 nyarât Drezdâban
toltotte Pulaski Kâzmér, a lengyel szabadsâghôs is, Kovâts

késôbbi parancsnoka az Egyesiilt Allamokban és igy nincs kizârva, hogy mâr akkor személyesen talâlkoztak. Az bizonyos,

hogy a lengyel emigrâciô tagjaival ebben az idôben kapcsolatban volt. Mâsik érdekessége Kovâts lipcsei tartôzkodâsânak,

hogy egy âltala feltalâlt fegyveracélt ajânlott fel Mâria Teréziânak, ami sokoldalûsâgânak egyik bizonyîtéka.
Azt a sortûzet, amit a brit zsoldosok 1775 âprilis 19-én
Lexingtonnâl leadtak az amerikai felkelô hazafiakra, meghal-

lottâk az egész vilâgon. Meghallotta a mi Kovâtsunk is és
megpezsdiilt a vér az ôregedô huszâr ereiben. Mert akkor
mâr jôval tûljârt az otvenen. Az elôbb lei'rtak ismeretében
vilâgos, hogy egyre tobb kôriilmény taszitotta szûlôfoldjétôl.
Joggal tehetô fel azonban a kérdés, miért épen Amerikâba

ment. Attelepûlhetett volna Poroszorszâgba is, ahol nyugalom
és megbecsiilés lett volna osztâlyrésze. De hiszen épen a tes-

pedô nyugalom volt az, amitôl délibâbot kergetô egész életében menekûlt. Valami ûj, lekiizdhetetlen vâgy vonzotta az

Ûjvilâgban kibontakozôban lévô ùj élet felé: szerelmese lett
a szabadsâgnak.

Ez az ûj érzés adott erôt neki a szokatlan tengeri ût elviselésére, az amerikai kongresszusi és katonai vezetôk olykor

arroganciâval hatâros viselkedésének lenyelésére, a neki oly
szokatlanul fegyelmezetlen idegen népség katonâvâ faragâsâra
és végiil a hôsi halâlra.

A budai fôparancsnoksâg 1778 januâr 9-én kelt jelentésébôl tudjuk, hogy "a vârparancsnoksâg elôzetes tudta nélkiil
mâr 1776 augusztusâban onnan eltâvozott nemes Kovâts nyugalmazott huszârôrnagy eddig nem tért vissza és tanuvallomâs szerint Bordeauxba, a francia kikôtôbe ment, de onnan

tovâbb Amerikâba tâvozott és ugyanott az Egyesûlt Allamokban hadi szolgâlatba lépett."

A Philadelphia-i "American Philosophical Society" tulajdonâban talâlhatô az a levél, amelyet Bordeauxban 1777 ja
nuâr 13-ân frt ékes latin nyelvezettel Franklin Benjâminnak,

az Egyesûlt Âllamok pârizsi kovetének, amelyben ûtlevelet és
ajânlâst kér a Kontinentâlis Kongresszushoz. "Az arany szabadsâg nem vâsârolhatô meg sârga arannyal" — kezdte emelkedett hangon sorait. Leirja, hogy vérrel és verejtékkel szerezte meg katonai képzettségét, amit most ônkéntesen ajânl

fel a szabadsâgért folytatott kûzdelemre. Hangsûlyozza, hogy
szabad ember és magyar. Semmit nem ôhajt nagyobb hévvel,
mint azt, hogy "ott, ahol a legnagyobb hadi szûkség ki'vânni
fogja, szûntelen engedelmes szôfogadâssal éljen és haljon."
Levelét igy fejezi be: "Fidelissimus ad mortem!" — "Leghûségesebben a halâlig!" Ezt vâlasztotta késôbb az Amerikai
Magyar Szôvetség jelraondatâul orôk emlékeztetôûl arra a
hûségre, amivel ûj hazânk irânt viseltetûnk.
A nyugtalan természetû Kovâts nem tudta bevârni Frank
lin vâlaszât, ajânlôlevél nélkûl vâgott neki a nagy ûtnak. Megérkezésének helyét és idejét, valamint Amerikâban tôltott
elsô hônapjainak tôrténetét a most folyô kutatâs van hivatva

feltârni. Ajânlôlevél és az angol nyelv ismerete nélkiil a fôvezérrel és a kongresszus tagjaival aligha keriilhetett kapcsolatba. Bizonyâra beâllt a felkelô hazafiak sorâba. Tôlthetett
valami idôt a Pennsylvaniâban lévô Bethlehemben, ahol a

"Single Sisters" néven ismert protestâns rend fônokasszonya
egy Gersdorf-huszârnak voit rokona. Kovâts a Gersdorf-huszâ-

roknak is volt egy ideig parancsnoka. Bizonyosan tudjuk
azonban azt, hogy 1778 folyamân legalâbb két l'zben volt Beth
lehemben s maga Pulaski is itt vette ât a nôvérek âltal himzett lobogôt a Légiô szâmâra, amelyet most a baltimore-i
mûzeumban ôriznek.

Mielôtt Pulaski torzsébe kerûlt volna, az ûn. "Német Zâsz-

lôalj"-ban (German Batallion) szolgâlt. Neve hivatalosan elôszbr Pulaski Washingtonnak 1778 januâr 9-én irt jelentésében
szerepel ugyan, de nincs kétségiink afelôl, hogy mâr jôval ezelôtt kapcsolatban voltak egymâssal.
Grôf Pulaski Kdzmér, a hires lengyel szabadsâghôs 1777
kbzepén érkezett Amerikâba. Silas Deane, az ûjonnan alakult

Egyesiilt Allamok egyik pârizsi képviselôje adott neki ajânlo
levelet a Kongresszushoz, amelyben dandârtâbomoki rangot
is igért.
Kevéssel megérkezése utân résztvett a gyâszos kimenetelû Brandywine-i csatâban, melynek eredményeként Philadelphia — a Kontinentâlis Kongresszus székhelye — brit kézre
keriilt, Washington megvert és elcsigâzott serege pedig a
Valley Forgeba szorult. A csata vâlsâgos pillanataiban halâlt
megvetô bâtorsâgot tanusité lengyel arisztokrata Washing
ton legteljesebb elismerését vivta ki, ami nem ment épen
kônnyen, mert sem ô, sem a fôvezérségen beosztott amerikai
szârmazâsû tisztek nem rajongtak kiilônôsebben az Eurôpâbàl szârmazô tisztekért. Négy nap mûlva, szeptember 15-én
az addig bizonytalankodô Kongresszus dandârtâbomoki rangban a lovassâg fôparancsnokâvâ nevezte ki.
Az amerikai lovassâg, amely inkâbb lovon szâllîtott gyalogsâgnak felelt meg, alapos kiképzés és fegyelem hiânyâbah
onâllô seregtestként valô bevetésre alkalmatlan volt. Négy,
egyenként kbrûlbeliil kétszâz lovasbôl âlô ezredre tagozôdott.
A kiilônbôzô szârmazâsû és hâtterû, de komoly katonai ki-

képzésben soha nem részesiilt ezredparancsnokok âllandôan
acsarkodtak egymâs ellen és csak kelletlenul vették tudomâsul, hogy a Kongresszus egy angolul alig beszélô eurôpai
tisztet emelt fôléjiik. Maga Washington, aki angol katonai
emlôkôn nevelkedett, nem sokra tartotta a lovassâgot. A csatâk
eldôntésére képes sereglovassâgrôl âJmodozô Pulaskit arra

utasîtotta, hogy kisebb lovas egységekel képezzen ki, amelyek
nagyobb gyalogos kôtelékek alârendelésében biztosftô és felderitô feladatokat lesznek hivatva ellâtni.

Pulaski annak ellenére, hogy a parancsok szabotâlâsâtdl
a nyilt ellenszegulésig a fegyelmetlenség minden fajtâjâval
meg kellett birkôznia, minden tudâsât és erélyét latba vetette,
hogy az âitala sose lâtott, szedett-vedett csoportokbôl harcrafoghatô lovassâgot neveljen.

Jô okunk van feltételezni, hogy ebben a munkâjâban a
mi Kovâts Mihâlyunk mâr tevékenyen résztvett. 1772 decem-

ber 29-én Pulaski a lovassâg alapvetô âtszervezésére és kiképzésére javaslatot njnijtott be, amelyben a porosz szabâlyzatok
bevezetését ajânlja egyetlen feliigyelô irânyitâsâval. Itt Kovâtsot még nem emliti név szerint, de nem sok kétség fér
ahhoz, hogy a beadvâny az ô sugallatâra és segitségével sziiletett meg, hiszen Kovâts volt az egyetlen tiszt a tôrzsében,
aki épen a porosz hadseregben tôltott tizenhat esztendôt és
igy kiképzési médszere és harceljârâsa a kisujjâban volt.
1778 januâr 9-én sûrgeti fenti javaslatânak jôvâhagyâsât.
Ebben a kiképzés feliigyelôjéul mâr név szerint ajânlja Kovâtsot, akinek katonai mûltjârél és jellemérôl a legelismerôbb hangon nyilatkozik. Végre 1778 januâr 14-én Washington
az alâbbi jôvâhagyô sorokat l'rta Pulaskinak: "Minthogy oly

sokat hallottam mâr Mr. Kovâts jellemérôl és képességeirôl,
nincs kifogâsom az ellen, hogy néhâny hônapra mint kiképzô
tiszt alkalmaztassék." Az angol szôvegben a beosztâsa "master
of exercises", ami nem ismert és elfogadott katonai rendfokozat a felkelô hadseregben. A "Mister" megjelôlés is arra
utal, hogy ideiglenesen, de nem a hadsereg tisztjeként kîvânja
szolgâlatait igénybe venni. Erre joga ugyanis csak a Kongresszusnak volt. A furcsa hangû megbizatâs ellenére Kovâts

teljes hûséggel és legjobb tudâsa szerint fogott neki egy

harcrafoghatô és fegyelmezett lovas seregtest megszervezésének és kiképzésének. Életének ebben a szakaszâban kâlvinista
nevelésébôl fakadô meggyôzôdéssel hitte mâr, hogy nem véletleniil keriilt Amerikâba, hanem a vilâgot és az emberi
târsadalmat âllandôan formâlô Legfelsô Akarat végrehajtô
eszkôzeként.

Mindkettôjuknek hamarosan be kellett azonbaii lâtniuk,

hogy a Kongresszus meg nem értésén, a fôvezérség tehetetlenségén és az alparancsnokok olykor fuggelemsértésig menô
ellenâllâsân minden nagyvonalû elgondolâsuk hajôtôrést szenvedett. A nemes cél eléréséért vâllvetve folytatott kiizdelem
egyetlen hasznos eredménye az a sirig tarto meleg barâtsâg

volt, ami a magyar és lengyel huszârtiszt kôzôtt kifejlôdôtt.
A sikertelenség lâttân mindketten lemondtak megbi'zatâsukrôl,
de Pulaski egyidejûleg engedélyt kapott egy ônâllé lovas csoport megszervezésére "Huszâr Kiképzô Hadosztâly" néven,
melyet hamarosan csak Pulaski Légiôként emlegettek. 1778
âprilis 18-ân a Kontinentâlis Kongresszus Kovâts Mihâlyt a
hadosztâly ezredes-parancsnokâvâ nevezte ki.
A Pulaski Légiô 1778 mârcius 28-ân keriilt felâllftâsra
Baltimore hadiszâllâssal. A Kongresszus50,000 $-t szavazott
meg 68 lovas és kétszâz gyalogos felszerelésére. Hârom lovas
és hârom gyalogos alegység felâllitâsât vették tervbe. Tisztjeit Pulaski kizârôlag eurépai emigrânsokbôl vâlogatta ôssze.
A legénységet a németlakta Pennsylvania, New Jersey és Maryland teriiletérôl toboroztâk, de a Kongresszus minden tiltakozâsa ellenére szép szâmban vettek fel az angoloktôl âtszôkôtt hesseniekbôl is. Ilyen môdon oldotta meg Pulaski és
Kovâts a nyelvi nehézségeket és fegyelmi problémâkat, amelyek oly sok gondot okoztak elôzô beosztâsaikban. Az eleinte
néhâny fore rûgô keret hamarosan tûlnôtt a kongresszusszabta hatârokon. Kovâts, Bedkin ôrnagy és Montfort kapitâny ûgyes toborzô tevékenységének eredményeként a Légiô
a nyâr derekân mâr 330 emberbôl âllctt. Mai szemmel nézve
ez szinte nevetségesen kis létszâm. Ha azonban meggondoljuk, hogy Washington Valley Forgeban csak 4,000 katona felett rendelkezett s azokrôl is azt îrta egyik jelentésében, hogy
"2873 mezitlâb jâr, vagy egyébként meztelen," akkor meg kell

âllapitanunk, hogy a Légiô a felkelô hadsereg egyik legjobban felszerelt és valôszinûleg legfegyelmezettebb egységének
szâmitott.

Az engedelmességhez nem szokott amerikai onkéntesek
és az angol hadsereg szokevényei Kovâts vas keze alatt bâmulatosan rôvid idô

alatt

kovâcsolôdtak

katonâkkâ.

1778

augusztus 4-i szâmâban mâr igy îr rôluk az egyik baltimorei
ûjsâg: "A mûlt szerdân, jûlius 29-én, a tiszteletre méltô Pulaski tâbornok a vârosban szemiét tartott szabadcsapata
felett, amely harcias megjelenésû és tôbb gyakorlatot mutatott be olyan fegyelmezettséggel, ami méltô a tisztek és a
legénység legnagyobb elismerésére."
A Légiô azonban Washington megitélése szerint még nem
volt harckész âllapotban, amikor az 1778. év legjelentôsebb
csatâjâra kerùlt sor. A brit fôparancsnok jûnius 18-ân kiuritette Philadelphiât és észak felé vonult vissza. Jûnius 28-ân
Washington a New Jersey âllamban fekvô Monmouth-nâl
megkisérelte, hogy a brit erôket dôntô csatâra kényszeritse,
de azok kisiklottak az ûldôzô amerikai hadsereg elôl és kûlônôsebb veszteség nélkûl érték el New Yorkot. Pulaski valô-

sâgos dlihrohamot kapott a Légiô mellôzése miatt, amiben
valôszinûleg igaza is volt, mert egy kis, de elszânt lovas cso-

port rohama is megfordithatta volna ennek a nagy jelentôségû
csatânak a sorsât.

Az angol fôparancsnoksâg az év mâsodik felében tôbb

kisérletet tett arra, hogy a jerseyi partok kisebb jelentôségû
kikôtôit kézbevéve a tengerzârat szorosabbra fogja. Ennek
sorân tôbb ûtkôzetre keriilt sor, amelyek kôzûl kettôben a

Légiô is résztvett. 1778 oktôber 10-én Harbor Islandnâl, 14-én
pedig Egg Harbornâl keriilt bevetésre. Az utôbbiban egy francia szârmazâsû tisztjének ârulâsa miatt sûlyos veszteségeket
szenvedett. Az elôretolt âllâsban lévô kb. ôtven fônyi gyalogegységét szinte maradéktalanul lekaszaboltâk a partra szâllt
angol tengerész gyalogosok, maga a német szârmazâsû kivâlô
parancsnokuk, de Botzen alezredes is elesett. Pulaski szinte

naponta sûrgette Washingtont, hogy a csorba kikûszôbôlésére

alkalmat kapjon. Végre Washington — nem kis maliciâval —
a New Jersey hatârân lévô Cole's Fort terûletére rendelte a

Légiôt azzal a feladattal, hogy a brit zsoldban allô indiânok
kegyetlenkedéseivel szemben a telepeseket megvédjék.
Az erôd a hatalmas kiterjedésû aljfâs erdô egyik tisztâsân âllott és olyanféle dorongépitmény volt, mint amilyent ma
is lâtni a pennsylvaniai Ligonier terûletén. A feladat semmiképen sem volt lovassâgnak valô. A rendkivûli hidegtôl és az
indiânok orvtâmadâsaitôl megtizedeit legénységben Kovàts
tartotta a lelket, mert Pulaski a tél nagyrészét Philadelphiâ-

ban tôltbtte a Kongresszus tagjaival folytatott meddô pénziigyi
vitâkban.

Kovàts és tiszttârsai kivâlô toborzô munkâjât dfcséri az

a tény, hogy 1779 kora tavaszân a Légiô véres veszteségek,
betegségek és szôkések ellenére ismét 336 tisztbôl és legény-

ségbôl âllt készen a bevetésre. Épen idôben! Mert ekkor bizott
Washington a Légiôra a hâborû kimenetelére dontô fontossâgu
feladatot. Kôzel 450 mérfôldes erôltetett menetben a déli had-

szi'ntérre rendelte, ahonnan a brit erôk halâlos csapâst késziiltek mérni a felkelés iigyére.
London a hâborû mielôbbi befejézésére alapvetô vâltoztatâsokat rendait el.

m. Gyôrgy angol kirâly beleûnt Howe tâbornagy tehetetlenségébe és helyére a New Yorkban lévô erôk parancsnokât. Sir Henry Clintont nevezte ki. Clinton alaposan ismerte
az' amerikai viszonyokat. Tudta, hogy a lakossâg nem âll egységesen a felkelés ûgye môgôtt. Kûlônôsen a déli gyarmatosok
kôzôtt maradtak szép szâmban hûek a kirâlyhoz. Ezekre az
un. "lojâlis"-okra alapitotta lélektanilag hadâszati tervét. A
Dél-Karolinâban lévô Charleston és a Georgiâban lévô Savannah kikôtôvârosok elfoglalâsâval a tengerzârat akarta elôbb
délen teljessé tenni, majd tengeren északrôl oda szâllitott élit
gyalogsâggal és a csatlakozô lojâlis mih'ciâkkai észak felé elôretôrve mérni dôntô csapâst Washington fôerejére. A terv
rendkfvûl szellemes môdon jôrészt amerikai ember- és anyagutânpôtlâssal kfvânta a felkelést leverni. Ennek 1778 mâsodik
felében kiilônôs fontossâga volt, mivel a francia flotta ame
rikai oldalon valô beavatkozâsa és a felfegyverzett amerikai

kereskedelmi hajôk az anyaorszâgbôl tengeri ûton az utânpôtlâst nagyon megnehezitették.

A terv kivitelére Clinton Campbell alezredes parancsnok-

sâga alatt 3,000 fôbôl âllô csoportot kûlclôtt Georgiâba Prévost
tâbornok megerôsitésére.

Washington elég késôn ébredt arra a veszélyre, amit a
vâratlan ùj brit hadmûvelet jelentett. Tekintettel Clinton New
Yorkban lévô komoly erejére. a White Plains teriiletén tartott
zomét nem csokkenthette anélkiil, hogy északon kockâztasson

meg a felkelés iigyére végzetes vereséget. Igy gondolt tôbbek
kôzôtt a legmozgékonyabb erônek, a Pulaski Légiônak a déli
hadszmtérre valô irânyitâsâra, amelynek tisztjei amûgy is
égtek a vâgytôl, hogy hasznâlhatôsâgukat komoly iitkôzetben
bizonyithassâk be.
A Légiô New Jersey York vârosâban gyiilekezett és szerelt fel a nagy menetre. Mikor a Kongresszus szûkmarkû tagjaival valô huzakodâs utân a Légiô végre elérte menetkészûltségét, gyalogsâga 1779 mârcius 18-ân, lovassâga pedig mârcius
28-ân megindult délre. Salem teriiletén kiiitôtt a himlô soraikban, ami az amûgy is elcsigâzott legénység sorait megtizedelte. Charlestont, a hadâszati szempontbôl dôntô fontossâgù kikôtôvârost, 1779 mâjus 8-ân pillantottâk meg, de ekkorra mâr a Légiô 150 fore apadt.
Délen a helyzet addigra vâlsâgosra fordult. 1778 december
29-én a britek Campbel nagyszeru vezetésével bevették Savan-

naht. Lincoln Benjamin, a déli hadszintér amerikai parancsnoka, serege roncsaival Augusta teriiletén védelemre rendez-

kedett be. A mâsik amerikai tâbornok, Moultrie, az ûtjukban
kegyetlenkedô és fosztogatô brit zsoldosok elôl halogatva
vonult vissza, de Charleston teriiletét mâr csak kb. ezer em-

berrel érte el. Prévost, a déli hadszintér angol parancsnoka,
âtkelt az Ashley folyôn és âltalâban a Légiôval egyidôben ért

Charleston alâ. A vârost megadâsra szôlitotta fel és mâi'us
11-ére kért végleges vâlaszt.

A vârosba szorult lakossâg kôvetelésére Rutledge kormânyzô a vâros feladâsa mellett foglalt âllâst, Moultrie mâr
csak jôl felfogott ônérdekbôl is az ellenâllâs mellett kardos-

kodott. Môgôtte csak John Laurens, a Kontinentâlis Kongszus elnôkének fia és Pulaski nagy tiszteiôje âllt. Minden

jel arra vallott, hogy puskalôvés nélkiil feladjâk a vârost.

Ezekben a vâlsâgos pillanatokban érkezett be és szôlalt

fel a vârosi tanâcsban Pulaski és egyik életrajzi'roja szerint
(valôszi'nûieg angol-francia-lengyel) keverék nyelven lelkesi'tô
beszédet mondott a megalkuvâsra hajlô, csiiggedt vârosi vezetôknek. Mint szôvetségi tâbornok, megtiltotta a vâros feladâsât és bejelentette, hogy 150 fore csôkkent légiôjâval nemcsak megvédi a vârost, hanem azonnal meg is tâmadja a briteket.

Szavait azonnal tett is kbvette.

A Légiô és Moutrie leghasznâlhatôbb gyalogsâgât két oldalt a vâros elôtt âsott sâncokban helyezte el lesâllâsban.
Kozépen a lovassâgot rendelte rohamra azzal, hogy a britek
soraiban okozott kezdeti zavar utân kanyarodjanak vissza a
vâros felé és csaljâk be az utânuk ozonlô angol zsoldosokat
a lesâllâsban lévô gyalogsâg tûzébe. Ezt a kétségteleniil szellemes tervet Pulaskinak tulajdonitjâk, aki azonban ismeri az
ôsmagyar harceljârâst, nehezen tud megszabadulni attôl a gondolattôl, hogy ez a merész és nagy gyakorlatot igénylô terv
inkâbb a mi Kovâtsunk agyâban sziiletett meg.

Mâjus 11-én az egész helyôrség szemelâttâra folyt le az
iitkozet. Kozépen a lovassâg fergeteges rohama megbontotta
a brit gyalogsâg zârt sorait; koziiluk sokan menekiilni kezdtek. A kezdeti sikeren felbuzdult gj'alogsâg azonban nem maradt parancsa szerint a lesâllâsban, hanem a lovassâg utân
tôdult és azt a fordulat és a visszavonulâs végrehajtâsâban
akadâlyozta. A végzetes keveredés lâttân a harcedzett angol
gyalogsâg egyszeriben visszanyerte lélekjelenlétét és valôsâggal lekaszabolta a felkelô gyalogsâgot, majd sortûzével potolhatatlan veszteségeket okozott a Légiô lovassâgânak is. Ko-

vâts maga is halâlos sebet kapott; ott temették el brit katonai
pompâval, ahol lefordult lovârôl. Skelly angol ôrnagy ezt irta
be mâjus 11-én naplôjâba: "Ez volt a legjobb lovassâg, amelylyel a felkelôk rendelkeztek." 1955 tavaszân az Amerikai Ma
gyar Szôvetség Finta Sândor mârvânyoszlopra erôsftett bronz
dombormûvével jelôlte meg azt a helyet, ahol Kovâts sîrjât
sejtik.

Charleston klasszikus példâja annak, hogy egy vesztett
ùtkôzet is szolgâlhatja a hadâszati cél elérését. Ez a cél pedig

ebben az esetben a kirâlyi hadak északi irânyû invâziôjânak
megâllitâsa volt. Prévost egy értékes napot vesztett a vâros
megtâmadâsânak elkezdésére. Mâsnap egy elfogott amerikai
jelentôlovastôl elkobzott îrâsbôl értesult, hogy Lincoln tâbornok négyezer fônyi seregével két napi jârôfôldre âll és erôltetett menetben vonul a vâros felmentésére. A Légiô rohama
utân Prévost nem bizott tôbbé a vâros egy lendiilettel valô

leronhanâsâban sem. Nem akart két tûz kôzé keriilni, ezért
dél felé visszavonult.

Charleston a felkelôk kezében maradt még egy évig;
Clinton hadâszati elgondolâsa meghiûsult egy maroknyi, halâlra szânt csoport hôsiességén. Mikor egy év mûlva Cornwallis angol fôvezér ugyanennek a tervnek a végrehajtâsât
erôszakolta, hadjârata az angol kirâlyi hadsereg felszâmolâsâra és a gyarmatok felszabadulâsâra vezetett.

Fabriczi Kovâts Mihàly hôsi halâlâig tartô hûséges szolgâlatât âllitsuk ragyogô példaképûl ifjûsâgunk elé. Tanitsuk
meg ôket arra, hogy a mi arany szabadsâgunk sem vâsârol-

hatô meg sârga arannyal s elveszhet ez a hatalmas orszâg is,
ha fiai nem hajlandôk életûk ârân is megvédeni hitiinket és
életformânkat belsô és kiilsô ellenségeinkkel szemben.
A szabadsâg annyit ér, amennyit egy nép érte âldozni hajlando.

☆

☆

☆

Béky Zoltân elnôk megkôszôni Eszenyi Lâszlô értékes és

idôszerû székfoglalôjât, majd Fényes Maria rendes tagot kéri
fel székfoglalôjânak felolvasâsâra.

Fényes Mâria:
A SZTREGOVAI KASTÉLY TJRNOJE

(Részlet "Orôk ifjùsâg" cimû kôtetébôl, amely a
Magyar Talâlkozô Arpâd-pâlyâzata keretében eziist

Ârpâd-érmet nyert.)

Ôrôkzôld fenyôfâkkai boritott hegyek ôlén fekudt a kis
nôgrâdmegyei falu: Alsôsztregova. Aprô hâzikôi kôzûl buszkén

emelkedett ki halvânysârga falaival a Madâch-csalâd kastélya.
Az emeleten lévô hâloszobâban Erzsébet, Madâch Imréné,
a tiikôr elôtt iilt. A szoba berendezése egyszerû volt. Nehéz
politûrozott, barna bûtorok, két keskeny âgy, kôzôttûk kis
asztalka, a jobb sarokban mârvâny mosdô, rajta viragos, porcellân lavôr és vizeskancsô. A fodros teritôk és fûggônyokropogôsra voltak vasalva. Az ôltôzôasztal ôvâlis alakû tiikre

barnaszemû, derékig omiô gesztenyebarna hajû asszony képmâsât mutatta. Szépen iveit ajkai kissé keményvonalûak, akaratosak voltak. Gyermekarcû kis szolgâlôleâny fésûlte.
— Borka, gyùjts lâmpât — szôlt és hangjâbôl kicsengett
a turelmetlenség. — Alig mûlt el dél és maris sôtétedik.
A kis cseléd gyorsan szedte a lâbât, mert félt az ùmô

hirtelen haragjâtôl. Magas széken iilve még egy pici kislâny
is volt a szobâban. Némân figyelte anyja minden mozdulatât.
Kozben Borka levette a petrôleumlâmpa ûvegét, belehuhukolt,
megtbrôlte és meggyùjtotta a kanocot.
— Tégy olajat a hajamra — volt a kôvetkezô parancs.
Az olajos ûveg felkeltette a kislâny kfvâncsisâgât. Csende-

sen lecsûszott a székrôl és az ôltôzôasztalhoz totyogott, lâbujjhegyre âllt és kezébe vette. Az asszony indulatosan râkiabâlt:
— Megmondtam neked, hogy csak ûgy maradhatsz bent,
ha nyugton leszel.
A gyermek osszerezzeni, elejtette az uveget, melynek néhâny illatos cseppje a padlôra hullott. Az anya a kislâny kezére
ûtôtt, ki sirva ment ki a mâsik szobâba.

Erzsébet a fûzô zsinôrjât az ajtôkilincshez kôtôtte és aprô
lépésekkel tâvolodott. Minden lépés ôsszébbhûzta a fûzôt, a
legutolsônâl mâr a lélekzetét is vissza kellett tartania, az volt
a legnehezebb, de sikeriilt.
☆

☆

☆

A foldszinten lévô kônyvtârszoba kandallôjâban vigan pattogott a tûz. Madâch Imre, a hâz ura, szinte elveszni lâtszott

a hatalmas irôasztal môgôtt. Vézna, kôzéptermetû ember volt,
sâpadt arcâban barna szemei kiilônôs tûzben égtek. Gondter-

helt arccal levelet olvasott:

.. és egyre nagyobb az elégedet-

lenség az orszâgban. Kossuth Lajos igen népszerû és pârtja
egyre erôsebb lesz. Tavaszra ..

•— Hogy tetszik az ûj ruhâm? — libbent be az ajtôn Erzsébet.

A férfi felriadt abbôl a mâsik vilâgbôl, ahol képzeletben

az imént kalandozott. Huilâmes hajât magasra tornyozva,
krémszinû csipkével diszitett kék selyem tafotâban âllt elôtte
felesége.

— Gyonyorû szép vagy, Erzsike — szélt és hangjât a szerelem és rajongâs hatotta ât.
Az asszony végignézett rajta, majd homlokân megjelentek
azok a vészes felhôk, melyek a vihar kitorésének elôjelei voltak nâla.

— Miért nem oltoztél mâr fel? — kérdezte élesen. Nem-

sokâra indulnunk kell. Mâr mondtam Andrâsnak, hogy fogjon be.

A férfi zavarba jôtt. Gondolkczott.
— Hova is akarsz menni tulajdonképpen? Bocsâss meg,

de mindenrôl teljesen elfeledkeztem. Ô, tudom mâr. Ma van a
megyebâl. En nem ki'vânok odamenni. Nem érzem jôl magam.
Azt hiszem, meghiiltem és van egy kis lâzam. Nyugtalanîtô
hîreket is kaptam Pestrôl. Maradjunk ma itthon, Erzsike.
Az asszony szâja sfrâsra gôrbiilt.
— Az egész farsang alatt nem mentûnk sehovâ. Mindig
valami môdon kibûjsz a meghîvâsok elôl. Engem mâr megôl
az unalom ebben az âtkozott hâzban. Gyûlôlôm ezt a hâzat,
gyûlôlom — zokogta. Kis sziinet utân csendesebben folytatta:
— Nézd, milyen szépen felôltôztem, ûj ruhât varrattam.
Madâch gyongéden âtôlelte és maga mellé ûltette a szék
karjâra.

— Szâmomra mindig te vagy a legszebb a vilâgon — sûgta
lâgyan. — Maradj itt velem ma este és tôbb hôdolatot kapsz
tôlem, mint a megye ôsszes aranyifjaitôl egyuttvéve. Ki mâsnak akarnâl tetszeni az ûj ruhâban, mint a hites uradnak?
Az asszony ujjai szôrakozottan szântottak végig a férfi
ritkâs hajân, majd egy iiveg papirnehezéket vett a kezébe és
nézegetni kezdte. Belsejében halvâny, sziirkés, bârsonyos le-

velû havasi gyopâr volt. A hintô kerekeinek zôrgése, lôpatkô
csattogâsa hallatszott és megâllt a kastély elôtt. Erzsébet hirtelen felugrott.

— Ha nem jossz velem, akkor egj^ediil megyek a bâlba —
mondta hatârozottan.

— Azt nem teheted meg! — Madâch hangja remegett az
izgalomtôl. — Mit szôlnânak hozzâ az emberek? Rôlad pletykâlna az egész megye. Tisztességes asszony nem megy az ura
nélkiil a bâlba.

— Majd én leszek az elsô — csattant fel az asszony és a

kezében lévô papi'rnehezéket az asztalra dobta, ami rôptében
osszetort egy ârtatlan vizespoharat.
— Borka, hozd a bundâmat és lâbzsâkomat — hallatszott

kiviilrôl. Aztân a kocsi elindult és egyre tâvolabbrôl hozta a
szél a lovak patkoinak csattogâsât...
☆

☆

☆

Fâjô csend ereszkedett a szobâra. A vastag, iiveg papirnehezék, havasi gyopârral a szivében, sértetleniil fekiidt az asztalon, miutân ôsszezûzta a poharat, ami gyengébb és tôrékenyebb volt.
Miért nincs az embernek boldogsâga az életben? A hâzaséletben? — kérdezte a férfi onmagâtôl. Ezt sziilei elôre lâttâk,
amikor ellene voltak, hogy a mulatôs, kônnyelmû bihari fôispân. Fréter Pâl unokahûgât elvegye. Tudta, hogy gyenge a szép,
kacér, élnivâgyô asszonnyal szemben. Mindig mindent megbocsâtott neki és érzi, hogy ezt a mai esét is meg fogja bocsâtani.
— Miért olyan gyenge a férfi sokszor? Gyengesége teszi

boldogtalannâ. Adam is hajlott Éva szavâra a Paradicsomban
és kiilbnbozô alakokban, de mindig csak ô tér vissza a fôldre
— Ludtollât bemârtotta a kalamârisba és l'rni kezdte:

"Adam a teremtés ôta folyton csak mâs és mas alakban
jelenik meg, de alapjàban mindig ugyanazon gyarlô féreg ma-

rad a még gyarlôbb Éva oldalân."
Porzôval behintette az irâst. Utâna a kandallô mellé ûlt,

néhâny ûj hasâbot dobott a tûzbe és a fellobbanô lângokba
bâmulva gondolkozott...
Egyiptomi rabszolgâk tômegét lâtta, amint ériâsi kôdara-

bokat cipelve gùlât épi'tenek. Boldog volt-e a fâraô, aki milliôk
munkâja és szenvedése ârân szerzett dicsôséget? Boldog volt-e
Tankréd, a keresztes vitéz, akinek nemes kiizdelmét a keresz-

ténység ideâljâért a gyiilôlet és elvakultsâg félreértette? Vagy
Kepler, a csillagâsz, akinek felfedezései senkit sem érdekeltek
a babonâk sôtét korâban? És boldog lesz-e az emberiség, ha

majd ridegen a tudomâny uralja személytelenûl a vilâgot? És
mi lesz, ha majd egyszer a nap nem ontja tôbbé éltetô, meleg
sugarât? Minden, az emberiség multja, jelene és jôvôje: tragédia. — Egyszer meg fogom l'rni az ember tragédiâjât — hatârozta el Madâch.
☆

☆

☆

Béky Zoltàn elnok megkôszoni Fényes Maria hangulatosan szép székfoglalôjât, aztân Kosztolnyik Zoltàn levelezô tagot kéri fel székfoglalô torténeti tanulmânyânak bemutatâsâra.

Kosztolnyik Zoltàn:
AZ 1046-OS CSANADI GYOLÉS S GELLÉRT PUSPOK
HALÂLÂNAK ELÔRE NEM LÂTOTT KOVETKEZMÉNYE

"Coniuratio in Ungarico regno
contra Petrum regem oritur."
Annales Altahenses, a. 1046

1046-ban, amikor a szâmûzott Ârpâd-hercegeket, Leventét,
Endrét és Bêlât' kiilfôldrôl hazahi'vta a magyar fôurak és
nemesek Csanâdon iilésezô ôsszejôvetele, a gyûlés tagjai tudatâban voltak tettiik sûlyos és messze kihatô kôvetkezményeinek. Amint a krônikâs is megjegyezte, "tune in Chenad
omnes in unum convenerunt consilioque habito communiter
pro filiis Zarladislai transmittunt
A hercegekhez szôlô
meghîvâs ugyanis azt jelentette, hogy az iilésezô fôurak és
nemesek sajât keziikbe vették a kôzhatalom gyakorlâsât azért,
mert az uralkodô, Orseolo Péter viselkedése, nyilvânos magatartâsa alkalmatlannâ tette ôt arra, hogy trônjât megtarsa."

Ôt évvel elôtte, egy hasonlô osszetételû osszejôvetel még
beérte azzal, hogy Pétert trônjâtôl megfossza, és egy uralkodâsra alkalmas Arpâd-rokont, "qui esset idoneus regnare,"
ûltessen a trônra.'' Ellenben az Aba Sâmuellel kapcsolatos
bel- és kulpolitikai kellemetlenségek, valamint a mâr 1044
ôta német segîtséggel ùjra a magyar trônon iilô Péter teljesen
németbarât politikâja^ drasztikusabb megoldâst surgettek
1046-ban, mikor is a rômai zavargâsok Itâlia felé irânyi'tottâk
Péter pârtfogôja, a rendkiviil elfoglalt német csâszâr figyelmét.®

Kulfoldi tudosok ugyan Kézaira fogjâk, hogy tûizottan
"magyar" volt, hogy szinte egyûgyû sovlniszta médon feketitette be az Orseolo uralkodâsât és nyilvânos mûkodését.' Nem
szabad azonban elfelejteni, hogy a még 1044-ben Péter III
Henrik csâszâr révén tôrtént megkoronâzâsa Istvân kirâly
koronâjâval, majd a német torvények az akkori magyar vezetôréteggel tortént erôszakos elfogadtatâsa® voltak azok a

tényezôk, amelyek nemcsak népszerûtlenné tették Péter mâsodik uralmât, de — miutân a râkôvetkezô évben hûbériil

ajânlotta fel orszâgât a csâszârnak'' — elôkészitették a kôzhangulatot Péter ûjabb, most mâr végleges trônfosztâsâra."'
Az olyan uralkodô, akit egy kiilfôldi birodalom csâszâra erôszakolt râ az orszâgra, aki becsteleniil viselkedett az orszâg
érdekeivel szemben azâltal, hogy német hûbérré tette orszâgât
és l'gy jôvâhagyta a német csâszâr adta torvények magyarhoni
jogosultsâgât, nem szâmi'thatott sok megértésre népe kôrében.
Még az a kôriilmény sem mentette meg Péter mâsodik orszâglâsât, hogy annak idején, a harmincas években bekôvetkezett
merénylet utân, maga Istvân kirâly tette meg utôdjâul."
A krônikâsok ugyanis nem emlftik, hogy 1038-ban, mikor
Istvân kirâly halâla utân elôszôr foglalta el a trônt, Pétert
megkoronâztâk volna a magyarorszâgi piispôkok.'^ Jogosult
tehât az a feltevés, hogy éppen a kirâlyi koronâzâs s felkenés
hiânya tette az akkor piispôki jôvâhagyâssal iilésezô fôuraknak s nemeseknek lehetôvé, hogy Pétert trônjârôl elmozdi'tsâk. Ez 1041-ben tôrtént."

Péter utôdjârôl, Aba SâmueIrôl, mâr frjâk a krônikâsok,
hogy "kirâllyâ lett,"" de koronâzâst az ô esetében sem emlf-

tenek.15 Ugyanakkor a krônikâk kifejezetten kiemelik, hogy
Aba gôgje, felelôtlen kùlpolitikâja és lehetetlen magatartâsa
erôsen kozrejâtszottak hârom évvel késôbbi, 1044-ben tôrtént

lebukâsâban.'' Érdemes ellenben megjegyezni, hogy Aba nem
egészen hârom esztendôs uralma alatt a németek is nyugton
maradtak," csupân Aba leverése és meggyilkolâsa utân ki'sérelte meg III Henrik csâszâr, hogy Magyarorszâgot — fôleg
német érdekbôl — Péter részére visszaszerezze.is Mindenesetre

jellemzô az a kôriilmény, hogy a német uraikodô, aki 1044-ben
ônkezûleg végezte el a sajât érdekében torténô fontos âllami
aktust: Péter magyar kirâllyâ torténô koronâzâsât,'' a koronât
eltâvohttatta az orszâg teriiletérôl.^"
VII Gergely papa hârom évtizeddel késôbb irt levelébôl
kitûnik, hogy a csâszâr Rômâba kiildte vissza a magyar koronâzâsi jelvényeket. Ha az idô tâvlatâbôl s irâsbeli referencia
nélkiil is irta a pâpa emlékezetes levelét, ha a magyar forrâsok
nem is emlitik a korona Rômâba tôrtént visszaszârmaztatâ-

sânak tényét,2i a levélben foglalt informâciô mégiscsak figyelmet érdemel. A koronâzâsi jelvények ideiglenes eltâvolitâsa
révén akarta a német csâszâr megakadâlyozni védence, Orseolo Péter ûjabb lebuktatâsât.^^
Két kôriilmény ôsszejâtszâsa hiûsitotta meg III Henrik
csâszâr szândékât. Az egyik az volt, hogy Péter 1044-ben erôszakkal megtartott koronâzâsânak tôrvényes mivoltât a magyarok nem ismerték el, miért is Péter és a magyar vezetôréteg kôzôtt nem alakult ki kellô meghitt viszony. "Rege ergo
Petro et Hungaris, qui e.um in regnum reduxerant, . . . caeperunt esse insolentes."" A mâsik kôriilmény pedig az volt, hogy
az idegen segitséggel ûjra uralomra keriilt Péternek tovâbbi
kiilfôldi segitségre volt sziiksége ahhoz, hogy trônjât megtartsa. A krônikâk tudatjâk, hogy Péter kapott is idegen segitséget, sôt Kézai gûnyoros megjegyzésébôl az is kivehetô, hogy
ez a "segitség" nem maradt tétlen az orszâgban, miért is
Péter vérszemet kapott. "Interea vero Petrus rex Hungaros
priori gravimine caepit molestare."^'' III Henrik csâszârt el
lenben tûlsâgosan igénybevette a birodalmi iigyek kormâny-

zâsa, igy nem maradt ideje arra, hogy magyar védence iigyével
s âltalâban a magyar politikâval részletesen foglalkozzék.^®

Azt pedig mâr Marczali Henrik is észrevette az Annales Sangallenses egyik kitétele alapjân, hogy Pétert a németek sem

szerették.26 Igy adôdott, hogy 1046-ban, amikor a pâpai vâlsâggal kapcsolatban a német csâszâr beavatkozott a rpmai
politikâba, a magyar vezetôréteg a piispôki kar tâmogatâsâval ùgy batârozott, bogy kibasznâlja az alkalmat, és Pétert
véglegesen eltâvolitja a tronrôl.
A korabeli értesûlésen nyugvô késôbbi krônikâsok adatait

kell szemiigyre vennûnk abboz, bogy megértsiik, mi is ment
végbe azon a végzetes csanâdi gyûlésen? A krônikâk, illetve
a krônikâsok, akik Horvâth Jânosnak Gyôrffy Gyôrgy kutatâsain nyugvô megâllapitâsa szerint felbasznâltâk az I Endre
korâban élô Miklôs piispôk és kirâlyi kancellâr irta magyarboni eseményekkel foglalkozô krônikâjât,^' bangsûlyozzâk,
bogy az 1046-os csanâdi ôsszejôvetel az egybegyûltek egybangu
batârozattal végzôdô gyûlése volt.^s amikor elbatâroztâk, bogy
visszabfvjâk szâmûzetésûkbôl Szâr Lâszlô ivadékait.^' Mârmost tudjuk Kézai korâbbi, még az 1041-es eseményeket târgyalô kitételébôl, bogy az "egybegyûltek" Magyarorszâgi fôurai s nemesei voltak, "principes et nobiles Hungariae," akik
a gyûlés keretén belûl "episcoporum consilio" egylittmûkôdtek a pûspôkôkkel.^" Vâlasztâsuk azért esett Csanâdra, mert
— szintén a krônikâk nézete szerint — Gellért csanâdi pûspôk
volt az egyedûli egybâzi fôûr, aki 1044-ben nyilvânosan mert
tiltakozni Aba kirâly ônkényuralmi tûlkapâsai ellen.'i A krô
nikâsok megirtâk, bogy Aba nem kisebb politikai vétket kôvetett cl, mintbogy egyszerûen legyilkoltatta politikai ellenfeleit, mintegy negyven magyar nemest, anélkûl, bogy bârmi
alkalmat is adott volna nekik arra, bogy a kirâly kobolta
vâdakkal szembenézzenek.^^

Ûgy lâtszik, az volt a belyzet, hogy az Istvân kirâly balâlât kôvetô idôben kûlônôs bâtorsâgra volt szûksége bârkinek, fôleg egybâzi embernek abboz, hogy az igazsâg érdeké-

ben népe és egybâza politikai elnyomatâsa ellen nyilvânosan
tiltakozzék.33 Gellért puspôk panaszkodott, hogy az 1040-es
években alig akadt valaki az egyhâziak kôziil, aki fel merte
volna emelni szavât az ûlddzések, az akkoriban âltalâban divatos vallâs- és egybâzellenes mozgalom ellen,^'' miért is — l'rta

Gellért — a vallâs ellenfelei felbâtorodtak, s nem engedték

meg az egyhâzi vezetôknek, hogy hitûk s intézményiik ûgyében, annak érdekében nyilvânosan fellépjenek.^s
Kézai tudôsftâsa s a Krônika tanusitja, hogy Gellért pûspôk félelme nem volt alaptalan. Amikor hire ment, hogy az

Ârpâd-hercegek hazatérôben voltak kiilfbldi szâmûzetésukbôl.
nemcsak Péter ellen lâzadtak fel a magyarok, de a pogânysâg
is lâbrakelt, "resumatur ritus paganismus/'^^ és a 'Péter kinevezte plébânosok s apâtok, az egész papsâgot is beleértve, de
âltalâban minden kulfoldi, "Teutonicos et Latinos," tekintet
nélkûl korra és nemre, "mulieribus quoque et infantibus,"
szôrnyûséges vérengzésnek estek âldozatul.s?

A Péter kirâly kinevezte egyhâzi elôljârôk irânt megnyilvânulô ellenszerv, mâr csak Gellért kiilon hiradâsa szerint is,

érthetô lehetett. "Ubi itaque diuine intelligentie spiritus non
est et notionis omnia transcendentis scientia, ibi asinorum
procul dubio spiritus régnât. Uani sunt omnes homines ait in
quibus non est scientia dei, et de bis quae uidebantur bona

non potuerunt intellegere eum, qui est, neque operibus attendentes agno uerunt (sic) qui esset artifex..
Hiszen a
legtôbbjének kizârôlag politikai kinevezettnek kellett lennie.
"Populus terre calumniabuntur calumpnia (sic) et rapiebant
uiolenter. Egenum et pauperem affligebant et aduenam opprimebant calumnia absque iudicio. Si talia cottidie in terra
cernimus tuo arbitrio deputetur."^' Meg kell jegyeznùnk,
hogy még Aba is ellenezte Péter korâbbi politikai és egyhâzi
téren tett tûlkapâsait, mert mint a krônikâsok jelentik, egy
tollvonâssal érvénytelenitette elôdje korâbbi intézkedéseit.'""
A lényeg az a dologban. hogy Péter kétszeri s kôzben Aba
ôsszesen nyolcévi ônkényes uralma utân a magyarsâg egyes
vezetôi a pogânysâg visszaâllltâsât tûzték ki céljukul, s annak
megvalôsitâsât vârtâk el a hazatérô hercegektôl.

Ez a pont az, ez a hatârvonal, ahol az 1046-os gjôilés és
Gellért piispok meggyilkolâsânak elôre nem lâtott kôvetkezményérôl szô lehet. A krônikâk ugyanis Gellért "nagyobb"
életrajzât is beleértve, az 1046-os eseményekkel kapcsolatban
csupân a magyar fôurak és nemesek ûlésezésérôl beszélnek,^i

a piispôkôket mintegy tanâcsadôi szerepben emlitik csupân.

mint olyan testiiletet, amely hozzâjârul az elkôvetkezô eseményekhez, de azok irânyitâsâban, tényleges vezetésében
részt nem vesz. Ûgy lâtszik, hogy a szinte létérdekûkben fenyegetett piispokôk elôbb kényszerbôl, majd onérdekbôl felfogott szâmftâsbôl csatlakoztak, "jârultak hozzâ," a csanâdi
gyûlés hatârozataihoz, amelyekkel mintegy magukat azonositottâk. Ezt elsôsorban azért tették, hogy magatartâsuk
révén az ûj kirâlyt maguk s egyhâzuk ûgyének megnyerjék.''^
"Infelix terra, que inter deum et hominem discordiam operatur,"« l'rja Gellért, szinte alâhûzva azt az elgondolâsât,^ hogy
néhâny piispôktârsa ki'séretében a Csanâdon iilésezôk Székesfehérvârra elindulô csoportjât elhagyja, s a sajât felelôsségére
a hazatérô hercegek elé siessen, hogy velûk a kôzvetlen kapcsolatot felvegye.''^
Lehetséges, hogy Gellért, ha egyâltalân hîre volt errôl, el
akarta keriilni a szintén Fehérvârra sietô Péterrel valô talâl-

kozâst. Az Orseolo mâr veszett ember volt, a mûlté, — bar

sokkal valôszinûbbnek lâtszik az a feltételezés, hogy Gellért
pùspôk, Istvân kirâly korâbbi munkatârsa, személyes kapcsolatot keresett Endre herceggel, mielôtt Endre a fôurak s
nemesek csoportjâval Székesfehérvârott, avagy még elôtte,
bârhol is talâlkozott volna. Félô, hogy a piispok nem bfzott
a magyar nemesekben. Fentmaradt irâsmûvébôl kitûnik, hogy
Gellértnék hatârozottan rossz véleménye volt a nemesekrôl:
. . dicant non insanie uigilias plenas habere in nocte more
ethnicorum prandia célébrantes, et usque auroram mensas

prednentes inlecebrossimas. Ut de his autem sic de ceteris
quibus nulla securitas in mundo est.""'^
Komoly figyelmet érdemel az a kôrùlmény, hogy a nagyobb Gellért-életrajz "universa multitudo Ungarorum"-rôl, a
magyarok sokasâgârôl beszél, amely a hazatérô Endre és Levente hercegeket "Pest vârosâban" kôszôntôtte, és jelenti,
hogy ez a "sokasâg" — s nem a fôurak — voltak azok, akik
ûjra felszitottâk a pogânysâg lângjât, gyilkoltâk halomra a
piispôkôket s papokat, s minden igyekezetûkkel azon voltak,

hogy kiirtsâk az ûj hitet."' Mindezt a hazatérô Endre engedelmével.''» Gellért piispok mâr csak ezért is égetô szûkségét
érezhette a hazatérô Arpâd-hercegekkel valô talâlkozâsnak.

hogy ôket az iigyek âllâsârôl kellô môdon felvilâgosîtsa, valamint Endrét a keresztény hit s az egyhâz irânti jobb belâtâsra bîrja.'W

Gellért piispôk terve, hogy Endrével személyesen talâlkozzék, nem sikeriilt. Tudott dolog, hogy kôzel a budai parthoz

megjelentek, kl tudja, talân nem is olyan vâratlanul, Vata és
csatlôsai, hogy a piispbk a herceggel tôrténô személyes talâlkozâsât megakadâlyozzâk.s" A Gellért-életrajz sokatmondô kitétele, hogy Gellért hârom fôpap târsâval és Zonug comes-széi
Buda felé igyekezett, hogy Leventét és Endrét tisztelettel
fogadjâk, "honorific susciperent," majd az a megjegyzés, hogy
Gellért tudatâban volt kiildetése veszélyes mivoltânak, hangsûlyozzâk a kiildetés nagy jelentôségét. Gellért tisztâban volt

azzal, hogy életével fizethet elhatârozâsâért, de tudatâban voit
annak is, hogy ha nem ô, akkor târsa, Beneta piispôk fejezi
be az elkezdett kiildetést.'''

Gellért elgondolâsa, hogy a hazatérô Endrét az egyhâz és
a keresztény hit irânt megbecsûlésre hangolja, és ezâltal véget vessen a pogânysâg s a kirâly-vezette egyhâzellenes erôk
ûjabb fellângolâsânak és megakadâlyozza a pogânysâg végsô
gyôzelmét, eredménnyel jârt. Beneta pûspôkôt, aki a négy fô
pap kôzûl egyedûl vészelte ât a kelenfôldi vérengzést, maga
Endre herceg mentette meg iildôzôi karmai kôziil.''^ és Beneta

lehetett az, aki Endrét felvilâgositotta a magyarorszâgi politikai és egyhâzi helyzetrôl; feltételezhetô, hogy râbeszélte
Endrét az Istvân kirâly révén egyszer mâr eltiltott pogâny
erôk végleges felszâmolâsâra.
Endre hamarosan bekôvetkezett pâlfordulâsa," az a tény,
hogy kirâllyâ koronâztâk az életben maradt magyar piispôkôk.5^ valamint, hogy a Krônika "katolikus uralkodôként" tisztelte,55 voltak mind olyan tényezôk, amelyek csak a Gellértképviselte cél megvalôsulâsânak a gyôzelmét bizonyitjâk. Valôban, Endre kirâly 1047-ben kiadott egyhâzi intézkedései mâr
szigorûan keresztény orszâglâsrôl tesznek tanûsâgot. "Ut qui
conque Ungarus, seu pererinus in Ungaria deposito Scythico
gentili et ethnico ritu ad veram Jesu Christi fidem illico non-

rediret, ac sacram legem a divo rege Stephano traditam non
reciperet, capite et bonis multaretur.. ."=<• Endre nemcsak a

pogâny erôk felszâmolâsât tette meg uralkodâsa egyik céljâul,
hanem nagy elôdjétôl, az Istvân kirâlytol megkezdett keresztény — eurôpai — politika teljesjogû folytatâsât is biztositotta.
Ez volt az 1046-os csanâdi gyûlés és Gellért pûspôk meggyilkolâsânak elôre nem lâtott kovetkezménye. Piispdki hozzâjârulâssal erôsi'tette a Péter-ellenes fôurak s nemesek iigyét,
ezâltal szellemi ûton "lefegyverezte" a még mindig keresztényellenes fôurakat s nemeseket — az egyhâz s papjai irânt tanùsitott ellenszervùkben. Tekintve, hogy az ellenséges érzés
lefojtâsa még korântsem jelentett dôntô gyôzelmet, sot lehetségesnek tûnt, hogy a még tûlnyomôlag keresztény- és egyhâzellenes nemesség^-' a magyarhoni viszonyokkai tisztâban

nem levô Arpâd-hercegekkel esetieg osszefog, hogy halâlos
csapâst mérjen az akkor mâr nyolc éve âllandôan gyengiilô s
gyengitett egyhâzra: vezetôkre és hi'vekre egyarânt, — Gellért
îrta, hogy kiilsô fenyegetés, fôleg az ùldôzések hatâsa nyomân
tomegesen hagytâk el a hîvôk az egyhâzat, "nunc multi pulluant in ecclesia, immo iam totum occupant orbem, et nemo
est qui talium ineptis contradicat. O quantos sentio diaboli
filios, quibus loqui on patior..
— a csanâdi piispôknek
meg kellett akadâlyozni a Péter ellen lâzongô fôurak s ne
mesek Levente és Endre hercegekkel kônnyen bekôvetkezhetô
talâlkozâsât és esetleges kôzremûkôdô ôsszefogâsât.^' Ezt az
ôsszefogâst meg kellett akadâlyozni olyasformân, hogy a hercegeket az események mâsik oldalârôl, az egyhâz s a keresz
tény hit létkérdésérôl kellett kellôen felvilâgosftani.
Gellért elgondolâsât Beneta pûspôk tolmâcsolta Endrének, s kôzbenjârâsa, felvilâgositâsa nem volt hiâbavalô. Az
idôsebb Arpâd-fivér, a pogâny Levente herceg idôkôzben meghalt.o" Endre, aki elôzôleg még megengedte — sok vâlasztâsa
aligha lehetett! — a pogânysâg keresztényellenes vérengzését,
betiltotta a keresztényûldôzést, sot teljesen az Istvân kirâly
âltal megvetett alapokra helyezte uralmi s hatalmi célkitûzéseit. "

Igy lett a fôurak s nemesek Péter-ellenes politikâja, amely

a magyar pûspôkôk hozzâjârulâsâval az Arpâdok trônra valô
visszahelyezéséhez vezetett, keresztény gyôzelemmé — egyes
nemesek egyhâz- s hitellenes tendenciâival szemben. Ez volt

Gellért pûspok "politikâjânak" — az 1046-os csanâdi gyûlésnek
remélt, de elôre nem tudott kôvetkezménye."
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hogy a Krônika magyar tôrvények, "Himgarica scita" elfogadâsârôl beszél, mig az Annales Altahenses német tôrvényeket emleget: "illis etiam
petentibus, — i. e. a magyaroknak — concessit rex scita Teutonica;"
MGHSS, XX, 800, 36. Hermann Contractas bajor tôrvényeket emh't, —
ibid., V, 125, 6.
' Krônika, c. 78; Contractas, a. 1045, lac. cit.; AA, a. 1045.
Krônika, c. 81; az Annales Altahenses Péter ellenes ôsszeeskiivést emlit

— MGHSS, XX, 803, — mig Contractas eskiiszegéssel vâdolja a magyarokat, — ibid., V, 126, a. 1046.
" Istvân kir. Vita maior, c. 16, SSH, II, 392.

•8 Kézai, c. 45, "consilio iniquorum"-rôl beszél, s igen rossz fényben âllitja
be Péter elsô trônrajutâsât, mig a Krônika, c. 70, Kézaival egyiitt Gizella

kirâlyné — regina Keysla — poiitikai ârmânykodâsârôl szôl. Contractas
ùgy tudôsit, hogy Istvân még halâla elôtt Velencei Pétert tette meg utôdjâul — "pro se regem constituons, obiit." MGHSS, V, 123, a. 1038; koronâzâst ô sem emlit.

*8 Péter kirâlysâga harmadik évében, Kézai, c. 47, Krônika, c. 72. Contractas
mâr kevésbé udvarias: "Ungarii perfidi"-t emlit, loc. cit., a. 1041.
" "Super se regem praefecerunt;" Kézai, c. 47; a Krônika, c. 72, vâlasztékosabb kifejezést hasznâl: "regem constituerunt."
" Kézai és a Krônika emlitik ellenben, hogy rôgtôn azutân, hogy kirâllyâ

lett, Aba hadat vezetett Péter ellen — olyan kôriilmény, mely érthetôvé
teszi Contractas emlitett nyers kifejezését.
" Kézai, ce. 48-49; Krônika, cc. 73-76.
" "Tertio autem anno Abae régis" kezdôdôtt meg a németek harca Magyar-

orszâgért; ibid., Kézai, c. 48, Krônika, c. 76.
Ménfô mellett, Krônika, c. 76, SSH, I, 331.
" Krônika, c. 77; Kézai, c. 51.

8» VII Gergely pâpa levele Salamonhoz, — Ph. Jaffé, éd., Bibliotheca reram
Germanicaram, 6 kôt., Berlin, 1865, II, 127 k.; Migne, PL, 148:373.
8' Deér J., Die hl. Krone Ungarns, Bées, 1966, 197 kk.

22 Ez mâr magâbôl abbôl ténybôl is kideriil, hogy a kôvetkezô esztendôben
III Henrik Magyarorszâg hûbérura lett — Contractus, a. 1045, ôvatosan
fogalmaz; MGHSS, V, 125, 21-24. Az Annales Altahenses élesebb hangot
lit meg: "Petrus rex regnum Ungariae... tradidit caesari domino

suo ...

s megjegyzi, hogy ez a transactio a koronâzâsi jelvények, de

legalâbb is az aranyozott lândzsa, cum lancea deaurata eltâvolitâsâval
tôrtént.

22 Kézai, c. 52.

2* "Interea vero rex Petrus Hungaros priori gravamine caepit molestare,"
c. 53, mig a Krônika, c. 81, Magyarorszâg pusztulâsârôl szôl s arrôl, hogy
az orszâgot Péter tirannizmusa alôl fel kell szabadi'tani.

22 Hampe, op. cit., 22 kk.; B. Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschich-

te, 4 kôt., 8 âtdolg. kiad., H. Grundmann; Stuttgart, 1954-60, I, 235 kk.
22 Marczali H., Magyarorszâg tôrténete az Ârpddok kordban, Budapest,
1896, 30 kk., — MGHSS, I, 84, a. 1043.
2' Horvâth, op. cit., 305 kk.

28 "Omnes in unum convenerunt," Kézai, c. 53.
2' "Consilioque habito communiter pro filiis Zarladislai transmittunt," ibid.
"2 Kézai, c. 47, SSH, I, 174, 16-17.
2' Kézai, c. 49, Krônika, c. 75.

22 Ibid., Gellért, Vita maior, c. 14, SSH, II, 500.
22 Pro nephas, nostri uidentes non foris clamant, sed intus murmurant,
atque sine issu et interrogatu nil musitare audent, ne quidem aures

offendant regales. Quomodo inquiunt displicentia loqui possumus régi?"
Idézve Gellért pûspôk Délibération supra hymnum trium puerorum befejezetlen munkâjâbôl, amelynek szôvege a miincheni Allami Konyvtâr
6211-es késôi XI. szâzadbeli kéziratâban maradt fent, fol. 15', 2-8; Gel-

lértrôl Manitius, op. cit., II, 19 és 74 kk.; a Gellérttel foglalkozô irodalombôl csak rôviden F, Banfi, "Vita di s. Gerardo da Venezia nel codice

1622 délia Biblioteca universitaria di Padova," Benedictina, 2, 1948, 262
kk.; Rônay Gy., "Szent Gellért," Vigilia, 1946 dec., 47 kk.; Redl K.,
Problémâk Gellért piispôk Deliberatiojâban," Irodalomtôrténeti Kôz-

lemények, 69, 1965, 211 kk.; E. v. Ivânka, "Das 'Corpus arcopagiticum'
bel Gerhard von Csanâd," Traditio, 15, 1959, 205 kk.; tôlem, "The Im
portance of Gérard of Csanâd as the First Author in Hungary " ibid.,
25, 1969, 376 kk.

Christi autem nonnuli sacerdotum quomodo uicticent, solius uenationes
et lites et rapine, et oppressiones et scurre, insolentie uero ab cupiditates, transgressiones quoque diuini iuris, et concubinarum turme nar-

rare sufficiunt... Miincheni kézirat, fol. 64', 22-26, megjegyzés éles ellentétben âll Istvân korâval, mikor is az uralkodô "secundum vite meri-

tum episcopos et sacredotes prefecit." Istvân Vita minor, c. 4, SSH, II,
"Prodolor -sic! — uero nunc multi polluant in ecclcsia, immo iam totum
occupant orbem, et nemo est qui talium ineptis contradicat. O quantos
sentio diabolo filios, quibus loqui non patior (a sor utolsô haramada ki-

torolve, fol. 46, 26; a kovetkezô 'hâtiapon', fol. 46', 1, az elsô sor elsô
fele kitorolve) Hoc tempore omnes maledixerunt (javi'tâs a margôn:
apud nos) concitati zelo non solum diuinis ritibus et ecclesia, et socer-

dotibus, quin etiam ipsi dei filio icsu christo domino nostro." Fol. 46,
22-26, és fol. 46', 1-4 a miincheni kéziratbôl, s ô.sszehasonlitandô Gellért

ilyen irânyû megjegyzésével. SSH. Il, 499. .lO-.!?.
Kézai, c. 53, Krônika, c. 83.
" Kézai, c. 53.
Miincheni kézirat, fol. 77', 16-23.

•" Ibid., fol. 64', 16-19, és osszehasonh'tando Gellért elôtte tett megjegyzével: "... uae autem nobis qui contra istiusmodi imperium incitare non
formidamus. Nullos tam caros nostra pannonia consueuit habere ut
taies;" fol. 33', 2-5.

"Omnes autem constitutiones et exactiones, quas Petrus rex secundum
consuetudinem statuerat, Aba rex in irritum revocavit." Krônika, c. 72;
Annales Altahenses, a. 7041.

"Omnes in unum convenerunt consilioque habito," irja Kézai, c. 53, aki
fentebbO, az 1041-es eseményeket tàrgyalva "principes et nobiles regni

Hungariae episcoporum consilio in unum convenerunt"-ot emlitett, c.
47; "nobiles Hungarie ... in unum convenerunt consilioque habito," Irta
a Krônika, c. 81, az 1046-beli eseményekkel kapcsolatban, bar az 1041-es
eseményeket tàrgyalva a Krônika is l'gy irt: "... principes Hungarorum
et milites consilio episcoporum convenerunt..." c. 72, mig a Gellért
Vita maior, c. 15 egyszerûen emh'ti, hogy "Ungari miserunt sollempnes
nuntios post filios Wazul.. ." SSH, II, 501.

Kézai, c. 54. Figyelemre méltô, hogy a sorrendben a piispôkôk jônnek
elôszôr: "... ab omnibus episcopis, nobilibus omnique populo..." Gel
lért Vita maior, c. 15, SSH, II, 502, 1-17.
" Miincheni kézirat, fol. 64, 25-26.
" Ibid., fol. 15', 13-16.
« SSH, II, 501, 27-30.
Miincheni kézirat, fol. 79, 6-11.
" SSH, II, 501, 12-18.
Krônika, c. 82.

" Amint ez kivehetô a Krônika, c. 83, riportjâbôl, ib., I, 339 k.

=» E téren a Gellért Vita maior, c. 15, ibid., II, 502, 21-24, riport nem elég

hatârozott, viszont a Krônika, c. 83, ibid., I, 340, 29-33, hatârozottan ki-

fejti, "cumque ad predictum portum venisset, ecce viri impii, scilicet
Vatha et conplices sui . . . irruerunt in episcopos ... ," hogy tâmadâsuk
terv szerint tôrtént.

5' SSH, II, 502, 12-14. Tôlem, "The Négative Results of the Enforced Missionary Polycy of King St. Stephen of Hungary; the Uprising of 1046,"
Catholic Historical Review, 59, 1973, 569 kk.

5- "Endre autem dux intérim superveniens Benetam episcopum a manibus

eorum liberavit, et sic prophetia sancti Gerardi impleta est." SSH, I,
342.

53 Gellért Vita maior, c. 15, ibid., II, 503, 23-26.
5* Kronika, c. 86; Annales Altahenses, a. 1046.
55 Krônika, c. 88.

55 Mansi, Concilia, XIX, 631 k., hasâb; Migne, PL, 151:1257 k., cc. 1 és 4.
5^ "Plene omni dolo et omni fallacia, fili diaboli inimice omnis iustlcie, non
définis subuertere ius domini rectas." Miincheni kézirat, fol. 15', 2 —

fol. 16, 1-2. "Quare hoc? Nimirum dixi quia filii diaboli qui potestates
sunt tenebrarum ubique régnant et dominantut." Ibid., fol. 46', 24-25.
58 Ibid., fol. 46, 22-26.

5' A krônikâk szerint az események ûgy alakultak, hogy, legalâbb is lâtszdlâg, a lâzadôk birtâk Endre hozzâjârulâsât, — SSH, II, 501, 20-26; Krô
nika, c. 82.
58 Ibid., c. 86.

51 SSH, I, 344, 1.-6.
58 Kézai, c. 54.
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Béky Zoltân elnok megkôszôni Kosztolnyik Zoltân levelezô tag székfoglalô torténettudomânyi értekezését, majd

Vârdyné Huszàr Agnes levelezô tagot kéri fel székfoglalô tanulmânyânak bemutatâsâra.

Vârdyné Huszàr Agnes:
NIKOLAUS LENAU KAPCSOLATAI A MAGYARSÂGGAL

Nikolaus Lenau (1802-1850) — vagy ahogy mi magyarok
mondjuk, Lenau Miklôs — a 19. szâzadi osztrâk irodalom
legnagyobb kôltôje.' Ugyanakkor az eurôpai késô-romantika
egyik legjelentékenyebb és legeredetibb lirikusa is. Halâla
utân mégis tôbb évtizednek kellett eltelnie, hogy a fenti megâllapitâs a szakemberek kôrében âltalânosan elfogadott tény
legyen, s hogy a kôztudatban is gyôkeret verjen. Ez abbôl
kôvetkezett, hogy Lenau kôltészetének valôdi mivoltât, kôltôi
egyéniségét, életének egyes megnyilvânulâsait, sot nemzeti
hovatartozâsât is szâmtalan félreismerés és hiresztelés vette

koriil. Lenau tehât azok kozé a koltôk kôzé tartozott, akik

habâr életùk sorân megkôstoltâk a siker bôditô italât, az utôkor mâsként itélkezett rôluk.

Sokan példâul csupân a vilâgfâjdalom, a mélabû, és a
magâny kôltôjeként emlegették Lenaut, az "osztrâk Byron"nak nevezték. Egyesek kôltôi munkâssâgânak romantikus és
vallâsos megnyilvânulâsait hangsûlyozlâk; mâsok pesszimizmusât és irracionâlis tévelygéseit helyezték elôtérbe. Ismét

mâsok Lenau magyarorszâgi sziiletését és fiatalkori neveltetését hangsûlyoztâk, s a kbltészetében gyakori un. "magyar
elemek" fontossâgât emelték ki. Az utôbbiaknâl a fôkérdés
tehât az volt: magyar vagy osztrâk-német kôltô-e Lenau?
Ezeknek a vitâk és ellentmondâsâknak kôvetkeztében Lenau

igazi alakja és koltészetének valôdi tulajdonsâgai elhomâlyosodtak, és sok esetben hamis és elferdi'tett szmekben vâltak
kôzismertté.

Az elmûlt 20-30 év Lenau-kutatâs eredményeként Lenau

visszanyerte kiérdemelt helyét az irodalomban. Elismerést
nyert az a tény, hogy Lenau az ûn. "Weltschmerz," a vilâg
fâjdalom leghivebb osztrâk tolmâcsolôja; hogy koltészetének
egyik legjellegzetesebb velejârôja a pesszimizmus, s szinte patologikus méreteket bltô mélabû. Ugyanakkor azonban, a
mûlt Lenau-vilâgképtôl eltérôen, ebbôi az ùj képletbôl Lenau
meglehetôsen sokoldalûbb, szélesebb horizontû kôltôként
bontakozik ki. Az 1950-es és 60-as évek Lenau-kutatôinak ko-

szônhetjùk tehât, hogy Lenau koltészetének ûjszerûségét és
mûvészi eredetiségét felismerték, s felfedezték kôltészetében
a mély humanizmust, a haladô târsadalmi vâltozâsok mellett
valô kiâllâst, valamint azt a harcot, amelyet az abszolutizmus
osztrâk formâja ellen magânyosan, de kitartôan vivott.
Lenau koltészetének kiértékelésében kimagaslô szerepet

jâtszott a magyar irodalomtôrténészek munkâja, mind a két
vilâghâborû kozôtti korban, mind a mâsodik vilâghâborû
utân. A nagyobb lélekzetû Lenau-monogrâfiâk kôziil legjelentôsebb Turôczi-Trostler Jôzsef 1955-ben kiadott Lenau-életraj-

za.^ A magyarorszâgi Lenau-kutatâs Turôczi-Trostler profeszszor 1962-ban bekôvetkezett halâla utân is folytatôdott. Igy

példâul egyik tanitvânya dr. Mâdl Antal, aki a budapesti

Eotvos Lorând tudomânyegyetemen doktori mentorom volt,
szintén behatôan foglalkczott Lenauval. Ezen kîvûl a 60-as
években érdekes môdon kiilfbldbn is egész Lenau-kultusz in
duit el. Bécsben példâul megalakult a Nemzetkôzi Lenau

Târsasâg (Internationale Lenau Gesellschaft)), amely egy Le
nau Almanach (késôbb Lenau-Forum) cimû folyôirat és nem
zetkôzi konferenciâk kereteiben a kôzép- és kelet-eurôpai nem-

zetek irodalmi kapcsolataival foglalkozik. Ugyanakkor 1964ben verseinek jelentôs része ùj angoi forditâsban is megjelent;3 1971-ben a Twayne World Authors Sériés amerikai so-

rozat egy ùjabb angol nyelvû Lenau monogrâfiât adott kiA
Azôta is tôbb irodalmi tanulmâny jelent meg Lenaurôl, ame-

lyek kôzul a legfrissebb ônâllô munka, tudtommal, a kôzelmûltban megjelent sajât monografiâm ("A Study in Austrian
Romanticism; Hungarian Influences in Lenau's Poetry"), a-

mely Lenau kôltészetének magyar vonatkozâsait elemzi angol
nyelven. Ezek a munkâk mind tanûbizonysâgot tesznek arrôl,
hogy a Lenau irânt valô érdeklôdés folytatôdik.

Ezek utân jogosan tesszûk fel a kérdést: Mi az oka Le
nau ùjabb népszerûségének? Mi oly megkapô Lenau kôltészetében a mai modem ember szâmâra? Talân Lenau pesszimizmusa, mélabûja, vagy nihilizmusa talâl visszhangra az ugyancsak nihilizmus felé hajlô modem ember lelkében, aki elvesztette hitét az élet harmonikus voltâban? Vagy Lenau humanizmusa utân sovârog a mai ember, ki a jelen technikailag

tûlfejlett vilâgban csak a gép- és tômeg-emberek érzektelenségével és inhumanizmusâval van kôrùlvéve? Vagy Lenau kozmikus természetszemlélete, esetleg forradalmi mivolta tesz râ
mély benyomâst? Egyszerû és kielégîtô vâlaszt adni ezekre a
kérdésekre majdnem lehetetlen feladat.
Habâr mâs szinten, de a fentiekhez hasonlô nehéz feladat

volt a 60-70 év elôtti kutatôknak Lenau "magyarsâgânak" kiértékelése és elemzése. A szâzad elején ugyanis, a késô dualista

kor fûtôtt politikai hangulatâban, az erôs magyar és német
nemzeti érzések kùzdôttek egymâssal Lenau szellemi hagyatéka fôlôtt. Akkor még soknak Lenau "magyarsâga", avagy
"nemetsége" a magyar, vagy német szellemiség gyôzelmét jelentette. 1902-ben példâul Németorszâg és Magyarorszâg egy-

szerre, de teljesen kiilôn és egymâssal vitatkozva iinnepelte
Lenau szûletésének 100. évfordulôjât. Mindkét nemzet jogot
formait a kôltôhôz. A németek a kôltô csalâdi szârmazâsâra és

kôltôi nyelvére, a magyarok viszont szûletési helyére, magyar
iskolâzâsâra, kôltészetének magyar elemeire, sot még élete

végéig megtartott magyar âllampolgârsâgâra is hivatkoztak.
A vita sokâig folyt tovâbb anélkul, hogy sikeriilt voina âthidalni a két ellentétes âllâspontot. Magyar korôkben elfogadott
tény lett, hogy Lenau "magyar kôltô, aki németiil daloIt." =
Ezzel szemben a németek Lenaut mind szârmazâsâban, mind

lelkiiletében izig-vérig német koltônek tartottâk, akinek "magyarkodâsa" — szerintûk — csak divatos "râfestés" volt, hogy
azzal munkâssâgât és megjelenését érdekessé tegye.
A szâzadfordulô idején lezajlott nagy vitâk ôta Lenauval
kapcsolatos tobb kérdés, l'gy a minket, magyarokat legjobban
érintô, Lenau "magyarsâgânak" kérdése is lényegében megoldâst nyert. A mai âllâspont szerint Lenau kétségtelenûl osztrâk-német kbltô, mégpedig a 19. szâzad legnagyobb osztrâk

koltôje. Ugyanakkor azonban kôltészetének magyar elemei
sokkal mélyebbek a korabeli német koltôk és irôk feliiletes
âbrâzolâsainâl. Lenau lelkiitetének és kôltészetének igen je-

lentôs része ugyanis a magyar lelkiiletbôl, a magyar kultûrtalajbôl nôtt ki és lett egyéniségének alkotô elemévé. Ezt a
lelkûletet Lenau sohasem vetette, s nem is vethette volna el.

Éppen ezért lett és lehetett Lenau a magyar lelkiség és életforma legeredetibb tolmâcsolôjâvâ a korabeli europai irodalomban — még akkor is, ha nem az egész magyar lelkiséget
és kultûrât, hanem annak csupân egy jellegzetes részét, az alfoldi puszta-romantikât s életformât tolmâcsolta is a vilâg
felé. Ezt a ma mâr vitathatatlan tényt Turôczi-Trostler professzor a kôvetkezôképpen fogalmazta meg:

Lenau az egyetlen a vildgirodalom s benne az osztraknémet irodalom kôltôi kôzôtt, akinek gondolkozâsât, ter-

mészetszemléletét s kôltészetének formavilàgdt Magyar-

orszdg viszonyai, iskoldi, gyermekkordnak magyar kôrnyezete és magyar tdjai, a magyar nép és tdnczene, a magyar

nép mûltjdnak és jelenének ismerete segitette kialakitani.^

Lenau tehât mâs lett azâltal, hogy — ha német szûlôktôl
is, de — Magyarorszâgon szûletett, s kôzvetlen tapasztalatbôl

ismerhette meg a magyar târsadalom, s fôleg a pusztai târsadalom életmôdjât, valamint a magyar tâjat és zenét, amelyek

a nyugati, az osztrâk és német kôzdnség kôreiben addig mint
félreismert exotikumok éltek és hatottak.

Lenau jelentôs korabeli hatâsa tobb okra vezethetô vissza,
amelyek kozûl koltészetének "exotikus îze", s megjelenésének
idôpontja fontos tényezôk. Lenau kétségteleniil a legmegfelelôbb lélektani pillanatban tûnt fel kôltészetével. Az 1830-as
években ugyanis a németség egyre fokozôdô érdeklôdéssel

fordult Magyarorszâg felé. Az âltalânos eurôpai kultûrcsômôr
és az ebbôl szârmazô szâzadeleji divatos betegségek kovetkeztében mâr a 18. szâzad végén megindult egy âltalânos kelet-felé fordulâs, amely irodalmi vonalon a herderi "ex oriente

lux" elméletben nyert kifejezést. Herder ugyanis a még nagyrészt dekadencia-mentes kelet-eurôpai népekben (igy a szlâ-

vokban is) lâtta az eurôpai kultûra reményét. îgy tehât a fâradt (dekadens) Nyugat a 19. szâzad elején mindinkâbb foko
zôdô érdeklôdéssel fordult az eddig még ismeretlen, s eredeti
kultûrâjukat hordozô "keleti" tâjak és népek felé. A romantikusok ekkor mâr belefâradtak a regényes kôzépkori vârromok, trubadûrok és keresztesvitézek âbrâzolâsâba, s ûjabb
exotikus tâjak irânt érdeklôdtek. Ennek az un. "exotikus romanticizmus" âramlatnak eleinte Amerika volt az érdeklôdési

kôzpontja, ahovâ az Eurôpâtôl megcsômôrlôtt ùn. "tépettlelkûek" menekùltek. Késôbb azonban ugyanez a mozgalom Magyarorszâgra, mint a "romantikus kelet" leglsôzelebbi ôrhelyére is râterelte a figyelmet. Ezt az ûn. "Zerrissenheit" betegséget Lenau sem keriilte el, s 1832-ben — lelkében mély
megvetéssel a régi vilâg irânt — Amerikâba utazott. Itt azon

ban nem teljesiiltek vârakozâsai, s egy év mûlva csalôdottan
és kiâbrândultan tért vissza Eurôpâba. Visszatérte utân hamarosan kiâbrânditotta Amerikâbôl nemcsak kôltôtârsait, de

olvasôkôzônségét is. Csalôdâsa oly nagy mértékû volt, hogy
Amerikât "Vereinigte Staaten" helyett "Verschweinerte Staaten"-nek (eldisznôsodott âllamoknak), az amerikai népet pe-

dig "himmelanstinkende Kramerseelen"-nek, égbekiâltô kalmârszellemeknek nevezte.®

1833-ban mâr hires kôltôként lépett ismét német foidre.
Amerikai tartôzkodâsa idején ugyanis a stuttgarti Cotta-cég
kiadta kôlteményeinek gyûjteményes kbtetét, amely âltal egyszerre nagyfokù népszerûségre tett szert. Elsô kôtetében tobb
magyar târgyû, fôleg a magyar pusztât leîrô kblteménye is
szerepelt, amelyekbôl a késôbbi évek folyamân még tôbbet is
irt. Ezekkel a kôlteményeivel szinte divatba hozta Magyaror-

szâgot. Ot kôvetve ezutân szâmos német és osztrâk kôltô
fordult magyar témâhoz. Ezek azonban mind csak epigonok
maradtak, mert kôziilùk egy sem volt képes Lenau kôitôi eredetiségét megkozeliteni, mégkevésbé azt tûlszârnyalni. Lenau
magyar alakjai érdekesebbek, elevenebbek, és élethûbbek voltak. S ez természetes is, hiszen kôvetôivel szemben ô kôltészetének alakjait ifjûsâga kôzvetlen kôrnyezetébôl és tapasztalataibôl meritette. A tobbiek csupân ûtleirâsokbôl ismerték
Magyarorszâgot, s éppen ezért képzeletûkre voltak utalva, az

igy szûletett magyar alakok és zsâner-képek tehât kôzelebb
âlltak a szâzadvégi eltorzitott népszerû operett-figurâkhoz és
diszletekhez, mint a magyar pusztai élet vaiôsâgâhoz.

Lenau magyarorszâgi élményein ki\iil egy mâsik tényezô
is hozzâjârult ahhoz, hogy magyar témâjû kôlteményei oly
valôdinak hatnak. Ez pedig melankôlikus lelkivilâga és alaptermészete. Lenau melankôliâja kôzel âllt ahhoz, az édes-bûs
magyar lelkivilâghoz, amely éppen Lenau korâban (pl. Bajza
"Borének"-ében) a "sirva vlgad a magyar" gondolatban nyert

oly talâlô kifejezést. Koltészete kôzvetlen és szubjektiv. A
magyar târgjoi verseiben tlikrôzôdô érzelmekbôl kiérzôdik,
hogy Lenau megértette a magyar lelkiséget és az annak alapjât képzô magyar életet. Ezekben a kôlteményekben benne
van Lenau ifjûsâga: A Tokaj-vidéki szôlôhegyek tâjainak szépsége; a Magyafôvâr-kôrnyéki Kis Alfôld rônasâgânak lelketszabaditô lehelete; a tiszaparti halâszok s a bakonyi betyârok
fliggetlenséget hirdetô, kôtetlen élete, s a Nagy Alfôld végtelen pusztasâgânak szabadsâg-vâgya. Ezek a benyomâsok a
kôltô mélabû felé hajlô kedélyében kitûnô talajra talâltak, s
lelkének és egyéniségének szoros aikotô elemeivé vâltak.

Lenau élete folytonos és nyugtalan bolyongâsbôl âllt.
Egyik orszâgbôl a mâsikba, s egyik vârosbôl a mâsikba vândorolt. Ifjûkori magyarorszâgi vândorlâsain kivûl bejârta
Ausztriât, Németorszâgot s még Amerika egyes vidékeit is.
(Amerikâban Pittsburgh mellett az Old Economy utôpista telepen élt is egy ideig.) De még a német nyelvteriileten belûl
is vândorolt. Bées, Stuttgart, Frankfurt, Heidelberg, és BadIschl voltak fô âllomâsai. Zakiatott lelke azonban nyugtot
sehol sem talâlt. S bârmerre jârt, szûlôhazâjânak, Magyarorszâgnak képe mindenhova elkisérte, mint valami idônként elhomâlyosodô, de eltûnni soha nem tudô âlomkép. Kisérte,
biztatta, s még élete aikonyân, elboruiâsa utân is kisértette.
S ha a forrâsoknak hinni lehet, szomorû dôblingi halâla elôtt
talân még erôsebben élt benne, mint valaha. Hisz az
1848/49-es szabadsâgharc utolsô reménytelen napjaiban magyarul kiâltja oda az ôriiltek szûk kis vilâgânak: "Engedjetek ki! A magyar mâr harcol!" ^

Ugyanez vonatkozik korâbbi éveire is. Minden jelenség,
minden mozzanat, amely felelevenfti a rég nem lâtott szûlôfôld halvânyulô képét, egyûttal ùjbôl feiszabaditja a magâba
fojtott emlékek âradatât is. S Magyarorszâg ûj erôre kap
Lenau képzeletében. 1831-ben példâul a Baden-vidéki jôl megmûvelt foldek Magyarorszâg kissé vad, de szabad rônasâgât,
s lâncolatlan életformâjât idézik fel emlékezetében; "A badeni megmûveit termékeny foldben van valami kicsinyesség"

— irja sôgorânak, Anton Schurznak, —
nem tehetek rôla, de szegénynek talâltam az embert, aki tolakodô koldus môdjâra minden ko utân kinyûjtja, minden lyukba bedugja kezét, hogy valamit
vessen bele. Nézd kedves ôregem, itt most megint a
magyar ember beszél belôlem. Van valami nemes hanyagsàg abban, ahogyan Pannonia parasztja bûzaszemét a sekély barâzdâba szàrja s szôlôtôkéjét néhâny
nyesésset elintézi, azzal gondtalanul hazamegy és pipâzik. A szép tokaji szôlôhegyek a maguk fesztelenségében, egymâstôl jô messzeâllô tôkéikkel, a tôkék

kôzé ûltetett gyiimôlcsfâkkal jôval szebb képet mu-

tatnak, mint a badeni szôlôhegyek lépcsôzetesen emelkedô, szorosan ôsszezsûfoît tôkéikkelfi
Ugyancsak Magyarorszâgot lâtja, valahânyszor szénât
szâllitô magyar parasztot pillant meg a bécsi utcâkon. Ilyenkor ûjbôl boldognak érzi magât. Beleheli a szénaillatot, s
képzeletben ûjra visszatér boldog, vagy boldognak hitt ifjûsâga szi'nterére.

Hasonlôan érez akkor is, amikor Észak-Amerika vadonjaiban, vagy Németorszâg erdeiben barangol. Azok is a ma
gyar tâjat, a szabadsâg érzetét ârasztô magyar "vadont"
hozzâk képzeletébe. Sot, még Bécsbôl is sokszor irja, hogy
"itt sem érzem magam otthon." Mindinkâbb râjôn arra az

igazsâgra, hogy érzô ember a mûltjâtôl teljesen elszakadni
sohasem tud: hisz még a szénât hânyô magyar vasvilla is
feltépi lelkében a régi érzéseket. Mint irja:
Vannak brôk igazsâgok. Minden tragikum éppen
azon nyugszik, hogy van valami, amiral lemondani
sohasem tudunk."^

Lenau azonban nemcsak nem tudott, de nem is akart el
szakadni Magyarorszâgtôl. Kdltôi pâlyâja sorân mindig bûszkén hangoztatta magyarorszâgi sziiletését. Az 1830-as években,
amikor kbltôi hirneve tetôfokân âllt, tôbb kolteményét "Le
nau, geboren in Csatâd" alâirâssal jelentette meg, stuttgarti
német kbltôtârsai pedig csak mint "der Magyare" emlegették.
Sot voltak olyanok is, akik még német kiejtését is idegenszerûnek talaltak.'"

Lenau életének még sok hasonlô epizôdja van, amelyek
megvilâgitjâk viszonyât a magyarsâghoz, s râmutatnak azokra a mély érzelmi szâlakra, amelyek szùlôfdldjéhez s a magyar
lelkiilethez és kutûrâhoz fûzték. Lenaunak ebbôl a hâtterébôl

és viszonyâbôl természetszerùleg kovetkezik, hogy magyar

zsâner-képei s magyar tâj-âbrâzolâsai, nem csupân exotikumok, hanem mélyen érzett meglâtâsok. Ezek kozbtt a legfontosabb helyet a magyar puszta, a magyar huszâr, a magyar
csârda és betyâr, s a magyar cigâny foglalja el." A fenti témâknak târgyalâsa azonban mâr âtlépné a székfoglalô tanulmâny rbvidre szabott kereteit.
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Béky Zoltân elnôk Vârdyné Huszâr Agnes értékes székfoglalô elôadâsânak elhangzâsa utân azért kdszônetet mondott,
majd az Arpâd Akadémia feladatainak fontossâgâra és néhâny
legsûrgôsebb tennivalôjâra tdrténô utalâssal az Arpâd Aka
démia IX. évi rendes kozgyûlését (osztâlyainak egyiittes iilését) bezârta.

FUGGELËK

AZ ArpAd akadémia ORVOSTUDOMANYI
osztAlyAnak ulése

1974 november 30-ân, szombaton délutân 3 ôrakor az

Arpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlya — az Amerikai
Magyar Orvosszbvetséggel karoltve s a XIV. Magyar Talâlkozô
keretében — kiildn ûlést tartott. Az iilés elnoke, dr. Vareska

Gyorgy, iidvôzôlte a megjelenteket, majd felkérte dr. Zsigmond Elemér egyetemi tanârt, az Arpâd Akadémia meghi'vott
rendes tagjât, hogy tartsa meg székfoglalo elôadâsât.
Zsigmond Elemér rendes tag székfoglalo "Az orôklés fontossâga az altatâsban" c. elôadâsât veti'tett képekkel tartotta
meg.

Vareska Gyorgy elnôk megkôszônte az igen érdekes es
tanulsâgos székfoglalo szakelôadâst, aztân Kaveggia Lâszlô
rendes fagot az osztâly elnôkét kérte fel, hogy vetftettképes
elôadâs keretében szâmoljon be az Amerikai Magyar Orvosszôvetség 1974. évi rendes és tudomânj'os gyûlésérôl, amelyet
oktôber 21-toi 26-ig a floridai Sarasota vârosâban rendeztek
meg.

Kaveggia Lâszlô:
BESZAMOLÔ

Kedves Kartârsaink, kedves barâtaink.

Rendezésiink vârakozâson felûl nagyon jôl sikeriilt. Az
elôadâsokon sokkal tôbb tagunk vett részt, mint az elôzô tu-

domânyos gyûléseken. A rôvid hét folyamân tôbb mint 50
tagunkat lâthattuk egyiitt. A Sand Castle Hôtel igazgatôsâga
mindent elkôvetett, hogy ôsszejôveteliink sikeres, élmények-

ben gazdag és kellemes legyen; a szobâk és az élelmezés a
lehetô legjutânyosabb volt.
Dr. Kokas Eszter sajnâlatunkra betegsége miatt nem vehetett részt kongresszusunkon.
A tudomânyos elôadâsokat délelôttonként tartottuk meg.
A kôvetkezô elôadâsok hangzottak el:
Dr. Kassay Dezsô: A Kassay-Lankenav model.
Dr. Halâsz Ivân: A tôkéletes nemi élet és hasonlô
tûndérmesék.

Dr. Kaveggia Lâszlô: A nôi hugyhôlyag-gyûlladâs kezelése.

Dr. Ertl Vilmos: Ertl-féle osteogeneticus amputâciôs
csonkok.

Dr. Ertl Jânos: A felsôgyomor (cardia) rosszindulatû
daganatainak sebészi eltâvolitâsa és helyreâllitô sebészete.

Dr. William Hobbins, egyetemi tanâr, vendég elôadô;
Breast Cancer Screening by Thermography.

Dr. Ertl Jânos és Vilmos: Az emlô prostheticus helyreâllitâsa mammectomiâk utân és esztétikai okokbôl.

Dr. Magoss Imre: Vesesérlilések kezelése.

Dr. Kaveggia Lâszlô: A magyar urolégiai sebészet tôrténete.

Dr. Lévay Zoltân: Adatok az emberi fejlôdés modem
pszicholôgiâjâban Freud, Jung és Frank utân; beszélgetések Werner Heisenberggel 1973-ban.
☆

☆

☆

Vareska Gyôrgy elnok hâlâs kôszonetet mondott Kaveggia.
Lâszlô rendes tagnak az érdekes beszâmolôért s a szép fel-

vételek bemutatâsâért, majd a szokâsos tisztiijîtâs megejtésére kérte az osztâly-ûlést.

A vâlasztâs eredményeként az Arpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlyânak ûj einoke Magoss Imre rendes tag, alelnôke pedig Zsigmond Elemér rendes tag lett.
Vareska Gyôrgy elnok — annak bejelentése utân, hogy az
osztâly az orvosoknak fenntartott kûlon asztaloknâl testiiletileg vesz részt a XIV. Magyar Talâikozô dîszvacsorâjân s az
azt kôvetô Magyar Bâlon, — az osztâly ùlését bezârta.

A TÂRSSZERVEZETEK ULÉSEI:
A "MAGYAR MËRNÔKÔK ÉS ÉPlTÉSZEK
VILAGSZ0VETSÉGÉ"-NEK
1974. ÉVI TALALKOZÔJA

Az immâr hagyomânyos mérnok-talâlkozô a XIV. Magyar
Talâikozô keretében 1974 november 30-ân folyt le.
A megjelenteket dr. Koe-Krompecher P. Lâszlô mérnok,
épitész, egyetemi tanâr, a Vilâgszôvetség einôke ûdvozôlte, aki
a mérnôk-talâlkozôt a kôvetkezô beszéddel nyitotta meg
Dr. Koe-Krompecher P. Lâszlô:
Kôszônom, hogy elnôkôtokké vâlasztottatok. S most,
amikor néhâny héttel a szeptemberi vâlasztâs utân elôszor âllok szemben az itt ismét osszegyûlt vilâgszôvetségi mémokok-

kel és épi'tészekkel, nyilvânvalô, hogy programom elôterjesztése lett volna mai târgyalâsaink egyik fontes târgya.
De mi tbrtént megvâlasztâsom és e talâikozô kôzôtt? Szeptemberben helyesnek talâltam, hogy Cleveland elôtt kikérjem
az ugyanakkor megvâlasztott tizenkét vezetô véleményét hét
lényeges programpontra nézve, amelyek a kôvetkezô két évi
idôszak tevékenységi irânyât meghatârozzâk. De a néhâny hét
kevésnek bizonyult az alapelvek teljes kivizsgâlâsâra. Ezért
formâlis program helyett ugyanezekkel a kérdésekkel lépek
elétek, e talâlkozôn megj aient mérnôkôk és épitészek elé. Az
e kérdésekre adott vâlaszotok, véleményetek, talân pozitiv
vagy negati'v kifakadâstok lesznek, amelyek alapjân — Cleve

land utân — végleges program alakithatô ki, amely l'rânyelvûl
szolgâl a vilâgon szétszôrt annyi szâz, vagy ezer, magyar mér
nok és épitész kôlcsônôs ôsszefogâsâra, mindnyâjunk javâra.
Nem tagadom: mind a hét kérdésre megvan a sajât vâ-

laszom, s e vâlaszaim magva valôszfnûleg nem volt ismeretlen
azok elôtt, akik jelôléssel és szavazâssal engem a nekem végteleniil megtisztelô helyre emeltek. S a megkérdezett egyéb

vezetôk beérkezett vâlaszai nem ingattak meg eredeti elgondolâsaimban, — talân bizonyos sorrendezésre késztettek. De

véglegesen dontôk azok a vâlaszok és vélemények vitâban és
négyszemkozti beszélgetésekben. Cleveland utân nyugodt lélekkel lerogzîtem a kétesztendôs programot, és az 1975. év
elején mâr aktiv lépések kapcsân fogjuk a menetrendet szertekiildeni széles e vilâgba, kartârsainknak.
Titeket kérlek hât, tisztelt Barâtaim, hogy segitô szavatokkal megerôsitsetek vagy valamelyes irânyban befolyâsolja-

tok, — mert hiszen maguk a kérdések bizonyos mértékben
sejtetik személyes gondolataimat. A kérdések sem egyenran-

gùak: némelyek pusztân adminisztratîv természetûek, mâsok
sokkal mélyebbre vâgnak.
(1) Helyes volna-e a kétéves periôdus elsô esztendejét a tag-

lista igazi "felépitésére" szânni: kik vagyunk, akarunk-e
megmaradni, mire fektessùk a fôsûlyt? (A vâlasz erre,
eddig, egyértelmû "helyes" volt.)

(2) Az MMEV-t teljesen politikamentesen szeretném vezetni;
mindenkinek joga van, sot kotelessége is, hogy a befoga-

dôorszâgi és a magyar politikâban âllâst foglaljon, kiizdjôn, de erre mâs, tiszteletreméltô keretek vannak. (Az

eddigi vâlaszok ôsszege — bar kevesebb hatârozottsâggal
— "helyes" volt.)

(3) Kit tekintsiink itt és mâs orszâgban, mérnoknek vagy épitésznek: csak azt, aki formâlisan regisztrâlva van, vagy

azt is, aki végzettsége alapjân annak tartja magât?
Feszegessûk-e ezt a kérdést? (Az eddig vâlaszok zôme:
"aki annak tartja magât", "ne feszegessûk".)

(4) Prôbâljuk-e bevonni azokat a vendégorszâgi mérnôk-épîtészeket, akik neviikben mâr alig magyarok, de elfogadjâk
a részleges idetartozâst? (Vâlaszok: igen.)

(5) Prôbâljunk-e bevonni magyarorszâgi kollégâkat?

(A vâ

laszok zôme: prôbâljuk meg, de a vâlaszokat aggôdô hang
kisérte.)

(6) Célszerû volna-e egy egyszerû, pld. kéthavonkénti News

letter magyarul és angolûl? (A vâlaszok helyeslôk, de a
végrehajtâs dolgâban pesszimistâk.)

(7) És kérek egyéb gondolatokat! (Szinte semmit sem kaptam,
eddig.)

Vârom a vâlaszotokat, vârom minden egyes jelenlévô személyes tanâcsât. És akkor, Isten segitségével, a magyarok
Istene segîtségével, megprôbâlom, hogy az elkôvetkezô esztendô mérfôldkô legyen a Magyar Mérnôkok és Épîtészek
Vilâgszbvetségének torténetében, és javâra szolgâljon a vilâg
minden — minden! — orszâgâban élô minden magyar mérnoknek és épitésznek.

Most pedig ât fogom adni a szôt az e talâlkozô jelentôségét biztositô szakmai elôadôknak, akik idôt, fâradsâgot és
kôltséget nem kimélve készek voltak a talâlkozô szintjét értékes kôzremûkôdésiikkel ismét magasra emelni. Ennek kapcsân kiilôn kôszônetemet — kôszônetiinket — kell kifejeznem
dr. Tuba Istvân gépészmérnôk barâtunknak, mert ô volt az,
aki a kôvetkezô elôadôkat kikereste és megnyerte; csak egykét egyéb Tuba Istvânra volna szùkségiink a Vilâgszôvetség

felvirâgoztatâsâra! S persze kôszônjuk a fâradhatatlan dr.
Nâdas Jânosnak, igaz barâtunknak, hogy a magyar talâikozôk
ûjra meg ûjra megrendezésével keretet és alkalmat adott
ezidén is a mi szakmai talâlkozônknak, és levelezésben, mun-

kâban a Magyar Mérnôkok és Épitészek Vilâgszôvetsége ûgyét
ismét megsegîtette. De még szomorùan be kell jelentenem,
hogy egyik értékes elôadônkat, dr. Keresztessy Lâszlô, néhâny
nappai ezelôtt a vâratlan halâl kiragadta kôzùliink; a boldo-

gabb mezôkôn talân meghallja utâna kiildôtt Istenvelediinket
és készségéért valô kôszônetiinket. Az itt megjelent elôadôkat
most csak âltalânossâgban ûdvôzlôm, mert bemutatâsuk és
méltatâsuk az egyes elôadâsok kapcsân fog tôrténni.
Zârom szavaimat. Az elkôvetkezô két esztendôben az lesz

a célom, hogy a vilâgszerte elszôrt magyar mérnôkôk és épi
tészek kôlcsônôs egymâs megismeréset és kézfogâsât erôsen
megnôveljem. Ennek kapcsân kiemelem, hogy kùlônôsen meg
szeretném élénkiteni a fiatalabb generâciô szôvetségi részvételét. S két esztendô multân ùgy alakuljon, hogy utânam eg>nâlamnâl felekorral fiatalabb elnôk vegye ât a Magyar Mér

nôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége elnôkségét.

Ezzel az 1974. évi Magyar Mérnôk és Épitész Talâlkozôt

megnyitom, s munkânkhoz segitségteket remélem, munkânkra
Isten âldâsât kérem.

Az osztatlan tetszéssel fogadott elnoki megnyitô utân
Hamvas J. Jôzsef iigyvezetô elnôk szâmolt be a levelezés
utjân végrehajtott vâlasztâsok eredményérôl, a Vilâgszovetség
jelenlegi helyzetérôl és jdvôbeli terveirôl, majd a "Magyar

Mérnokok és Épitészek Vilâgszovetsége" (a MMÉV) alapszabâly-tervezetét olvasta fel, amelyet a jelenlévôk egyhangùan
elfogadtak.

Urmos Antal iigyvezetô titkâr és pénztâros a pénztâri jelentést mutatta be és azt javasolta, hogy a Vilâgszovetség névsorâban szereplô minden mérnoknek kûldjék meg az alapszabâlyzat kivonatât belépési nyilatkozattal s a tagdîj befizetésére
valô feikéréssel egylitt.

A jelenlévôk a pénztâri jelentést tudomâsul vették és a
felmentést megadtâk. Az iigyvezetô titkâr javaslatât egyhan
gùan elfogadtâk.
Ezutân dr. Koe-Krompecher P. Lâszlô elnôk egyenként
felkérte és bemutatta a felkért elôadôkat, majd elôadâsaik
befejeztével mindegyikùknek kiilôn-kùlôn kôszônetet mondott.
Az elhangzott elôadâsokat kivonatosan az alâbbiakban
kôzôljùk.

Haralyi Fejér Pâl:
A DYNAMIKUS GEOMETRIA

Ha dynamikus geometriârôl beszéliink, akkor meg kell
âllapitanunk hogy olyan nincsen még mind a mai napig. Ismeretlen fogalom, mert az alapvetô fogalmak még nem tisztâzôdtak s ezért még nincsenek teljesen pontosan meghatârczva. Annak ellenére, hogy az alapvetô fogalmakkal dolgozunk, senki nem tudott egy egyetemes dynamikus geometriât
teremteni. A dynamikus geometria alapja s épitô kockâi: TER,

ANYAG (mass), MOZGAS, IDO és az erô vagy ENERGIA.
Ha egy erô egyenletet néziink, akkor annak egyik oldalân
az ENERGIA szerepel, mely egyenlô a mâsik oldalon lévô fo-

galmak vâltozatos viszonyâval, ami nem mâs, mint mozgâs,
idô, tér, anyag (mass) egybevetve.
Mivel az energia olyan sok formâban mutatkozik, mint
elektromos, magnetikus, gravitâcios, nukleâris stb., az energia
pontos meghatârozâsa még mindig vârat magâra. Mellette meg
az ûgynevezett dynamika kiilonbôzô vâltozata két csoportra
osztja az energiât, minek eredménye az, hogy ma itt a fôldon
beszélhetiink "potenciâlis vagy helyzeti" energiârôl, meg "kinetikus vagy mozgô" energiârôl. îgy az idôk folyamân a tudôsok behatô vizsgâlata alapjân napvilâgra jôtt az egyes fizikai
jelenségek sajâtos dynamikâja, mint példâul aerodynamics,
fluidics, optics, electrics, atomics etc.
Kezdve a

régi felfedezésekkel, Newton érdeme, hogy

napvilâgra hozta az ûgynevezett dynamikât (amit ma mint
"Newton mechanics"-ot ismerûnk). Ez az alapvetô dynamika

mindmâig a kenyere a mérnokôknek. E tudâs alapjân a mérnôkôk, épîtészek, kutatôk ôriâsi eredményeket értek el az
utolsô két évszâzadban. Utakat, hidakat épitettek, a gyârak-

ban autôk, repiilôgépek, rakétâk lâttak napvilâgot, nem beszélve a megszâmlâlhatatlan kiilonbôzô gépek seregérôl. Jôformân minden mechanikai talâlmâny a Newton-i mechanikân
alapszik.

A szâzadfordulon egy roppant nagyfontossâgû felfedezés
adta meg a kôvetkezô nagy lendûletet a fizikai felfedezések
terén. Dr. Albert Einstein létrehozta a relativités elméletét,

mely ûj irânyba terelte a fizikusok figyelmét. Felfedezték az
atom vilâgât. Ez gyôkeresen megvâltoztatta a tudôsok, kuta
tôk elméleti vilâgât, mert soha nem hallott ùj energiaforrâsra
bukkantak, mely energiaforrâs alapvetô fogalmait nem lehetett megérteni a Newton âltal életrehivott (energia) dynamikâval. A kisérletek eredményeit csak a két ùj vezetô elmélettel
lehetett megérteni. Ez ûj elméletek egyike az ûgynevezett
"partiale physics", ami az atom egyes tulajdonsâgât ûgy kezeli
és lâtja, mint egy puska lôvedékét, mi'g a mâsik, az ûgyne
vezett "wave mechanics" az atom energiâjânak a terjedését
ûgy magyarâzza, mint a vi'z hullâmait. Mind a két elmélet jô,

mert bizonyos kôrûlmények kôzôtt az atom viselkedését, vagy
az egyikkel vagy a mâsik elmélettel meg lehet érteni és ma-

gyarâzni. A nagy baj csak ott van, hogy idâig senki nem tudta
kozôs nevezôre hozni a két elméletet, mert az egyik az atom

energiâjât, mint részecskét, tehât mint kûlôn târgyat, darabot
kezeli, mi'g a mâsik, mint egy ôsszefiiggô, folyamatos valamit.
Tehât ég és fold kiilônbôzik a két felfogâs kôzott.
Munkâm, a dynamikus geometria erre ad feleletet!

A lényeg az, hogy felfedeztem egy "ûj erôteret", mely térnek a tulajdonsâgai magukban foglaljâk mind a Newton-i
dynamikât, mind pedig a relativités elmélet vivmânyait, a
"particle physics"-t és a "wave mechanics"-t.
Ha valaki a dynamikus geometriârôl beszél, akkor az a
"dynamikus geometria" kell, hogy magâba foglaijon minden
dynamikus tiineményt, ami a fizikâban van. Nagy jelentôsége
a munkâmnak tehât abban âll, hogy megtalâltam a rejtély
nyitjât, felfedeztem azt az ûj erôteret, mely magâban hordozza
az egyetemes dynamikât.
Az alapvetô fogalmak tisztâzôdnak s a homâlyos mezbe
ôltôzôtt "energia" végre napvilâgra keriilt. A "tér" fogalma
kitârùl s kifejezi a "mass" fogalmat (mit ma hârom formâ-

ban ismertink: gâz, folyékony és szilârd. Munkâmon keresztiil
megismerjiik a negyedik formât, mely a gâz fogalma elôtt van,
mondhatnânk, hogy a plazma, ahol az atomok még nem formâlôdtak ki a térben). Igy mind a négy formâja az anyagnak
(mass) leegyszerûsiil a tôbb dimenziôs "tér"-re.
Az "idô" fogalma szorosan egybe fonôdik a mozgâs fogalmâval. Az idô nem mâs, mint "speed", "sebesség", ami egy

bizonyos tâvolsâg, hosszûsâg fogalma. egy bizonyos idô (fo-

lyamat) elteltével. Igy végeredményben a hires Einstein-i ener
gia egyenlet E = mc^ nem jelenthet mâst, mint
Energia = Idô (mozgâs) x Tér

Ez a végleges s leegyszerûsltett formâja az energia egyenletnek.

A "dynamikus geometria" elsô pozitiv eredménye a tavaly
bemutatott "Mérô Szâmrendszer"-em, mely a dynamikus geo
metria tartamât s tulajdonsâgait fejezi ki, mondhatjuk, hogy

tiikôrképe a dynamikus geometriânak.

Dr. Lintner Antal:

AZ EKOLÔGIA ÉS A MOSOSZEREK

A vilâg gazdasâgi bajainak szâmos oka van. A termelés tovâbbi fokozâsânak tôbb tenyezô âll ùtjâban. Ehelyiitt két ilyen
okot emiîtiink meg. A vilâg nyersanyag forrâsai nem kimerithetetlenek! A mâsodik ilyen tényezô: az emberi tevékenység âltal okozott hulladékok mennyisége olyan méreteket oltôtt, hogy azt mâr csaknem lehetetlen ellenôrizni! A termelés

és fogyasztâs tovâbbi fokozâsânak immâr a szennyezôdés mértéke is gâtât vet!
Pld. vizeink szennyezôdéséhez a mosôszerek is hozzâjârul-

nak. Évezredek ota ismert mosôszer a szappan, melynek elsôdleges alapanyaga novényi és âllati zsiradék. Viszont ilyen
zsiradék nem âll elegendô mennyiségben rendelkezésiinkre. Az
ezekbôl készult szappan a vizben lévô âsvânyi anyagokkal,
mint pld. a mésszel u.n. mészszappant képez. A képzôdott
mészszappan, szappan illetve zsiradék veszteséget jelent, mely
részben lerakôdik a fehémemûre és annak idôvel avas szagot

és merev fogâst kôlcsônoz.
Mâr az elsô vilâghâborû folyamân, fôleg a zsiradékhiâny
késztette a kémikusokat arra, hogy a szappan helyett vegyi
szintézissel ùj mosôszereket âllitsanak elô. Igyekezetûk sikerrel jârt. A két vilâghâborû kôzotti idôben szâmos ilyen "mesterséges" anyagot allitottak elô.
Ezek az u.n. "szintétikus" mosôszerek, kombinâlva fôleg
"kondenzâlt" foszfâtokkal, a korszerû mosôgépekben, kemény
vizben is, kitûnô fehérnemû mosâst végeznek.
Azonban a hatvanas években vâratlanûl panasz merûlt

fel, hogy vizeinkben mind tôbb és tôbb hab képzôdik. Sôt,
helyenként a vizcsapbôl is habos viz folyt. Oka ennek az,
hogy az âltalàban hasznâlatos szintétikus mosôszer, melyet
elsôsorban mosôporaink elôâllitâsânâl hasznâltak, a szennyvizbe keriilve, annak kezelése folyamân nem "épiilt le" eléggé,

megtartvân habzô képességét. Kb. hârom év leforgâsâval sikerûlt a mosôszer iparnak megfelelô helyettesre talâini, mely
vegyi ôsszetételben kôzel âll az eredetihez, azonban a szenny-

vizben olyan mértékben "leépitôdik", hogy nem képez tobbé
habot.

A mosôszer ipart immâron nem okolhattâk tobbé vîzeink
szennyezésével. Viszont a dicsôség rôvid ideig tartott, mert a

hatvanas évek végével, de még ezidôszerint is azzal vâdoljâk,
hatékony és igen nagy mennyiségben hasznâlt mosôporainkat,
hogy elsôsorban tavainkban és egyéb lassû folyâsû vizeinkben,
"eutrophikâljâk", tûltâplâljâk az u.n. kékeszbld algâkat. Ennek
kbvetkeztében az algâk tûlsâgosan elszaporodnak. Az algâk

elbûrjânzâsânak kôvetkezménye tavaink "eloregedése". Életciklusuk befejeztével, bomlâsukhoz oxigén szùkséges, amit a
vizbôl vonnak el. Ilyenképpen a halak és mâs aquatikus élôlények oxigén hiâny miatt elpusztulnak. A szép kék tavak
szine barnâssâ vâltozik ât, rossz szaguakkâ vâlnak és mâr
alig hasznâlhatôk nyaralâsi és sportolâsi célokra.
A mosôszerek okozta tûltâplâlâsât az algâknak, sokak szerint (âmbâtor ez nincsen egyértelmûen bebizonyîtva), a benniik 50%-ban jelenlévô foszfâtokra, melyek tâpanyagai az élô
sejteknek, vezetik vissza. Ugyan a mosôszerek mellett még
egyéb fontes foszfor tâpforrâs is adôdik, mint pld. a talajba
belekeriilô természetes és mûtrâgyâk, amit azutân az esôvîz
belemos pld. a tavakba. Viszont ez olyan tényezô, amin nehéz
lenne vâltoztatni, amennyiben a talajnak illetve nôvényeknek
sziikséguk van a fôldbôl kioldhatô, "asszimilâlhatô" foszfâtok
ra. Ezzel szemben elképzelhetô az, hogy mosôporainkbôl kihagyjuk a foszfâtokat és azt mâs megfelelô vegyi anyaggal
pôtoljuk. Ilyen môdon is csôkkentvén a tavakba kerûlô fosz-

fât mennyiségét, valamint egyidejûieg az algâk tûltâplâlâsât
és elburjânzâsât is.

Kanadâban, de itt is tôbb âllamban, tôrvényes rendelkezések szabâlyozzâk a mosôszerekhez adhatô foszfât mennyi
ségét.

Ezzel szemben mosôporaink szâmâra mindezideig nem sikeriilt a foszfât helyett mâs egyenértékû vegyi anyagot talâlni.
Igy mosôszereink tovâbbra is tartalmaznak foszfâtokat.

A legujabb idôk rendelkezései a mosôszereket illetôen

tlirelmesebbek. Talân azért is, mert ennél sokkal sûlyosabb
problémâk tornyosulnak fejunk felett.

Pattantyûs Â. Tamâs:
A TRANSISZTORTÔL A MIKRO-SZÂMlTÔ-GÉPIG

A 60-as évek kozepén jôttek ki az elsô elektronikus szâmol6-géppel (calculator). Ezeket matematikai mûveletek programozâs nélkûli elvégzésére hasznâljâk. Rendszerint a négy
alapmûvelet, hatvânyozâs, gyokvonâs valamint a mindennaposan hasznâlt transzcendentâlis fiiggvények kiértékelése jellemzi ezeket a berendezéseket. 1967-ben egy ilyen gép kb. 2500.00
dollâr-ba keriilt; ma egy hasonlo kapacitâsû és pontossâgû
zseb-szâmolôgép 100 $-ért megkaphatô. Ot-hat éve jelentek
meg nagy szâmban a négy alapmûveletet elvégzô szâmolôgépek, sok ezek kozôtt szâmtârolôval (memory) is rendelkezett;
akkor az olcsôbbja 150 $ kôriil volt, ma ugyanazt a gépet
20 $-ért meg lehet venni. Ezen a téren a Hewlett-Packard cég
HP-35 tipusû zseb szâmolô gépe a hatârkô: az volt az elsô
tipus, mely egyesitette magâban a mûszaki tudomânyos szâmitâsok mûveleteit és fùggvényeit, és mindez két! intégrait
âramkôrre volt râzsûfolva. 1971-ben egy ilyen zsebszâmolô ara

350 $ volt, ma mâr annal jobbakat lehet kapni 100 $ kôriil.
Jô lenne, ha az inflâciôtôl nyomoritott iparcikkek és ârûcikkek
az elektronikus berendezések ârgôrbéit kôvetnék.

Ezt a példâtlan fejlôdést nemcsak az intégrait âramkorôk
âllandô javulâsa, olcsôbbodâsa tette lehetôvé. A szilârd anya-

gok fizikâjânak fejlôdése nemcsak a félvezetôkre korlâtozôdott. Hatalmas volt a mâgneses anyagok fejlôdése is. Ennek

eredménye a szâmitô gépek ferrit gyûrûs adat-târolôja, a
szalagos és fémtârcsâs magnetofonjai. Itt kell megemh'teni az
olcsô és kônnyen hozzâférhetô kazetlâs magnetofonok széles elterjedését is. A félvezetôk csalâdja a fényt-kibocsâtô diodàkkal (light emitting diode) bôviilt. Galliumarzenid alapanyagû dioda megfelelô ôtvôzô elemek hozzâadâsa utân a rajta

lévô fesziiltség és a rajta âtfolyô âram hatâsâra fényt bocsât
ki. Megfelelô hasznâlat mellett ezeknek a fényforrâsoknak
élettartamât tôbb milliô orâra becsûlik. Élettartamuk tehât

sokszorosan meghaladja az izzôszâlas lâmpâk élethosszât,
ugyanakkor fogyasztâsuk jôval kisebb, ami fontos tényezô

a teleprôl mûkôdô berendezések esetében. A legtôbb szâmolô
gép szâmskâlâjât ilyen diôdâkbôl készîtik.
Az intégrait âramkôrôk az analog vagy lineâris technikâban is nagy vâltozâsokat okoztak. A 60-as évek kôzepén lâtott
napvilâgot az elsô intégrait mûveleti erôsitô (operational
amplifier). Ezt az elsô tipust sok mas, javîtott tipus kovette,
ma a tervezô minden alkalomra és feladatra megtalâlja a legjobb és leggazdasâgosabb lineâris intégrait âramkôrt. A li
neâris, — és kapcsolô tipusû âramkôrôk egyiittes kombinâciôja az elektronikus mûszer technikâban is hatalmas vâlto
zâsokat idézett elô. A mûszerek âra lecsôkkent, térfogatuk és
sûlyuk kisebb lett, ugyanakkor mûkôdési képességiik megsokszorozôdott. A szâmitô gép, — és mûszertechnika ôsszehâza-

sitâsâbôl szârmaznak az egyre jobban sziikségessé vâlô automatikus bemérô és minôség ellenôrzô berendezések, melyek
nagy sebességgel automatikusan ellenôrzik le az egyre bonyolôdo és egyre kevesbé âttekinthetô integrâlt âramkôrôk, valamint a rajtuk alapulô komplex rendszerek minden porcikâjât.
A szâmitô-gép technika, a pontos mérés technika, a lele-

ményes anyag-fizika egyiittesen feszitik tovâbb a tudomâny és
technika hatârait. Lassan elérkeziink ahhoz a ponthoz, hogy
az elektronikus mérnôk mâr nem âramkôrôket tervez, hanem

integrâlt âramkôrôk logikai csoportjait programmai kapcsolja ôssze és még a program is egy integrâlt âramkôrôs "Read-

only-memory" (ROM)-ben van eltârolva. Ez utôbbi komponenst
még a magyar szakirodalom is csak az angol nevén emlegeti.
A technika elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy mâr a szâmitôgépet is egyetlen integrâlt âramkôrre tudta ôsszesûrîteni!
Ezeket az angol szaknyelv micro-processor-ként emlegeti. Né-

hâny integrâlt âramkôrrel és egyetlen micro-processor-ral egy
komplet szâmitô-gépet lehet létrehozni. Ahogy a félvezetôk

hasznâlhatôsâgât az 50-es években a tranzisztoros râdiô jellemezte, ûgy ma az integrâlt âramkôrôkben rejlô potenciâlt a
zsebszâmolôgépek és a micro-processorok jellemzik.
Mit hoz a jôvô? Nehéz megmondani. A ma kimondott elôrejelzés esetleg mâr fél vagy harmad idô alatt elavulttâ vâlik.

Egy biztos: amelyik iparâgon a kivâlô koponyâk tîzezrei dolgoznak egyre finomabb szerszâmokkal és egyre bôviilô szel-

lemi segédeszkôzokkel, annak a fejlôdése belâthatatlan. A
magam, viszonylag rôvid, 18 éves gyakorlatâra visszatekintve
azt kell megâllapitanom, hogy a mérnôki és kûlondsen az

elektronikus mérnoki fej Iodés szédiiletes volt, és a tempo
egyre erôsodik.

Stacho A. Zoltân:

A GYORSVASIJT-ÉPITKEZÉS SZOKSÉGESSÉGE
TEGNAP Es MA

A budapesti fôldalatti, ami 1896-ban a millenniumi évben
nyilt meg, eiôfutârja volt egy ûj korszaknak, — fbldalatti

épitkezés terén. Elôtte csak Londonban épiilt egy fôldalatti
rendszer, de kôzvetleniil az iizerheltetés megkezdése utân
New Yorkban, Pârisban, Bostonbah, Berlinben, és Chicâgôban épûltek még ùj rendszerek. Mfg a szâzadfordulô utân
ilyen tevékenykedések voltak, az elsô vilâghâborù minden
tovâbbi épitkezést leâllitott. A 30-as években ismét megindult
a munka, de az igazi fejleményeket a mâsodik vilâghâborù
elkezdése akadâlyozta meg.

A kocsik népszerusége a mâsodik vilâghâborù utân a figyelmet elterelte a gyorsvasùt-épitkezésérôl mindaddig, amig
mâr majdnem tùl késô volt olyan megoldâsokat talâlni, ami
az egyre rosszabbodô tômegkôzlekedést drasztikusan megoldotta volna. A fordulatot az északamerikai kontinensen a to-

rontoi rendszer épitése hozta meg. Ezt hamarosan kôvette a
San franciscôi BART, a montreâli Métro és a Mexico City-i

fôldalatti gyorsvasùtak épitkezése. A lista az ùj rendszerek
épîtésére és az ôreg rendszerek terjeszkedésére vonatkozôlag
végnélkiili, ha a vilâg ôsszes részére terjed ki figyelmùnk.
A mâsik érdekesség az, hogy amig régen a vasùtépitkezés
volt a példa fôldalatti épîtkezésre, addig az elmùlt évtizedekben ùj fejlemények forradalmasi'tottâk az ipart. A vas kerekek

mellett megjelent a gumi-kerekû villamos meghajtâsù kocsi,
a mâgneses mezôn lebegô kocsi, a monorail, csak hogy né-

hânyat emlîtsunk meg. Az ùzemeltetés vonalân teljesen auto-

matikus rendszerek alakultak ki, amelyekben emberi beavatkozâsra elvileg semmi szûkség nem volna. A szerelvények és

âllomâsok teljesen modernûl épûltek, ezzel kivânatossâ tették
a kôzônség szâmâra a tomegkozlekedési rendszerek hasznâ-

latât, mert egy olyan kôrnyezetben tudnak utazni, ami sok
esetben jobb, mint a magânautô.

Ami a jovôt illeti: a mai épitkezések a jôvôre épiilnek.
Ezen feliil belâthatatlan szâmû ùj rendszer van tervezés alatt,
amik a kozel és tâvol jôvôben épiilnek majd meg, elkésziilve
a XXI. szâzad problémâinak megoldâsâra.

Tuba Istvân dr.:
A TUBA DOKTRINA

A magyar emigrâciô egy olyan ôriâsi gazdasâgi lehetôség
kiiszôbén âll, amely nem valoszinû, hogy a magyarsâg tôrténelmében még egyszer elôfordul.

A kérdés az, hogy kihasznâljuk-e ezt az egyedûli allô lehetôséget, vagy engedjùk elmûlni anélkiil, hogy cselekednénk ...
Szét vagyunk szôrôdva, — de ez azt is jelenti, hogy mindeniitt ott vagyunk! — Minden orszâgban, csaknem minden
nagy vâllalatnâl, âllami hatôsâgoknâl, egyetemeken, tôrvényszékeken, sajtôban, râdiônâl, televi'ziônâl, filmeknél, politikai
pârtokban, tudomânyos és szociâlis egyesiileteknél. — Mindeniitt ott vagyunk, mint egyének, és képviseljiik a sajât
érdekeinket. Ez egy ôriâsi helyzeti energia, kimondhatatlanul
értékes adottsâg. — Energia, olyan, mint a vizâramlat a
Niagara felsô részén, amelyet nap, mint nap kihasznâlatlanul
hagyunk. Vagy olyan, mint az olaj, amelyet szétoszlani hagynânk a tengerekben.
Egyéni munka âltal nemcsak egyéni célok elérésére van
lehetôségûnk, hanem nagyobb nemzetiségi s nemzeti célokat
is elérhetiink. Ugyanazzal az energidval. — Emigrâciôban ezt

még môdosîthatjuk is: megâllapithatjuk, hogy nemzetiségi,
helyzeti adottsâgunkat kihasznâlhatjuk egyéni érdekeinkre is.
Ha megtalâljuk a môdjât az egyéni érdekek kiszolgâlâ-

sâra és kielégi'tésére a nemzetiségi helyzetiink kihasznâlâsâval, akkor a nemzetiségi és nemzeti érdekeknek is nagyban
hasznâlunk.

Javaslom egy gigantikus méretû, magyarok és magyarszârmazâsûak tulajdonâban lévô — részvénytârsasâgi hâlôzat
létrehozâsât, felépUését és fokozatos tovàbb fejlesztésél!
A részvénytârsasâg elsô célja a részvények eladâsâbôl beszerzett tôke felhasznâlâsa jovedelem, — vagyis: haszon szerzésére. Igenis: haszon! Elsôsorban kôzvetlenûl a részvénytulajdonosok egyéni haszna a cél, mâsodsorban kozvetve a
nemzetiségi haszon és csak harmadsorban johet szôba a nem
zeti haszon. — A sorrend nagyon fontos. Lehetûnk bârmenynyire is idealistâk, ha a sorrendet megfordi'tjuk, akkor sohasem lesz az egészbôl semmi...
A târgyalâs kedvéért nevezzùk el a legfôbb organizâciôt a
hâlôzatban MGT International, Inc.-nék, ahol az MGT a "Ma

gyar Gazdasâgi Târsasâg" rôviditése. — Az MGT International,
mint egy részvénytârsasâg, teljesen a kûlônbôzô orszâgokban
mûkodô MGT-k tulajdonâban van a befektetések arânyâban.

Igy lehet egy MGT-Canada Inc., Ltd; egy MGT-USA, Inc.; MGTGermany és l'gy tovâbb.
Minden orszâgos MGT fele az MGT-International tulaj
donâban van, a mâsik fele pedig az abban az orszâgban mû
kodô kôrzeti MGT-k (âllam, megye, nagyvâros, stb.) tulajdo

nâban van. — Ugyanakkor minden kôrzeti MGT fele az
orszâgos MGT tulajdonât képezi, a mâsik fele pedig vagy
kisebb helyi MGT-k, vagy egyének tulajdonâban van.

Minden MGT egy kûlôn, tôrvényesen megalaki'tott rész
vénytârsasâg, amely a helyi adottsâgokhoz alkalmazkodik. —
Magyar Hâzak, Vâllalatok, Szakmai kôrôk, Egyhâzak, Irodalmi kôrôk, Ûjsâgok és mâs helyi csoportok létrehozhatnak
helyi MGT részvénytârsasâgot a tagjaik bevonâsâval.
Mivel az MGT-International teljesen az orszâgos MGT-k
tulajdonâban van kôzvetlenûl, — az orszâgos, MGT-k a kôr
zeti, a kôrzetiek a helyi, tehât kôzvetve a tulajdonjog mindfg
visszavezethetô — az egyénhez!
Az egyéni befektetés fele a helyi MGT-nél marad, negyede
a kôrzeti és egy-egy nyolcada az orszâgos és a nemzetkôzi

részvénytârsasâgoknâl keriil befektetésre, részvény ellenében.
A jovedelem-elosztâs hasonlô arânyban tôrténik.
Az egyén haszna 50%-ban attôl fiigg, hogy a helyi MGT
hogyan mûkôrdik, 25%-ban a kôrzetitôl, 12.5 - 12.5%-ban az
orszâgostôl és a nemzetkozitôl.
Minden egyén befektetése tehàt kisebb-nagyobb mérték-

ben fiigg az Ôsszes létezô MGT-k mûkôdésétôl vildgszerte.
Helyi csoportok mûkôdhetnek, mint akti'van végrehajtô,
gyârtmânyokat elôâllitô, kereskedô, stb. vâllalatok, vagy egyszerûen mint egy érdekcsoport, amely a tôkének legalâbb a
felét a kôrzeti MGT-be fekteti be, a mâsik felét pedig befekteti ûgy, ahogy a helyi MGT igazgatôsâga a legcéiszerûbbnek
tartja.

A fent leirt rendszer lényege az, hogy a tulajdon jog az
egyének kezében marad.

Igazgatôkat a helyi MGT-nél félben a helyi részvény-tulajdonosok, félben az ôsszes tôbbi MGT-ktôl fiiggô-viszonyban
lévô kôrzeti MGT vâlasztja meg. E màdon helyi érdekek, kôz-

ponti irânyitâs és igazgatâs egyarânt érvényesûl. A kôrzeti
MGT igazgatôit félig a kôrzetben lévô helyi MGT-k, félig az
orszâgos MGT vâlasztja meg, ilymôdon a kôrzeti érdekek és
orszâgos irânyvonalak egyarânt képviselve vannak. Az orszâ
gos MGT-k igazgatôit félig az orszâgban lévô kôrzeti MGT-k,
félig a nemzetkôzi MGT vâlasztja meg, ûgyhogy a kôrzeti ér
dekek és nemzetkôzi irânyelvek egyarânt képviselést nyernek.
Végiil: a nemzetkôzi MGT igazgatôsâgât teljesen a kiilônféle orszâgok MGT-i Vâlasztjâk a részvények arânyâbEin. —

Igy az MGT-International, arnely a kôzponti irânyelveket kidolgozza és végrehajtja, kôzvetve az egyének érdekeit képviseli.

A felépités egy teljesen demokratikus képviseletet biztosit,
a befektetések arânyâban. Elvégre is: egy gazdasâgi szervezetrôl van szô. Ugyanakkor az ôssz-befektetôk kôzôs akarata érvényestil akkor, amikor a kôzponti irânyelvek és igazgatâs

behatâst gyakorolnak az orszâgos, kôrzeti vagy helyi MGT
szervekre.

Az MGT részvénytârsasâg-hâlôzat minden vâllalata a helyi
tôrvények hatârain beliil mûkôdik. És minden MGT jogilag

egy kûlôn szerv s egyes MGT-t érô jogi tâmadâs nem sérti
a tôbbit.

Egy kôzôs névrész, mint pl. MGT nagyon fontos ahhoz,
hogy a kôztudat felismerje és azonositsa a kulônféle MGTket. Minden MGT a sajât neve hasznâlalâval hirdeti az ôsszes
tôbbi MGT-t.

Kiilonbozô MGT-k specializâlôdhatnak kûlbnféle téren,
mint pl. lehet egy vagy tôbb mérnôki iroda, megmunkâlô
mûhely, alkalmazâsi iroda, hôtel, nyomda, étterem, ingatlaniigynôkség, rajzterem, — iigyvédi iroda, utazâsi ûgynokség,
stb.

Minden MGT képviseli az dsszes tôbbi MGT .érdekeit,
mert a rt.-hâlôzaton keresztiil az egyes MGT-k minden egyes
részvényese, bizonyos mértékben a tulajdonosa az ôsszes tôbbi
MGT-nek is.

Az MGT-k uzleti viszonyban âllanak egymâssal. Amennyiben megoldhatô, az ôsszes beszerzést, vagy szolgâltatâst az
MGT-k egymâstôl vâsâroljâk.
A cél a tulajdonjog (ownership) magyar kézben tartâsa
és a feliigyelet (control) gyakorlâsa szintén. Alkalmazottak
lehetnek bârmilyen nemzet képviselôi, lényeg, hogy az alkalmazô MGT érdekeit képviseljék

Az egyéni magyar vagyon egyéni magyar vagyon marad,
de az ôsszmagyar vagyon erejével és iitôképességével tud érvényesiilni, mint egy ôriâsi gazdasâgi tényezô, vilàgszerte.
A befektetô egyén megtarthatja âllâsât a kulônféle nemmagyar helyeken, de amennyiben tôrvényekbe nem iitkôzik,
az MGT érdekeit képviseli. Pl. ha arrôl tud, hogy valahol alkalmazottat keresnek, értesi'ti a helyi vagy legkôzelebbi aktîv
MGT-t, akik azt tovâbb adjâk annak az MGT-nek, amely mint
Ugynokség elhelyezéssel foglalkozik. Ha valaki arrôl tud, hogy
mérnôki, tanâcsadôi, tervezési vagy pl. szâmolô munkâra le
het valahovâ ârajânlatot beadni, azonnal értesiti a megfelelô
MGT-t stb.

Magyar Hâzak és mâs kôzkézben lévô intézmények a kôztulajdont, vagy annak legalâbb is egyrészét részvények ellené-

ben eladhatjâk az MGT-nek, vagy akâr, mint egy helyi MGT
mûkôdhetnek.

Olyan magyarok, akiknek nincsenek ôrôkôseik, ahelyett,
hogy vagyonuk az âllamé legyen, — tulajdonukat râhagyhatjâk az MGT-Internationalra, — igy az ôsszes magyarsâgot
erôsitik!

Az MGT iizleti vâllalkozâs és nem jôtékonycélù vâllalkozâs, de egy gazdasâgilag erôs, vilâgviszonylatban elismert és
magyar rt.-hâl6zat rengeteget tehet, ami jôtékonysâgnak nevezhetô.

A vezetôk kivàlasztàsa nagyon fontos!

Szakmai tudâs, gyakorlat, ûzleti érzék és bebizonyitott
gazdasâgi siker az egyéni tulajdon kezelésében feltétlenûl
sziikséges. — Mi nem egy valamiféle magyar "maffiât" akanmk létrehozni, hanem egy tôrvényesen mûkodô, a tehetségunkon és szorgalmunkon alapulô részvénytârsasâg hâlôzatot,
amely mindezek mellett kihasznâlja az osszes helyi, kôrzeti,
orszâgos és nemzetkôzi kapcsolatokat, amelyekkel rendelke-

zunk mostani nemzetkôzi adottsâgainknâl fogva. — A mindnyâjunk âltal ismert egyéni informâciô, amely nem is titok —
a kôrnyezetunkben lévô magyar nyiivânossâgnak végtelenul
értékes lehet, ha azt egy mûkodô organizâciôn keresztiil a
legjobban megfelelôbb helyre juttatjuk és torvényes ûton azt
iizleti fellendîtésre és haszonszerzésre idejében felhasznâljuk!
Természetesen, sok részlet-kérdés van. Ezeket gondosan
kell kidolgozni. — Sok részletet mâr végig gondoltam, de még
nem irtam le. — Cél az, hogy az alapgondolatot hozzam most

kôztudatra, amelynek vonalân vitât kezdeményezzek. Nem
vârok egyôntetû egyetértést. — Amennyiben lényeges az érdeklôdés, egy 'mester-tervet' hajlandô vagyok kidolgozni ahhoz, hogy az operâciôt minél hamarabb beinditsuk.
Jômagam a sajât anyagi sikeremel a sajât vâllalatomon
keresztiil mâr megalapoztam, — de ôriâsi lehetôségeket lâtok

az MGT-n keresztiil a magyarsâg szâmâra! — Ûgy lâtom, hogy
"itt az idô, most, — vagy soha!"
•ù

Aki a felvetett terv irânt érdeklôdik, lépjen érintkezésbe
Dr. Tuba Istvânnal (Basic Technology, Inc., 7125 Saltsburg

Rd., Pittsburgh, PA 15235).

A SZENT LASZLÔ REND GYULESE

A Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend elsô izben

tartotta meg évi rendes gyûlését a XIV. Magyar Talâikozô
(II. Magyar Kongresszus) keretében 1974 november 30-ân.
A rendi gyûlést vitéz Baranchi Tamàska Endre érdemkeresztes lovag, amerikai széktartô nyitotta meg a megjelent

rendtagok és a vendégek ûdvôzlésével. Felkérésére
fôt. dr. Béky Zoltân tb. reformâtus piispok, a Szent Lâsz
lô Rend érdemkeresztes lovagja mondott megnyitô imât. Ezt
kôvetôen

vitéz Nagy Kornél, a Vitézi Rend amerikai tôrzskapitânya
vette ât a szôt s a Mindszenty Jôzsef biboros, hercegpn'mâs

clevelandi lâtogatâsârôl készûlt felvételek és hangszalagok
bemutatâsât vezette be.

A rendi gyûlésnek ez a részét, amelyet a Rend a Vitézi

Renddel egyiitt gondosan elôkészitett, a termet zsùfolâsig
megtoltô, meghfvott kôzônség is nagy érdeklôdéssel nézte végig. A vetitettképeket Simontsits Attila, a hangszalagot Szabadkai Sândor, a Szent Lâszlô Rend lovagjai Szenkirâlyi
Miklôs kôzremûkôdésével készitették. A bemutatâs osztatlan
tetszést aratott.

A tovâbbiakban a rendi gyûlés zârt iilésén a széktartô a
rendi kormânyzô, vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc szkv. vezérezredes levelét olvasta fel, majd azt jelentette be, hogy a
rend kormânyzôja vitéz Kirâly Imrét és Horvâth Bêlât felvette a lovagok âllomânyâba.
Ezutân a széktartô dr. Nddas Jdnosnak, » Szent Lâszlô

Rend lovagjânak âtnyûjtotta a Szent Lâszlô Rend lovagkeresztjét, majd Horvdth Béla, Zsardlydni Mdrton Lâszlô és
felesége, Negyedi Szabô Margit, dr. Fiedler Kàlmdn és Klinga
Jôzsef lovaggâ avatâsâra keriilt sor.
A târgysorozatban szereplô 10 idôszerû kérdés megtâr-

gyalâsât kôvetôen vitéz Àghy-Asbôth Zoltân és dr. Nddas

Jânos érdemkeresztes lovagok inditvânyai hangzottak el. Dr.
Nâdas Jânos azt is javasolta, hogy a rend kormânyzôjât hîvjuk meg az 1975. évi Magyar Kongresszusra.
A rendi gyûlés az indîtvânyokat és javaslatokat elfogadta,
a rend kormânyzôjânak pedig iidvozlô ievelet kûldôtt.
A Szent Lâszlô Rend kanadai lovagjait vitéz Szathmâry

Kdroly kanadai széktartô képviselte, aki nevûkben iidvôzôlte
a rendi gyûlést. Az Egyesiilt Allamok nyugati részében lakô
lovagok mûkodésérôl vitéz Héjjas Tibar széktartôhelyettes, a
"Haraszthy"-tartomâny vezetôje szâmolt be.

A rendi gyûlésen jelen volt Terézhalmy Géza, a "Zâgonyi"-,
és Zsarolyâni Mârton Lâszlô, az "Asbôth"-tartomâny széktar
tôhelyettes vezetôje is. A megjelent lovagok szâma 36 volt.
A rendi gyûlésen képviseltette magât a Vitézi Rend, a
Johannita Rend, a Katonai és Ispotâlyos Szent Lâzâr Lovagrend, a Katonai Szent Gyôrgy Lovagrend, az Ispolyâtos Szent
Jânos Rend orthodox âga, a Nagy Konstantin Rend és az
Arpâd Szôvetség.

A zârôimât ft. dr. Szépe Lâszlô rômai katolikus lelkész, a
Szent Lâszlô Rend érdemkeresztes lovagja mondta.
FVGGELËK
Dr. Szakâts Istvânné:

ERDÉLYI OZENET*
Mielôtt témâmnak derekas részére térek, vâzolni szeret-

ném, — pâr mondattal — mirôl is ôhajtanék én ma, itt a
clevelandi Szabadegyetem pôdiumân szôlni.
Erdélynek jelen, a valôsâgnak megfelelô helyzetérôl! Nem
a român propaganda âltal Nyugatnak adresszâlt, — délibâbokat egekre festett-képérôl.
Erdély valôsâgârôl, mely môgôtt teljes nagysâgâban a
magyar tragédia sôtétlik fel az égre!

* Az elôadâs elhangzott a clevelandi Szabadegyetem 1974.
âprilis 19-i Erdélyi estjén.

Szôlni, a rafinâltan kiagyalt kamarillâs eszkôzôkrôl, mely

ôsi jussâbôl forgatja ki Erdélyt. Szôlni hajlithatatlan hûségû
népiinkrôl, mely hosszù évszâzadok staféta-vâltô kiâllâsâban
futja a maga, sokszor oly leverônek lâtszô, mégis felemelômagasztossâgû ûtjât.

Beszélni, a reâlitâsok jegyében a kevesekrôl is, akik érdekekhez fûzôtt hovâtartozâsban, imbolyognak, mint hôfûvâsban a vândor.

Szôlni minderrôl, a Sziilôfoldem, Erdély fôldjén tapasz-

taltak alapjân. Tolmâcsolni véreinek iizenetét: elvesznek, ha
mi, népiinknek szabadvilâgban széjjelszôrt tôrzse, lankadunk
az Erdélyért folytatott munkânkban. Elvesznek, ha âtvesszuk,
elhissziik a Ceausescuek Nyugatnak hangszerelt altatôdalât.

Éppen a mai, -mâr halâlos futâsban, amikor nagy népek
vetik le pompâsnak hirdetett erkôlcsi habitusukat, frânytvesztetten, az elveszejtô coegzistencia âfiumâba szédiilten. Talân, mert a gyôngeség, gyâvasâg vetése érik s olykor mâr az
atomhâborù katarzisât vetiti a horizontra.

Minket magyarokat Isten lâtôkkâ tett, ezért kell ma is égô
szôvétnekként râvilâgitanunk olyan tényekre, melyeknek isme-

rete, vagy elhallgatâsa nélkûl, vilâgbékérôl szônokolni lehet,
de tenni vajmi keveset. Hiszen éppen a vilâgbéke érdekében
lehetetlen a bûnôsen kiagyalt érdekszférâk szerint igazodni.
Mert nincsen megosztott szabadsâg, nincsen féligazsâg,

csak egész szabadsâg és abszolut igazsâg van, mely ha megvész, egy vilâg gôrbed rabigâba!

S minthogy nincsen bûnôs elgondolâs szerint kiosztott

igazsâg, nincsen Istennek olyan vâlasztott népe sem, melynek
joga lenne fôldiink lakôit vérben és vasban, âllandô fesziiltségben tartani, ônôs célok érdekében!

Vallom, bârhova is helyezett bennùnket Istennek missziôt
adô akarata, egyûttes hittel, egyiittes akarattal kell munkâh
kodnunk, kisszeru és kényelmi érdekek fôlé emelkedô tisztasâggal, hûséggel.

Otthoniakat és minket diaszpôrâba szôrtakat a kôzôs fâjdalom kôt ôssze és én éppen ebben a megszentelt fâjdalom-

ban talâlom meg azt a magyar vesztalângot, psszekôtô kapcsot, mely igazi otthonunkhoz, Kârpât-koszorûzta hazânkhoz
fûz.

Hiszen, ez a tudat ott él mindannyiunk lelkében, mind-

egyikûnk érzi. Az egyik talân intenzîvebben, mint a mâsik,
mert nyitott szemekkel otthon jârt, lâtott és tapasztalt.
Ogy, ahogyan magam is jârtam- "levett sarukkal" Erdély
foldjét. Nem sûlyos dollârokkal megbélelt târcâval, nem a
românok luxusszâllodâiban pihenve, de megszâllott merészen,

keresvén az elnyomottak, a szûkos kenyeren élôk kezét.

Vallom, aki Erdélyben sziiletett, kiszaki'thatatlanul annak
a fôldnek vonzâsâban él, vâllain hordja sziilôfôldje emlékekkel megbélelt tarisznyâjât. Ennek a tarisznyânak oldom meg
ma, kenderbôl, lenbôl font zsinegét, hivom nyomân a tôrekvéseiben, harcaiban, drok ûjarcusâgâban ma is tisztultabb
célokat keresô népùnk foldjére.
Kérem, — jôjjenek velem, a lirai hangulat jegyében is, —

viragos rétjére, esztenâs pâsztortûze mellé, hôsapkâs havasi
vilâgâba. Ûgy, "mintha édesanyânk szoknyasuhogâsa, visszavissza tekintgetô arca vezetne az bsvényeken..."

Ennyit elôljârôban, itt keriilok témâim derekas részéhez
azzal:

AKI MA ERDÉLY NEVÉBEN SZÔL, AZ LARMAFAKAT
GYUJTSON ÉS VÉSZHARANGOT KONGASSON!

Ezzel hozom Transsylvânia katakomba életbe fojtott panaszât:

"Nem hallik ât a foldfeletti zajba,
rajtam kivûl talân màs meg sem hallja.

Én is csak ûgy, ha kripta némasàg van,
— s még egy tûcsdk sem sir az éjszakâban."

Hozom az iizeneteket, az erdélyieknek tett igéretemmel:
"Viszlek magammal tengereken tûlra,
viszem a szenvedést, a dalt,
az illatozô virdgok szinét,
a koszorûkba fulladt ravatalt.
Viszem a reggelt, melyen néztelek."

Vallom, — a mélyen lelkembe vésett képeken ât, — fenséges dolog magyarnak lenni, népem igaz revelâciôjâban részesiilni, felismerni az Isten-i nagy titkot, ami ezt a nemzetet

tôbb, mint ezer esztendeje fenntartja. S mert hiszek a magasabb, a metafizikâlis rendben, hiszek abban: a zsarnokok
uralma véges.

Addig ôk, a hûségesek, hivôk, osszeszoritott foggal, lâtszatra csak kortyintâsnyi égi vigasszal âllanak a vârtân, az
Erdélyt megiilô idegen vilâgrendben, a românnâ âlcâzott vârosok fojtott éjszakâjâban és emberiesség inségében.
Erdélyi véreink ezzel a hittel élik és fogadjâk a magyar
élet mai parancsolô szavât. IJgy, mint egykoron Balassi Bâiint,
aki éppen az elveszô végek felett énekelte a vitézek dalât,
ahogyan ezt a revelâciôt Petôfi lâtta, a segesvâri éjszaka sdtétjében.
S hogy a hûségesekrôl szôltam, nem kendôzôm el hi'remet
azokrôl a kevesekrôl, akik érvényesiilést keresve, alacsonyabbra hûzzâk lelkiismeretiik lâmpâsânak kanôcât azzal:
"Sirni rajta lehet s ezt is megprôbàltam,
de sirni nem illik ilyen veszett bàlban,
gyeriink, — és mulassunk!"
Ezek azok a — hôfuvâsban imbolj'gôk, — vagy a nyugati
jôlétben hûtlenekké lettek, akik:
"Olyanok lesznek mint a reggeîi kôd,
— s pelyvàsan konnyû, melyet elhajt a szél!"
S most szeretnék a Nyugatot jârô, tûrâzô mûvészeink témâjâhoz szôlni. Tudom, nehéz a kritikus dolga. Elfogulatlansâg kell hozzâ, tisztânlâtâs, megbizonyosodâs, eszmei biztonsâg, finom érzékenység, hûség az igazsâghoz. Ezeket felmérve,
— s mert ismerem titkos kônnyeiket, — beszélek rôluk.
Tâncaikban népiink lelke bontja szârnyait. Balladâikban
regevilâgunk televenyfôldjébôl elénk varâzsolt kâprâzatos
mese. Gyonyôrkôdtetô! A fâjdalmas, a jobbsorsra érdemes
véreink kôré hallatlan rafinâltan font roman propaganda.

Eurôpâban pl. két esztendôvel ezelôtt, olyan sovinizmussal
hirdették meg, plakatiroztâk jottûket, hogy a miincheni târsadalom csupân românok érkezését vélte. Igy az idegen nemzetiségû, — német publikum, — sa tévesen tâjékoztatott sajtô: kizârôlag a "roman kultûra" hi'rét, mûvészetét kônyvelte
el benniik.

Irôink, — hiszen tudott — csakis cenzûrâzott szoveggel
jôhetnek. A tapasztaltak, ki tudjuk hâmozni belôlûk a roman
lektorâtus âltal a sorok kôzé kîvânl "konkolyt". De vajjon

észreveszik-e fiataljaink? Azt a szôvegezést, melynek vezérfonala: a românoknak fajtânkkal szemben tanusitott "emberarcû testvérisége", humânuma, veliink valô édes olelkezése.
És éppen ezek azok a szôvegek, mondatok, amelyek elkendôzik a valôsâgot, terjesztik a Ceausescuek nyugatnak hangszerelt altatôdalât.

Hiszen az a bizonyos "emberarcû testvériség", a mi fajtânkra nem terjed ki! Ennek minden hivatalos rendelkezésuk
és sovén felfogâsuk client mond!

Megvilâgitja a roman kormânyzat még csak nem is titkolt mondata:

ÉLETJOG A ROMAN NÉPNEK, KIIRTASA A MAGYAR
NÉPNEK!

Vallom, ebben a kérdésben is egységes âllâsfoglalâst kell
tanusitanunk. Tudtul adni a roman âgenturâknak: a magj'ar

târsadalom szeretettel vârja ôvéit, de tiltakozik a sovén ro
man "csomagolâs" ellen; S minthogy az "altatôdal" mellett a
valuta fontos szerepet jâtszik, meggondolâsra késztetheti ôket.
Hiszen népunk valôban tôbbre hivatott annal, semhogy
akâr nyugaton, akâr a keleti vilâg mesgyéjén, vilâgjârô tûristâk szôrakoztatâsâra, hazug szinben tiintessék fel ôket.

Felvetettem ezt a magyari gondot, ôszintén, becsùlettel.
Engedtessék meg nekem, hogy az erdélyi hûszévesek si-

koltâsât szôszerint iktassam ide. Ûgy, ahogyan annak tovâbbîtâsât kérték:

"Felsôbb oktatâst, értelmiségi pâlyât, ma mâr csak ma
gyar fajisâgunk megtagadâsâval érhetiink el! Az értelmi pâlyâkrôl valô leszoritâsunk is roman belbiztonsâgi psycholôgia."
Igy keriil be a mi magyar, elrablott kolozsvâri egyetemùnkre az olâh vagy a szinesbôrii diâk, s marad kerîtésen
kivûl a mienki

"Mi nagyon jôl tudjuk, — folytattâk a fiatalok —, hogy
Erdélyben 1293-ban még csak annyi volt a hazânkba menekiilt
olâh, hogy III. Endre kirâlyunk egyetlen kirâlyi birtokra tele-

pitette ôket. Elemi iskolâs korunktôl kezdve kényszeritik
rânk mégis, a XV-ik szâzad ôta terjesztett hazug mesét, a
dâkôromân elméletet, a Treboriu Laurian olâh tanâr dâkô-

român térképét. Sûlykoljâk a hazug tôrténelmet, mert tôrekvésûk, hogy az erdélyi românsâg, egy fiktiv mûlt felidézésével
valô kôvetelésének, meg az Egyesiilt Nemzetek elôtt is: jogi
tâmpontot nyùjtsanak!"

"Nem felejtjiik, mert apâinktôl még halljuk és tudjuk,
hogy ôsi sumér eredetû, keletrôl jôtl, fejlett ural-altâji lovas
népiink, magas kultûrâval érkezett a Kârpât-medencéhe, illeszkedett âllamalkotô képességével, érzéshen, politikâhan, a
nyugati kereszténységhe. Ma hallgatnunk kell, de tudjuk, Erdélyt a Kârpâtok erôs, természetes védôôvezete és a Duna

folyamrendszerének centripetâlis ereje foglalta zârt fôidrajzi
egységhe s éppen ezért a tartôs politikai és mûvelôdési egységet csak az a nép teremthette meg fôidjén, amelyik nem a
Kârpât-medencén kiviilrôl uralkodott rajta."
Megrâzô, ahogyan ezt nekem a hùszévesek elmondtâk!
Milyen hallatlan erôvel kôtelez minket — szabad vilâgban —
az érettiik valô munka!

"Sokszor, ha âllok kunn az emberek kôzt,
az dsszevissza vàrosrengetegben,
lélekriasztô nyers rivaldafényben,
egy sirô hangot hallok moslanàban.

Olykor megârad, néha fôld alol jôn,
ûgy tântorog fel, mint a vészkiâltâs,
a csâkânyokra omlô târnamélybôl.

És néha ûgy nyôg, mint pâsztorgyerek,
aki napos magasbôl mélybe szédûlt
s a szakadékban fekszik ôsszetôrten.

És néha bûg, làzadva és sôtéten;
Szabadsâghôs a cellavackon."
Igy dôrômbôl lelkemben, — szintén Kolozsvârott — az

egyik utcakeresztezôdés tilosat jelzô lâmpâja elôtt hallott drâmai mondât. Ott torpantunk meg egy pillanatra, — fiatal,

gyermekkocsit tolô hâzaspâr és jômagam. S hogy a fiatalok

Csabânak szôlitottâk mosolygô fiacskâjukat, megjegyeztem:
de szép magyar gyermek!

Râmnéztek, kémlelôen s aztân, mielôtt eltûntek a forgatagban, az ifjû apa egyetlen keseru mondattal felelt: "Magyar
gyermek, jôvôje nincs!"

Ez is Erdélynek sikoltâsa, az olykor mâr csillagtalannak
tûnô éjszakâban.

"Fojtanâm, de panasz szôval
nehéz jajjal meg-megszôlal.
Isten zûzômdlma forgat,
kerékfoga megcsikorgat."
Igy "éget" a brassôi âllomâson vârakozô ismeretlen ma

gyar kônyorgése: "Asszonyom, én ûgy lâtom ... kiilfoldi. Ên
bizok magâban. Kérem, vigye el sikoltâsunkat a szabad vilâgba. Amit elmondok, ne legyen a hajôtôrôttek palackbazârt,
tengerbevetett iizenete. Kérem, konyorgôm, hirdesse a szabad
vilâgban, Erdélyben minket magyarokat végpusztulâs fenye-

get! Âdâz roman fanatizmussal végrehajtott GENOCIDUM!
A bitorlôk mindent kiîrtanak, ami az ô szâjaizuk szerinti megoldâsuknak utjâban âll, mert:

"Életjog a roman népnek, kiîrtâsa a magyar népnek!"
És én most ebben az amerikai teremben âllva azt szeret-

ném, érezné meg, — ott a kddbeveszô Cenk-hegy alatt — ûzenetét nem dobtam a tengerbe. Elhoztam a clevelandi magya-

rokhoz, elhoztam az Arpâd Akadémia asztalâra!
De hogyan is olvadhatna be a mi âllamaikotô képességû
népiink, a balkâni beâllitottsâgû românok toleranciât nem is-

merô tomegébe. És ki hasonlithatnâ ossze a gyanakvâs, kettôs
magatartâs, kônyortelenség lelki motivûmaival megterhelt ro-

mânt, az erdélyiek ôsi mikrokozmikus magyarsâgâval: a szabadsâgot, vallâsi békét is megteremtett Erdéllyel, mely még
az ezeréves Kârpâtkoszorûzta hazân beliil is bizonyos onâllô
fôidrajzi, politikai fogalom volt évszâzadok ôta. Soha sem
nyâjnép. Nem szaladt a kolomp utân vakon még akkor sem,
ha a kolompot sajât vérbeli kirâlya kongatta is.

Ôrtâllônk, a magyarsâg végvâri figyelôtornyâban! Szâza-

dokon ât a sok magyari gond és kevéske ôrom felett éberen
virrasztô...

Erdélyben valôban megtapasztalhatja az ember, hogy az
Egyesûlt Nemzetek charterjében oly hangzatosan lefektett
torvényeknek semminemû hatôerejiik nincs! Az erdélyi "Ma
gyar Népi Szovetség" a magyarcknak legfeljebb panaszgyiijtô
helye, nem élô szervezete. Vezetôi :Bânyai Baumgarten Lâszlô,
Melovankovics Méliusz Jôzsef és a roman kitûntetett Balogh
Keszler Edgar.
Hogyan volna elképzelhetô védelem és jog alapjân, hogy
iskolâban, gyermekek ôsi magyar vezetékneve mellé, ôsi fôldjiikôn, csak a roman keresztnév jâr.
Ugyanezt tapasztaltam — nevek terén — a kolozsvâri volt

Bânffy palotâban berendezett képkiâllitâsi termekben, ahol,
mind a katalôgusban, mind a mûvész nevét feltiintetô tâblâ-

kon, a kiâllitô magyar mûvész neve roman helyesirâssal és
keresztnévvel van feltiintetve. Ott lâtiam kivâlô szâzadvégi
arcképfestô Barabâs Miklésunk nevét, — mint "NicoIa"-t, vezetéknevét is roman ortogrâfiâval lejegyezve.

Lâttam erdélyi vârosunk néprajzi mûzeumâban, régi lâdafiâk mélyérôl elôkeriilt csodâlatos szépségu kalotaszegi népviseletûnk ritka darabjait, szôtteseit, himzéseit, felettûk a kivont roman zâszlôt.

Sok zâszlôt lâttam mâr életemben, égett, fosziadozô ôreg

lobogôkat hûvôs csarnokok, kupolâk alatt. Legyôzôtt zâszlôkat fôldre fektetve. Zâszlôkat sportpâlyâkon lobogtatva. De
ilyen célzattal a magyar remekmûvek folé tûzve az idegent,
— még soha!

Igy ûtik râ a "român kultûrbélyeget" freskôinkra, vârainkra, de még faragott szekély kapuinkra is. S hogy éppen a
gâtlâstalan rablâsok témâinâl tartok, idevâg az egyik csiki fa-

lûban tett kirândulâsom epizôdja.
Remek szûette faragott kapuban gyônyôrkôdtem, melyen
sumerolôgusaink szivét is megdobogtatô ôsi napkorong motivum diszlett, amikor odakanyarodott egy tûristâkkal (németekkel) zsûfolt auto s pillanat mulva mâr magyarâzta român
vezetôjiik a kaput: mint român remekmûvet. Képzelhetô a

felhâborodâsom, amikor a kiskapu-bejârô felett még a vésett
mondât is ott diszlett: "Béke a bémenôknek." S hogy a românnâl tiltakoztam, azzal a szemérmetlenséggel felelt, a fenti
mondatot késôbb faraghatta oda egy "bejôtt" magyar. Abban

a csikmegyei faluban, ahol évszâzadok ôta, kizârôlag székelyek
éltek.

Az egyik nyâri reggelen, Désre vitt a vonat. Osi templomânak tornya ûgy magaslik a dombon, mint egy, a sziklân
ârvân maradt fenyô. Ebben a vârosban éreztem a legfâjdalmasabban, milyen hallatlanul iigyes és jôvôbenézô népességi
politikâval dolgoznak a bitorlôk. Ennek a vârosnak arculatât
a kôzel 90%-qs betelepitésiikkel formâltâk românnâ.
"Jaj, ki mer itt magyarûl szôlni, — sûgta a fiilembe a
piacon ordât ârulô ôreg székely asszony. — Hiszen csak tessék koriilnézni, nincsen itt a mi fajtânkbôl fiatal! Elvitték

ôket a Regâtba, fel a roman hegyekbe! Csak ott kaphatnak
munkât. Hogy mi — par ôreg — még itt maradtunk? Tudjâk,
— megyiink a temetôbe. De még majd onnan is kiszôrjâk a
csontunkat." S valôban:

"Ôlén a fényes enyhe nyârnak,
sôtét csoportok mâsràl deklamàtnak

és villâm gyûl ki némelyik szemében,
mert beszédiik, — nem az én beszédem."
^

*

Szâszvâroson az egykori collégiumot keresem, portâlja
felett a kôbevésett mondatot: "Sub pondéré crescit palma."
Régen leverték, mint ahogyan ôsszezûztâk az iskola elô-

kertjében âllott, — a Kufstein-i bôrtônt hét esztendeig meglakott mecenâs, nemeslelkii alapitô, grôf Kûn Kocsârd szobrât,
aki rabsâgâbôl szabadulva, egész vagyonât kulturâlis célokra
âldozta. Kûn Kocsârd szobrânak helyén ma, a Vlaicu Aurel
szobormâsa âll, aki éppen az alapitô jôvoltâbôl és nagylelkûsége âltal tanulhatott, ôsztôndijjal ebben az iskolâban. Akârcsak tôbbi roman târsa.

Marosvâsârhelyt, az egykori székely fôvârosban is szivenût a bitorlôk mohôsâga. A fôtérre tolakodôan odaékelt, nem
is egy, de két hatalmas ortodox bazilika. A szemérmetlen bal-

kâni arculatot vetîtô tarka boxpalotâk, a patinas Teleki, Rhédey, vagy éppen a "Kôlâbu-hâz" szomszédsâgâban. Nem mintha

ennek az esztétikailag egységgé ôtvôzott vârosnak tegnapjât
el lehetne tôrôlni. Ehhez itt, talân évszâzadok sem elegendôk,
hiszen ennek a vârosnak emlékei vértforralôan szépek s le-

gendâi ùgy fonjâk koriil, mint ôdon falait a repkény. Tôrté-

nelme ôrzi, — székelyei egykor ôkrot siitbttek Arpâd fejedelmunknek, — s annalesei, a falai kozbtt zajlott élénk szellemi
csetepatékat. A nemesveretû erdélyi demokrâcia nevében vett
ebben részt éppûgy az iparos, mint a literatus grôf, a két nagy
"ustôkos" Bôlyai:

Igényesen, nagyotakarôan, mindig a jôvendô arcât tapintva e népben!

S hogy bûcsûzôul a régi temetô cinterme elôtt âllok, mint
ha mind elém lépnének, akik itt btvôzôdtek, itt formâlôdtak,
ezen a nagykohôs fôldôn.

Vargabetûvel jârom sziilôfoldemet, mâr a Hargitân fut
velem a rozoga bérautô:
"Fut velem egy rossz szekér,
utâna mintha jajszô szâllna,
félig mély csônd és félig lârma,

fut velem egy rossz szekér."

Soffôrom: értelmes magyar, lelkesen magyarâzza az ûtvonalat. Az auto motorja kdzben leâll, megmakacsolja magât,
mint a tôcsâban hûsolô bivalyok. Majd hirtelen robban, de nem
indul. Gazdâja izes szôval korholja; "Ne mondj hoppot, mig
nem vagy a tâncban!"

De ki venné szivére az ilyen zôkkenôket, a Hargita fenyveseiben gyonyôrkbdve, a roppant égi tér kristâlyderûjében,
kakukk és seregélyek nyâri ujjongâsâban, hol;
"A forrdsnâl par furge cinke perget
becézô szàt: Kicsi ér! Kicsi ér!

"Nagy tarka harkâly jârja fenn a kertet
és néha kasztanyettdval kisér."

S hogy kocsink fut, sorra elôtûnnek a székely falvak, a
zsindelytetôs ôsi templomok. Bizakodôan hirdetik a magasbôl:
"Felettetek a Gondviselés, ne féljetek emberek!"

Igy suhanok végig Csikorszâgon, idô és lélek emlékezésében, teli reminiszcenciâval, tûnt arcokat, messzi szâllt dalla-

mot keresve. S mintha minden engem hivogatna:
"Hagyd ott a vârost, csend ôvembe jojj,
hagyd ott az ingerult, a hetyke szôkat.
ht fdkat, felhôt, forrdst udvôzolj
és hallgasd a mdmoros rigôkat."

Kûlônbdzô irânybôl, keriilôkkel érkeztiink egy messzi esztena pâsztortûzé mellé, ahol hunyadi barâtaimtôl bûcsùztam.

— Koszonjiik lelkem, — vette ât a szôt, tudôs székely barâtom, amint ott a hegyen a hamvadô tûzet kôriilultûk, —

hogy eijottél kbzénk, igaz ôromûnkre! Ebbe, a mi megalâzâsokkal megbélelt vilâgunkba, Erdélybe, ahol az olâh ma ki
szeretne bennûnket irtani. Ahovâ ôket, — a Balkânrôl mene-

kiilteket — eleink a Krisztusi szeretet jegyében befogadtâk.
Maga Ariescu roman tôrténész irta meg 1874-ben megjelent
konyvében: "A tôrok, a gorbg birkâvâ tette az olâh parasztot

a Balkânon. Elôbb megnyîrta, majd megnyûzta. Erdély adott
nekik menedéket, ahol a magyar torvény pajzsa védte ôket."
Fâjdalom, ugyanekkor a mi krônikâsunk mâr azt jegyez-

hette fel a hâlâtlanokrôl: "Ignis in sinu, mus pera et -serpens
in gremio." Mivel hogy tiizet âpoltunk olùnkben, egeret hordtunk tarisznyânkban és kigyôt vittùnk kebeliinkben ...
A kezdetben leginkâbb a hegyeken marhâikkal elbûjva
élô olâhokat, — Varencsics dalmât-sziâv tôrténész ùgy jellemezte: "az emberôlést alig tartjâk valaminek s mintha lopâsra
volnânak teremtve. "Ad furta nati."

Fiaik, unokâik, a pôpâk lâzitâsâra, elôbb titkos, majd
mind nyiltabb aknamunkâba kezdtek. Erôsitette alantas munkâssâgukat az osztrâk abszolutizmus.

A habsburgi politika vezérfonala mindenkor az volt: kijâtszani a românsâgot, a magyarsâg ellen! Élénken dokumentâlja ezt Miron pâtriârka titkos naplôjânak részlete, melyben
ô az 1912-ben Bécsben, Ferenc Ferdinand trônôrôkôsnél tett,

âltala vezetett papi kiildôttség audienciâjât leirja. E fontos
kûtforrâs pârbeszédének jellegzetessége, hogy bârki beszéljen
is, minden mondatban, szôban benne van a magyarok irânti

ellenszenv. Nincsen egyetlen hang, ige, vagy fônév, mely akârcsak enyhitô kôrûlményt is lâtna, talâlna a magyarokra. Az

elfogultsâgnak ez a mértéke, — egyhâzak képviselôi részérôl,
a trôn lépcsôjén allô, Magyarorszâg szent koronâjâra vârakozô
trônôrôkôs részérôl!

A românok, — magyar! nyelvunket kiirtô célzatû munkâ-

jâra jellemzô, hogy repiilô tereiken, — ahol dominâns az idegenforgalom, — sem hajlandôk magyarûl felvilâgosi'tâst adni,
holott: tudnak magyarûl. Amerikai ûtlevelemet és erdélyi
szârmazâsomat tudtulvéve, sem irataim regisztrâlâsânâl, sem
a kôtelezô motozâsnâl. S hogy végûl a Brassétôl Kolozsvârig
indulô gépemnek szâmât kérdeztem, azt a tisztviselô inkâbb
egy papirlapra — szâmokkal jegyezve — tette elém, egyetlen
magyar mondattal: "Itt Româniâban vagyunk!"

Fent, a derûlt, tiszta nyâri fényben elémtârult sziilôfôl-

demnek szi'nes-szôttes képe. A kanyargô vi'zek ezûstfonala, a
havasok fehér csipkefodor panorâmâja. A boldog mûlt, mint
az egyszer nyilô ritka virâg ...

Utolsô âllomâsom Kolozsvâr. Bûcsùzom Mâtyâs kirâly
szamosparti pitvarâtôl, ahol elôszôr vésôdôtt lelkembe a nagy

szâllôige: Rôla az Igazsâgrôl. Bûcsùzom a szent Mihâly templom hûvôs csarnokâtôl, galambszâllta tornyâtôl. Bûcsûzom
tundéri gyermekkorom kôdbeveszô képeitôl.

"Halk utitârsak kedves alakok, arcukra békefény vilâgol,
kezukben kônyv, virâg vagy sétabot, amint kilépnek emlék
félhomâlybôl."
Bûcsûzom — kônnyes szemekkel — a sétatér fâi alatt barâtomtôl, akinek fia, deli unokâi, Amerikâban csinâlnak kar-

riert, akikért az ôregnek kônnye hull, mert...
"Tân zengôbb lengôbb zàszlôként bomlasz ki,
de selymedbôl egy szent kép kifakul:

hét vdr, félhold... Benned meg fog szakadni?
Erdély, Erdély, a fiambôl kimuU
S fôlborzolôdva és halâlra vâlva,
fogok egy nap hôkkenni Rdd,

mint idegent szaglô vad, ha megldtja
Idegen falka kôzt az ô Fiât."

Bûcsûzom a zsoltâros Farkas utcai templomtôl, melynek
falai kôzott annyiszor csendiilt a Râkôczi imâja:
"Gyôzhetetlen én kôszâlam, oltalmazôm és kôvàram,
A keresztfân dràga âron, olialmadat tôled vdrom."

S hogyen is énekelte meg egykoron a Farkas utca rég porlado
papkisasszonyât a szerelmes diâk:

"lît lâny lakott, rôzsâit fallai ôvta,
a kâlvinistâk ôreg temploma.

Vércsék a tornyon s néha csôkjainkba,
Belebûgott az esti orgona."
Hfi *

*

Keresem az egykori Bocskai teret, a hajdani Erdészeti
Palotât. Elsô emeletén, — ahol most a românok puspôke pre-

zideâl, — volt egykor anyai nagysziileim otthona. S hogy
gyermekkoromban annyiszor futottam fel a széles lépcsôsorân,

elfog a vâgy, hogy egyszer még talân az udvarâra lépjek. A
portas, gyanakvô Cerberus, illô baksis ellenében mégis nyitja
a kaput, nem vevén észre a lépcsôn kiséretével lefelé eresz-

kedô fôpapot. Eltiintetne, de késô! S hogy a piispôk fiirkészô
arccal fordul felém, illendôen magyarâzom: ebben a hâzban
valamikor itthon voltam... Érzem, érti az anyanyelvemet,

bar nem vâlaszol. A titkârok kôrusa sûgja, itt românûl szôljak! Még a portâsi fedezékéig hâtrâlt Cerberus is integet: romaneste . . . romaneste!

Românul nem tudok, mondom szerény de hatârozott han-

gon. Eminenciâd azonban bizonyâra beszéli a nyugati nyelveket... Fejét râzza, arca sem enyhûl. Méreget s végiil, —
talân kivâncsisâgbôl, — megszôlal tôkéletes magyar nyelven.
Istenem, csak nem tanult talân ô is egykor magyar isko-

lânkban? Mint éppen Maniu Gyula, bsztôndijjal, toleranciânkkal, a zilahi kollégiumban ...
^

Ugyan érdemes-e ebédelni mennem, — tûnôdom. Tegnap,
a fôtérnek faburkolatos, még a magyar multat idézô éttermében, csak român étlapot tettek elém, s hogy a készséges ôreg

székely pincér kezdte magyarra leforditani, maga a Regâtbôl
ideplântâlt român iizletvezetô lépett elô és francia nyelven
szôlalt meg;

— Ez România, nincs magyar étlap!
Ha este jonnek, vacsoraidôben, akkor van angol és francia

nyelvû. Magyar nincsen. Jaj, miért is lenne Kolozsvârott ma
gyar étlap! ...
^

^

^

Még bûcsûzom a hâzsongârdi temetôtôl. Retorikus, tomorbeszédû, vagy pâtosznélkiill si'remlékeitôl, a kopjafâiba

rejtett emberi szôtôl. Dédszûleim mârvâny-kovét mâr hiâba
keresem! Kiforgatta a roman mohôsâg, tiirelmetlenség, mint
annyi mâsét. A temetônek sincs ethikâja. A hisztorikus sîrok
is folyton tûnôben. A drâga kovet lecsiszoljâk, eltûnik a ma
gyar név, râkeriil a roman. Mint a kifosztott vândor, — âllok
tanâcstalanul — s bûcsûzom halkan azoktôl:

"Kik dalolatlan pihennek a strba
— és nincs a keresztjukre mi sem irva."

Keresem Szabédy Lâszlô professzorunk sfrjât. 0 a hâromnak egyike, akik Bolyai egyetemûnk kisajâtitâsa, elrablâsakor életâldozatukkal demonstrâltak. Lobogô fâklyâink, akâr
a prâgai jobb tavaszt reméltek égô Palach diâkja. Szabédy
sfrkôvét Szervâcius Jenô faragta remekbe. Szoboralakja, — lehanyatlô férfi, aki felemeit ujjâval, utolsô erejével is, — a
magasba mutât.

Fenn a temetô-tetôn pihen a tizenôt eszendôs Tjoikodi
Andrâs. 1936-ban, az akkor lângot vetett magyar fôldalatti
mozgalomnak volt ô az osszekôtôje. Agyonverte — a Sigurancal És ez a még gyermek székely legényke, meghalt, de
egyetlen nevet ki nem adott! S hogy sfrjâra szôrom virâgai"A fényben fenn a hâzsongârdi csendben,
tovâbb datai e név zenéje bennem."
lit

*

Mâsnap mâr ropit a vonat, nyugati Rodostôm felé. S hogy
a kattogô vâltôkon futunk, még élem a bûcsûzâs fâjô pillanatât, még lâtom barâtaim lobogtatott kendôinek fehér muslinca
tâncât. Tûnôdôm sorson, életen, Erdélynek orok vonzâsân,
mely fôldjére ûjbôl elhivott.
Mâr ott jârunk a Kirâlyhâgon, mozdonyimk sipolva, lassan hûz fel a tetôre, a pâfrânyokkal cserjékkel szegélyezett

koptatôn. Âllok a kocsi nyitott ablakânâl, még kutatom a tûnô
vârosokat, melyeknek falai kôzott otl neszez a mult, kutatom
a tûnô havasokat. Bûcsûzom az ôzonillatu fenyvesektôl:
"Isten veled te Renduletlen Erdô...

szellô motoz, simitja hangtalan,
— az ôsziilô hajam."

Elôttem, él bennem, — az erdélyiek sokatprôbâlt, figyelô,
a maga erkôlcsi fensôbbrendûségében nyugalmat sugârzô arca.

A Kôrôsi Csomâk, a Bôlyaiak, a Mârton Aronok arca,
mely egyszerû, igénytelen, mégis mindig a tudâs, a magasabb
a tisztultabb célok felé tekintô.

Hozom a lobogô lârmafâkat, hozom a vészharang kongâsât, véreink sikoltâsât azzal;

"Hogy tudsz aludni még?
a vildg fenyves rengetegje ég!
Ragadj szerszàmot s âsd az ârkot, olts,
— és ha kezed nem btrja mâr: sikolts!"

Beniczky Âdâmné:
MEGEMLÉKEZÉS JÔKAIRÔL *

Mélyen tisztelt Hôlgyeim és Uraim!

1825 és 1904 a hatârâllomâsai annak a pâlyânak, amely
Jôkai Môr szâmâra kiszabatott. Par hônap hîjân 80 esztendôt
ajândékozott neki a Sors, hogy kôrulnézzen, megfigyeljen és
tapasztaljon ebben a vilâgban. És ebbôl a 80 évbôl ùgyszôivân
hatvan jutott arra, hogy el is mondja, meg is irja a maga szines fantâziâjân âtszûrve azt, amit lâtott, megfigyelt és megâlmodott. 80 év ajândékât kapta a Sorstôl, de ugyanakkor a
kortârsi Magyarorszâgnak is 80 év ajândéka jutott, hogy élô
alakjâban, sajât hangjân ismerhesse és hallhassa és magâé* Az elôadâs elhangzott a clevelandi Szabadegyetem 1975.
évi âprilis 25-i Jôkai emiékestjén, amelyet a nagy magyar irô
szûletésének 150. évfordulôja alkalmâbôl rendeztek.

nak vallja ezt a szeretetreméltô zsenit, aki elsô gyermeki lépéseitôl kezdve szeme lehunytâig mindenkihez barâtsâgos, turelmes, megértô és bôkezû adakozô volt és aki prôzairodalmunknak mai napig legolvasottabb aikotôjâvâ vâlt. Nemcsak
regényei, de gazdag személyisége, barâtsâgos embersége is
ajândék volt mindazoknak, akik élete sorân utjâba akadtak,
szôlhattak vele és ismerhették.
Mai elôadâsunk elsô részében Jôkairôl az emberrôl ki-

vânok szôlni, ûgy, ahogy ôt kortârsai, életrajzirôi ismerték és
megirtâk. Szeretnék egy kis idôt szânni mûvészetének lényegére is, arra, hogy miben is âll a varâzsa a mai napig. Az
egyes regények értékelése idônkbe sem férne bele, de nem is

célunk, mert az csak rôpke és feliiletes ismertetés lenne. Ha
azonban csak arrôl szôlnânk, hogy milyen volt Jôkai, az

ember és hogy mik a jellegzetes vonâsai a sajâtos Jôkai-féle
elbeszélô môdnak, hiânyos lenne emlékestiink, mert csak mi
beszélnénk és Jôkai nem jutna szôhoz. Egy Jôkai-est pedig
nem mûlhat el anélkiil, hogy az iinnepelt, a felkôszôntôtt ne
vâlaszolna. Ha nem is a maga élô hangjân, de megâlmodott
teremtményein keresztiil. Igy mûsorunk mâsodik részében
egy kevéssé ismert kisregényét szôlaltatjuk meg kôzremûkôdôkkel. Hogy vâlasztâsom miért esett erre, arrôl majd a tovâbbiakban szôlok.

Ha szabad még valamit elôrebocsâtanom, akkor azt

kell még elmondanom, hogy nem kônnyû feladattal bizott
meg Nâdas Jânos dr., a Magyar Târsasâg nagyérdemû elnôke.

Hogy irodalmi mûszôval éljek: igen eklektikusnak kellett lennem. Mert valljuk be: a clevelandi magyarsâgnak csak egy
maroknyi része érdeklôdik kulturâlis események irânt. Râdiôhallgatâs, ûjsâgolvasâs, kultûresteken valô részvétel kôzônsége kb. mindig ugyanaz. El kellett hât keriilnôm — amenynyire lehetett — az ismétléseket. Csak kettôt emh'tek a cleve

landi Jôkai-megemlékezések kôziil; az egyik Eszterhâs Istvân
cikke a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban, amely mélyreszântôan politikai-filozôfiai alapon târgyalta a Jôvô szâzad
regényét. A mâsik Szabadkai Sândor avatott kezenyomân ké-

sziilt râdiôelôadâs, amely Jôkainak 1848 mârcius 15-ével kap-

csolatos visszaemlékezéseit idézte. Ha tehât hiânyosnak talâlnâk ezt a mai emlékezést, lâssâk kérem az okât — tobbek

kozôtt — nemcsak az elôadô fogyatékossâgâban, hanem abban
is, hogy nem kîvânt ismételni.

Egyôntetû vélemény Jôkairôl, hogy szép férfi volt, elegâns
jelenség: szôke hullâmos haj, égszinkék âbrândos szemek,
szépen formait kezek, magas termet, romantikus jelenség.
Vâlasztékosan, de nem piperkôcôsen oitôzott. Sziileinek, Jôkai
Jôzsef komâromi ugyvédnek és édesanyjânak Pulay Mâriânak
gyermekkora ôta dédelgetett kedvence, ûgyszintén tanitôinak,
tanârainak, egyetemi professzorainak is, hiszen kitûnô emlékezôtehetsége folytân mindig kivâlo diâk. Petôfivel valô kapcsolata a pâpai diâkévek alatt kezdôdik, de meieg barâtsâggâ
csak a kecskeméti jogàszkodâs alatt fejlôdik, amikor Petôfi
egy napon betoppan hozzâ, kopottan és sovânyan a szinészi
pâlyân valô nélkiilôzései, viszontagsâgai miatt. Itt ismerte meg
Jôkai Petôfi szenvedéseit, nagyratôrô lelke vivôdâsait és a

hôs leszakadozott rongyait ûgy tekintette, mintha a Sorssal
valô birkôzâsban tépôdtek volna ôssze. Ez a barâtsâg 1848-

ban mélyûl el, a forradalmi napok elôtt és alatt, amikor Jôkai
az ifjû Petôfi hâzaspâr Kirâly-utcai otthonâban lakik. Barât-

sâguk Jôkainak Laborfalvi Rôzâval, a hires gyônyôrû tragikâval kôtôtt hâzassâga miatt szakadt meg, amit Petôfi nem
csak a korktilônbség miatt ellenzett (Rôza 8 évvel volt idô-

sebb Jôkainâl), hanem mert az arajelôlt a szinészi pâlya viszontagsâgait — hogy ûgy mondjuk — mâr megtapasztalta.
A hâzassâg egyébként nem sikeriilt rosszul. Jôkainak az volt
a sorsa nôkkel kapcsolatban, hogy vitessék, tehât vitetett.

Megszokta ô mâr hazulrôl az erôs asszonyi kezet, az ôzveggyé
vâlt Jôkai Jôzsefné anyai erélyét. A kecskeméti jogâszkodâs
minden tekintetben elônyére vâlt: fiatal érdekes férfivâ serdûlt, itt irôdik az elsô regény, itt vâlik hires csârdâs tâncossâ,

itt segit rendezni az akkoriban divatossâ vâlt târsasjâtékokat,
amelyeknek zâlogkivâltâs a magja. Mikor Kecskemét utân

joggyakornokként Komâromba megy vissza, a legreményteljesebb ifjû lesz a szûlôvârosâban. Itt szôvôdik az elsô regény,

az elsô szerelem is; az ideâl a liliomfehérarcû, hollôfeketehajû
légies Asztalos Eteika, akit még Petôfi is igen szépnek talâlt.

Valaki felemlitette Jôkainé elôtt a hirt és megdi'csérte Etelkât, mondvân, hogy milyen szép menye lesz.
— Soha — pattant fel Jôkainé. — Mig élek, meg nem
engedem, hogy az én fiam katolikus lânyt vegyen el. Fûrge
nyelvek ezt azonnal elmondtâk Asztalosnénak, az se nyelte
le, iizent valamit vissza, amit meg Jôkainé nem tûzôtt a tiikôr
mellé. Igy mérgesedett el a jô viszony a két csalâd kôzôtt és
igy formâlôdott mâsként két élet. Mit sejtette akkor Jôkainé
asszonyom, hogy imâdott fiânak Rôzâval kôtôtt hâzassâga mi
lyen zûrzavart, feldulâst, sot ôsszeomlâst fog neki hozni.

Hogy az ûnnepelt divâval mikor ismerkedett meg Jôkai,
nem tudjuk, de azt igen, hogy mikor kezdôdôtt a szerelem;

1848 mârcius 15-én. A Nemzeti Szinhâzban akkor ingyen elôadâsban a Bânk bânt jâtszottâk. A szintârsulat elénekelte a

Szôzatot, Egressy elszavalta a Nemzeti Dal-t, de a kôzônség
Tâncsicsot akarta lâtni, akit a fiatalsâg akkor szabaditott ki
a bôrtônbôl. Mig érte ment egy kiildottség, Jôkai felrohant
a szinpadra, hogy onnan szôijon a néphez. De amikor felért,
meghôkkent: egy tûnemény âll elôtte. A forradalmâr elôtt
egy kirâlyné: Gertrudis, a legszebb Gertrudis Magyarorszâgon.
Laborfalvi Rôza levette a ruhâjâra tûzôtt nemzetiszinû kokârdât és Jôkai szive fôlé tûzte, aztân a szeme kôzé nézett mélân,

édesen, rejtelmesen. Jôkai abban a pillanatban érezte, hogy ez
a jutalom egy egész életre szôl. Hiâba most mâr az anya,
a Petôfi ellenzése, sot âdâz dûhe, a hâzassâgot nem tudjâk
megakadâlyozni. Petôfi mâr csak arrôl szâmol be egy levélben

Jôkainénak — bizony kegyetleniil — hogy "Laborfalvi Môric
mâr hazaérkezett nejével a nâszutrôl". Valljuk be, Jôkainak
ez az elsô ônâllô lépése, fészekrakâsa nem a legjobb égisz alatt

induit, de 36 hosszû évig tartott, Rôzânak 1886-ben bekôvetkezett halâlâig. A tragédiân, amely Laborfalvi halâlâval érte,
egy bâjos fiatal leâny segiti ât, III. Rôza, az ôrôkbefogadott
unoka, de hât ez még sokâ lesz, addig még a dicsôség felé vezetô ût elôtte âll.

Egyébként csodâlatos volt, hogy sajât dicsôségét észre
sem lâtszott venni. Azt beszélték rôla a fiatal irôk, akiket

mindig ônzetlenûl tâmogatott, hogy "a fejét nem tudja hordani olyan magasan, ahogy az orszâg elsô irôjât megilletné".

Feszélyezte, ha jelenlétében mûveirôl volt szô, ideges lett,
mâsfele terelte a beszédet. Rôza annal jobban élvezte azt,

Rôza, aki vezetôje, kinzoja és gondviselôje volt egyszemélyben. De Jôkai nem bânta, ha parancsolnak neki, ô csak egyet
nem szeretett, ha untattâk. A jârmot cipelte megadâssal, de
az unalmat lerâzta. Nem is unatkozott ô Rôza mellett.

Szives és barâtsâgos volt mindenkivel egyformân, azokkal
is akiket ismert és azokkal is akiket nem ismert. Mert azt az

egyet nem tudta, hogy kiket ismer. Semmi memôriâja arcokhoz nem volt, ûgyhogy késôbben, mikor mâr orszâggyûlési
képviselô, majd minden keriiletbôl ezért bukott ki. Szokâsos
kérdésére, hogy "Kihez van szerencsém" egyszerre a voksok
szâzait vesztette el, mert mondjuk, a fôkortestôl kérdezett
ilyet. Soha kétszer meg nem vâlasztottâk egy helyen, de elôszôr mindig: egy kivétellel, ami szûkebb hazâmban Karcagon
tôrtént, s amire — bar akkor még nem éltem — mindig orca-

pirulâssal gondolok. Ôreg kun dajkâmnak, Veress Sâra néninek az elbeszélésébôl tudom a torténteket. Sâra dada roppant

érdeklôdôtt târsadalmi események és politika irânt. Még négyéves sem voltam és a karjân ûlve mâr résztvettem vârosi tanâcsuléseken, népgyûléseken, temetéseken. De az ôreg mindig
csak azt hajtogatta, hogy mindez semmi, az volt az igazi,

mikor a Jôkai tekintetes urat megdobâltuk zâptojâssal. A
hibâért és a megszégyenitô eseményért Tisza Kâlmânék voltak

a felelôsek, akik szabadelvû pârti programmai léptették fel
Jôkait Karcagon, amely még 1916-ban is Kossuth-pârti volt.
Ez az arcokra valô nem emlékezés annyival is inkâbb viszszâs szâmukra, mert kiilônben hihetetlen memôriâja volt.
Az aranyembert a Balatonnâl irta, Fùreden. Valaki megkérdezte tôle, hogy lâtta-e mâr a rianâst és hallotta-e a hangjât.
— Se nem lâttam, se nem hallottam.
— Hât hogyan tudtad akkor ùgy leîrni?
— Huray beszélt rôla egyszer-mâsszor.
Arcokra és nevekre azonban nem emlékezett. Kéziratait

pl. soha ât nem nézte. Megesett vele nem egyizben, hogy valamelyik alakjânak, aki mâr 4-5 folytatâsban nem szerepelt, elfelejtette a nëvét. Mondjuk: Molnâr Jânosnak hivtâk a regény
elején és a kôzepe tâjân Varga Ferenc lett belôle. Ezt nem ô

vette észre, hanem a szedôk. Mikor ezt egyszer szôvâ tették,
valaki azt vâlaszolta, hogy Jôkait olvasni kell és nem kritizâlni.

Otthona, hâza hârom is volt: az âllandô Iakhely a Kiilsô
Stâciô utcâban, Pesten, 12 szobâs kûriaszerû épiilet, amit ûgy
hivtak, hogy a Sârga hâz; egy kis villa a Svâbhegyen, ahovâ
kocsin jârtak fel, s ahol a hi'res szuretek zajlottak, a harmadik a balatonfûredi villa a rôzsâkkal. Ennek a hârom otthon-

nak a fenntartâsa rengeteg pénzbe kerlilt s egyikûk sem lévén
takarékos, âllandô adôsâgokkal kiizdôttek. Ezt a hârom hâzat
két leânyka viditotta fel: Jôkai Jolân, Jôkai Kârolynak a leânya és III. Rôza. Kedélyesek voltak az ebédek, a vacsorâk
veluk. Kedves volt fiilének a két lânyka csacsogâsa. Szukség
is volt râ ûgy 1868 kôrtil, mert Rôza asszony kezdett mâr rigolyâs, sot hâzsârtos lenni. Mikszâth l'rja a maga csipôsségével Rôzârôl:

"Az isteni gondviselés nem îerjesztette ki râ az ôrôk
ifjûsâgot, az mâr âtszaladt nemcsak a Balzac âltal meg-

énekelt éveken, amikor az asszony a legérdekesebb, âtlépett a negyveneseken is, amikor az asszony mâr mindent
tud, sot tûîment az ôtvenen, amikor mâr mindent eî kell
felejtenie, amit tudott és veszedelmesen kôzeledett a hatvanhoz, amikor ôrôla feledkeznek el, hogy ott van."
A két leânyka isteni ajândék volt a Sârga hâzban a sivârsâg
ellen. Pedig III. Rôzât eleinte nem szerette, sokâig a létezésérôl sem tudott. De amikor II. Rôza, Laborfalvi Rôza leânya
meghalt és a gyermek gondozôja felvitte ôt a Svâbhegyre, La
borfalvi felfedte annak szârmazâsât és kivânta, hogy a gyer

mek nâluk maradjon. Jôkai a békesség kedvéért râhagyja a
dolgot, de a kislâny zavarta. Ha sîrt nem tudott îrni, ha nevetett, hancùrozott, a zaj bântotta. De a gyermek kedves volt,
lehetetlen volt nem megszeretni. És az a nagy gyermek, aki

Jôkaiban Iakott, nem haragudhatott sokâig arra a mâsik ârtatlan gyermekre, aki nâla lakik. Osszebarâtkoztak, nyâjas
lett tôle a fészek és mâr îrni is nehezebben tudott, ha nem

hallotta a kis cipôk kopogâsât.
Valôdi érzéseit, ôrômét és keserûséget Jôkai nem kôzôlte
senkivel. Mindenki szerette, nem volt ellensége, de az igaz

barâtsâga melegét sem élvezte sohasem. Annyira kegyes volt
hozzâ a sors, hogy nagy megrâzkôdâsok elkeriilték, pedig a
nagy irôk a fâjdalmak és kinszenvedések tûzében vâinak ôriâsokkâ. Jôkainak mindent megadott a természet, ami egy nagy

irônak kell, csak boldogtalansâgot nem. Minden fogyatékossâga innen szârmazik, a szivét nem adta baie alakjai szenvedésébe, mert ô maga nem tudta, hogy mi az.

Talân Az aranyember az egyetlen regénye, amely Jôkai
élô érzéseibôl tâpiâikozik. 1872 kbriil irta, amikor az idô mâr
elvette Jôkainé szépségét. Hatalmas temperamentuma azonban megmaradt. Zordonan jârt-kelt a Sârga hâzban. III. Rôza

irta, hogy "Nevetés a mi hâzunkban nem hangzott". Aki kiviilrôl nézte ôket, hajlandô lett volna mârtirt lâtni Jôkaiban,

de voltaképpen Jôkai volt mégis a hâz bâlvânya. Laborfalvi
Rôza rajongâssal csiigôtt férjén, de gyôngédségét a maga
môdjân gyakorolta. Jelenetek voltak, harag is, de soha nem

fajultak botrânyokkâ, mert Jôkainé tudta, hogy mivel tartozik
a Jôkai névnek és féltékenyen ôrizte annak méltôsâgât kifelé.

De kinozta a férjét, mert szerette. És mikor a szerelem elmûlt és viszonyuk ûjraformâlôdott, Jôkainé ûgy tekintett az
ô fiatal férjére, mint az anya a kônnyelmû, de zseniâlis fiâra,

akit kordâban kell tartani, hogy ember legyen belôle s el ne
pazarolja a tehetségét. Féltékenységi jelenetek mindig voltak,
de azokat Jôkai fel sem vette, mert nem volt alapjuk. Rôzâval hâzassâga alatt egyetlen lâng a lenhaju Ottilia volt, de
ebben a kapcsolatban sem volt szeplô.
Ki volt ez az Ottilia? Kb a 60-as évek végen felkereste

Jôkait egy volt honvédezredes ôzvegye és felkérte, hogy vâllalja el a gyâmsâgot gyermekei felett. Jôkainé megludta, ellenezte és megigértette Jôkaival, hogy nem fogadja el a gyâmi
tisztet. De Jôkai nem tudott soha ellenâllni, ha kérték valamire. Alâirt ô fûnek-fânak, kôlcsônzôtt, ajândékozott, igy az
ôzvegy râbeszélésére gyâmja lett egy fiûcskânak és a 18 éves

Ottiliânak. Az anya meghalt és a gond a Jôkai nyakâba szakadt
sûlyosbitva Ottilia kezdôdô tudôbajâval. Jôkai a lânykât egy
balatonfiiredi villâban helyezte el, ahol Ottilia egy nénje vigyâzott râ. Napjânak szabad ôrâit ott tôlti a bâjos leânyka
mellett a Senki szigetére âlmodva magât. Ottilia âbrândos.

kôltôi lélek volt. Amirôl napkozben beszélgettek, éreztek, amit
elgondoltak, az este belekeriilt Az aranyember-be és Noémi a
regényben Ottiliânak a mâsâvâ vâlik. A fiiredi hirekbôl valami
persze eijutott Rôzâhoz is és Jôkai okosabbnak lâtta a lânyt
Arâcsra kiildeni, majd onnan Merânba, aboi meg is hait.
Halâlos âgyân ûgy rendelkezett, hogy Jôkai kis ajândékait
és lângolô szerelmes leveleit kiildjék vissza Pestre. Igy is tôrtént, a baj csak ott volt, hogy Jôkai nem volt otthon és Rôza
bontotta fe a kis merâni csomagot. Gondolhatjuk a keserû-

séget, amely elfogta, amikor meglâtta Môricza eltévelyedésének kétségbevonhatatlan bizonyitékât.
Igy élt tovâbb Ottilia alakja Az aranyember Noémijében.
A regény hazai sikerét az is mutatja, hogy egyszerre szâmtalan leânykât keresztelnek Noéminek. De a regény hire tûl-

megy az Ôceânon is. Ezt is leforditjâk angolra, mint szâmos
mas regényét. "Timâr's two world" cfmen eljut Amerikâba is.
Szép szôke és barna missek itt a vilâg tulsô oldalân a Senki
szigetére, vagy a balatonfiiredi tiindérkastélyba âbrândoztâk
magukat és a Yellowstone-park nyaralôinak olvasmânyai kôzôtt abban az idôben tôbb Jôkai regény volt kôzkézen, mint

itthon. Csak ùgy megemlitem, hogy a franciâk az I)j fôldesûr
c. mûvet szerették kulônôsen, amely "Le nouveau Seigneur"
cfmmel jelent meg, Viktôria kirâlynô is olvasta, angolul per
sze "The new Landlord" cim alatt.

És ha mâr kirâlyi kôrôket érintiink, szôljunk kapcsolatairôl a Habsburg-hâzhoz. Az ellenzéstôl a kôzeledésig, a tisztelettôl a hôdolatig fvel ez a kapcsolat. Ihdul Petôfi szellemében, megenyhiil a kiegyezés utân, és hôdolattâ vâlik személyes
kapcsolatai révén. Alkalma lesz udvari fogadâsokon személyesen is szôlni ahhoz a tiindérszép Wittelsbach Erzsébethez,
akit a Sors kirâlynénkkâ tett, aki megtanult magyarùl és
Jôkai regényeit magyarùl olvasta nyelvtanâra Falk Miksa és
târsalkodônôje Ferenczi Ida buzditâsâra. 1868-ban mint orszâggyûlési képviselô jelen van egy udvari estélyen, Erzsébet
kirâlyné kùlôn is megszôlitja s érdeklôdik, hogy mit l'r. Jôkai
vâlaszâra, hogy "sokat" Erzsébet igy szôl: "S on mentôl tôbbet fr, nekem annal tôbbet kell olvasnom." Ettôl kezdve minden regényét vagy személyesen viszi el a kirâlynénak, vagv-

Tisza Kâlmân ûtjân juttatja el hozzâ. De Ferencz Jôzsef is

kegyes. Tisza Kâlmân kbzbenjârâsâra egyszer Jôkai 36.000
Ft-nyi adôssâgât sajât pénztârâbôl fizeti ki. A kirâlyi hâzhoz
valô ragaszkodâsât egy tovâbbi kapcsolat nôveli: Rudolf fôherceg, a kirâlyfi személyében. Rudolf kulônôsen vonzôdott
a fôldrajzhoz és elhatârozta, hogy az Osztrâk-Magyar monarchiârôl egy nagy monogrâfiât készittet és a magyar rész szerkesztését Jôkaira bizza. A munka 1885-ben induit meg, 17 évig
tartott és olyan szoros kapcsolatba hozta Rudolfot a magyar

tudôsokkal, irôkkal és a magyar kultùrâval, amilyen kôzel
soha egy Habsburg nem volt hozzânk. Rudolf gyakori vendég
lett az orszâgban, Jôkai minden alkalommal a perronon vârta.

Mâskor meg bizalmas természetû dolgaiban a fôherceg kérte
tanâcsât és felsiirgônyôzte laxenburgbe. Az udvar kegyei elhalmoztâk és el is kâprâztattâk.
Még Rôzânak is kijutott az udvari kegybôl, 50 éves szinésznôi jubileuma alkalmâval arany keresztet kap a kirâlytôl.
Nemsokâra azutân 1886-ban Rôza meghalt. Utolsô ôrôme, hogy
unokâjât, III. Rôzât, aki mâr mâsodik éve tanul festészetet
Miinchenben, Jôkai ôrôkbe fogadta. Ez lesz az a Jôkai Rôza,

akit Feszty Ârpâd festômûvész, a hires Feszty-kôrkép alkotôja.
vesz nôiil. Leânyuk a kôzelmultban elhunyt Feszty Masa festômûvésznô.

Az ôrôkbefogadott Rôza gyôngédsége, okos és szôrakoztatô târsasâga segitette ât Jôkait a Laborfalvi halâlâval ért
fâjdalmon. Ekkor lesz tâmasza, oltalmazôja a fiatal leâny,
akinek vakon engedelmeskedik és olyanokat mond neki, hogy:

"Ûgy lesz, ahogy te mondod, nagyanyâm". A temetés utân egyszerre esztendôket ôregedett, mâr a politika sem érdekli, ku
lônôsen ama bizonyos karcagi bukâs utân. A kirâlyi kegy
azônban egy kis balzsamot hoz ûjra: fôrendihâzi tag lesz,
majd 1897-ben a kirâly kitiinteti a "Pro letteris et artibus"
rendjellel.

És ezutân mâr jôn az alkony egy utolsô érzelmi fellobbanâssal, a mâsodik hâzassâggal. 0 maga észre sem lâtszott
venni a kùlônbséget, mâr 75 kôrûl jârt, a lâny 20 éves volt.

Megzavarta ôt egy mâsik nôvel, a Muzsâval valô kapcsolata,
amelyben ôrôkké fiatal maradt, s ûgy gondolta talân, hogy
valôjâban is az. Errôl ne szôljunk tôbbet.

71 éve lesz mâjus 5-én, hogy meghalt. A ravatalt a Nemzeti Mûzeumban âlh'tottâk fel. Allamkoltséges nagy temetés
volt ez, a kirâly képviseltette magât, a zâszlôsurak, a parlament tagjai, vârmegyék és vârosok kiildôttei. 12 kocsi gornyedezett koszomkkal a halottas kocsi utân. Lassan lépkedve
haladt elôre a gyâszkocsi a meghatott tengernyi tomeg kozott,
akik elâlltâk az ûtakat, tolakodtak, âgaskodtak, hogy csak
egy csiicskét lâssâk a koporsônak, amelyben Jôkai, vagy talân

nem is ô, de regényeinek kozôs hôse vonul ki végleg a vilâgbôl.
Ez a par pillanatkép, amit Jôkai életébôl felvillantottam,
az embert idézte és nem az irôt. Az alkotô Jôkai értékelésére

sok idônk nem marad, igyekszem mûvészetének lényegét tômoren ismertetni, jobban mondva felfrissfteni emlékezetiinkben azt, ami miatt Jôkait olvasni szerettiik és még ma is
szeretjiik.

0 volt az elsô modem prôzairônk, ô nevelt igazân olvasôkôzônséget a regény szâmâra akkor, amikor az a veszély fe-

nyegetett, hogy a magyar olvasôkôzônség érdeklôdése dôntôen
a kiilfôldi szépirodalom felé fordul. A lira mâr korâbban megszôlalt Vôrôsmarty, Petôfi, Arany lantjân merészen és ùjszerû

hangon: a népi-nemzeti irodalom hangjân. A szépprôza Jôkai
fellépéséig vâratott magâra. Volt nekiink Eôtvôsiink és Kemény Zsigmondunk, két hatalmas tudâsû kritikai realista, de
elôadâsmôdjuk nehézkes, éppen az hiânyzik belôliik, ami a
legvonzôbb Jôkaiban: az olvasmânyossâg. Mi ennek a mai
napig tartô olvasmânyossâgnak a titka?
Azonnal megteremti a légkôrt, a kort, a szinhelyet, ahogy
elinditja a regényt. Hôseivel azonosulni tudunk, ott vagyunk,
ahol ôk, azt lâtjuk, amit ôk, egyiitt érziink velùk és ha meg
kell valami miatt szakitanunk a tôrténet olvasâsât, tiirelmet-

len és boldog vârakozâssal lessiik a pillanatot, hogy ûjra folytathassuk és belépjiink abba a csodâlatos vilâgba, amit Jôkai
teremtô fantâziâja elénk varâzsolt.

Egy mâsik vonzôerô az trô romantikus volta. A romanticizmusnak eurôpaszerte kôzôs jellemvonâsai voltak, lâssuk
megtalâljuk-e azokat Jôkaiban:
tûl jô és tûl rossz alakok szerepeltetése — ragyogô
példaképek és elrettentô torzképek. Gondoljunk csak Kârpâthy Zoltânra és Kârpâthy Abellinora;

a nemzeti régmult, tôrténelmi témâk — Janicsârok
végnapjai; Tôrôkvilâg Magyarorszâgon; A lôcsei fehér
asszony stb;
természeti katasztrôfâk leirâsa (a pesti ârviz, a komâromi foldrengés);
tragikus és komikus jelenetek vâltogatâsa — a Baradlay fiûk kiizdelme — Tallérosy Zebulon tréfâs alakja;
egzotikumok, fantasztikus dolgok leîrâsa — Hétkoznapok;
kosztiimok, épiiletek, szertartâsok pompâzatos szînes
leîrâsa.

Mindez kétségteleniil jelen van Jôkai mûveiben. De csak
ez van-e? Csak romantikâja vonzana-e benniinket? A felsorolt

romantikus jellemvonâsok kôziil csak egyet ragadjunk ki, a
tdrténelmi regényeket. Csak a régmult érdekli-e îrônkat, mint
âltalâban a romantikus alkotôkat? Idézziik fel legjobb regényeit:
Egy magyar nâbob — a reformkor, a 19. sz. eleje
Kârpâthy Zoltân — a reformkor Széchenyi utazâsai

És mégis mozog a fôld — a reformkor Kisfaludy Kâroly kiizdelmei;
A kôszîvû ember fiai — szabadsâgharc;
Az ûj fôldesûr — Bach-korszak

Fekete gyémântok — az iparosodô Magyarorszâg.
Ez nem régmûlt, hanem a majd minden Jôkai kortârsban

.élô emlékként meglévô kôzelmûlt és jelen. Hogyne vonzotta
volna az olvasôt a tôrténet, amikor javarésze mâr élt, mikor
azok zajlottak, vagy apâi ajkârôl hallhatta a tôrténteket. És
hogy ma mi a vonzô benniik, amikor megirâsuktôl kb 100
esztendô, maguktôl az eseményektôl pedig 150 is vâlaszt el
benniinket? Az eszme. Mert hôsei mind egy-egy nagy nemzeti
eszme hordozôi. Hôsei szinte emberfeletti hôsmondai alakok.

Olyanok, amilyeneknek mi magyarok uttôrôinket, bajnokainkat, mârtirjainkat, nemzeti hôseinket akarjuk lâtni. Ezeknek

a hôsôknek a sora a nemzeti fiiggetlenség, a szabadsâg és a
haladâs eszméit hordozza. Szentirmay Rudolf a nemzeti egységért mozgôsit, a Baradlay fivérek az ônâllô nemzeti hadseregért érvelnek, az Ûj fôldesûr Garamvôlgyije az ellenâllâst

ki'vânja erôsiteni. Ez a témavâlasztâs, nem romantikus, ez a
valôsâg, a realizmus. Ez a sajâtos magyar regényforma, ugyanazt az igényt elégi'tette ki, mint Petôfi és Arany kôltészete
(Jânos vitéz, Toldi).

Ezek a regényeinek fôhôsei. Hât a mellékalakok? A ma
gyar falusi és vârosi élet szâmtalan jellegzetes alakja, kasznârok és prôkâtorok, vendéglôsôk és iparosok, diâkok és katonâk kitûnôen megrajzolt sora, életbôl ellesett, hûs és vér

alakok. Ôk adjâk mûveinek igazi jellegét, valamint a magyar
szintér: a piactér, iigyvédi iroda, kastély, kunyhô, vârmegye,
dinom-dânom — mind hétkoznapi szi'nterek, a valôsâg meg-

figyelésén alapszanak. És bevonul regényeibe a magyar tâj: az
Alduna, az erdélyi havasok, a Hortobâgy, a Balaton, Pest, Komârom, Pozsony, festôi, izgalmas tâjakkâ vâinak tollân. Ez a
valôsâg, vagy annak égi mâsa. Aztân a rengeteg jô anekdôta,
l'zes tôrténet, amit ûgyesen beleszô a regény szâlaiba, mind
vaiôsâgon alapui és az egész âbrâzolâst a realizmus irânyâba
Mûvészete

tehât:

a

romantika és a

realizmus

mesteri

egysége.

Megemlékezésûnk célja nem titkolt: itt vagyunk a konyvtârban, lépjiink egyet-kettôt és emeljiink le a polcokrôl egyegy Jôkai regényt, mert kortârsaival szôlva: Jôkait olvasni
kell és nem analizâlni meg birâlgatni.

MEGALAKULT AZ ERDÉLYI VILAGSZÔVETSÊG

Wass Albert, az Erdélyi Vilàgszôvetség Elnôki Tanâcsânak

elnôke, a XIV. Magyar Talâlkozôn hivatalosan bejelentette a
mâr régebben megalakult Erdélyi Vilâgszdvetséget.
A megalakulâst egy éves szervezési munka és levelezés
elôzte meg.
Az Erdélyi Vildgszbvetséget szervezték — ABC sorrendben:
Amerikai Magyar Szépmives Czéh,

Ârpâd Akadémia,
Ârpâd Rend,
Austrdliai Erdélyi Szdvetség,

Brasiliai Erdélyért Mozgalom — és sok olyan honfitârsunk, akik nem tagjai egyesiileteknek.

Az Erdélyi Vildgszovetséget, illetve a Szôvetség propagandâjât eddig a kovetkezô magyar szervezetek tâmogatjâk hiva
talosan — ABC sorrendben:

Amerikai Magyar Szôvetség, amelynek tagegyesiileteiben
kb. 120.000 magyar tômôrul, kb. egy milliô magyar képviseletében;
Baross Gdbor Kôr,
Dél-Afrikai Magyar Egyesulet,

Buenos Airesi Erdélyi Bizottsdg,
Hungaria, Association Hungara En La Argentina,
Kônyves Kdlmân Szabadegyetem,

Magyar Harcosok Bajtdrsi Kôzôssége — Sao Paulo.

AZ ERDÉLYI VILÀGSZÔVETSÉG ALAPELVEI

Az Erdélyi Vildgszôvetség mindenhol és mindenkor — bâr-

milyen koriilmények kozôtt és minden eszkôzzel, az osszes

Kârpât-, illetve Dunamedencében élô magyarok, egy magyar
hazâban valô egyesftése érdekében dolgozik. A Vildgszôvetség
kihangsùlyozottan propagâlja, hogy Erdély és az egyéb magyar

elszakitott teriiletek — a magyar haza tulajdonât képezik, fiiggetlenûl politikai rendszerektôl.

A Vilâgszovetség bevonja vezetôségébe és munkâjâba a
magyar ifjûsâgot. A Vilâgszovetség mindent megtesz, hogy az
otthoni és az erdélyi magyar ifjûsâgot az adott helyzetnek
megfelelô môdon tâjékoztassa. A Vilâgszovetség kihangsûlyozott érdeke, hogy munkâjâba a magyarul mâr nem beszélô, de
magyar eredetû honfitârsait is bevonja. Az Erdélyi Vilâgszô-

vetségbe egyenlô jogokkal — bârmikor, bârmely olyan erdélyi
magyar, vagy magyar szervezet, vagy egyén csatlakozhat, teljes

egyéni fûggetlenségének (és nevének) megtartâsâval —, aki az

Erdélyi Vilâgszovetség alapelveit magâévâ teszi. Az Erdélyi
Vilâgszovetség a magyarsâg szeretetét felûl helyezi bârmilyen
vallâsi meggyôzôdésen, vagy politikai âllâsponton, ezért tagjainak vallâsi és politikai âllâsfoglalâsât tiszteletben tartja.
Az Erdélyi Vilâgszovetség kotelességének tartja minden
Erdély iigyében mûkodô egyesiilet, vagy egyén — Erdély érdekében végzett munkâjât tâmogatni, fûggetlenul a képviselt és
az elképzelt môdozatoktôl. Az Erdélyi Vilâgszovetség lealâzônak és a kor szellemével osszeegyeztethetetlennek tartja. az
erdélyi magyarsâg nemzeti, kulturâlis és gazdasâgi elnyomâsât, valamint a legelemibb emberi jogainak semmibe vételét,
és ezért azonnali feladatânak tekinti ezen elnyomâs megszûntetését célzô, minden akciô kezdeményezését és tâmogatâsât.
Az Erdélyi Vilâgszovetség az Erdélyben élô magyarok, românok, németek és mâs nemzetiségek — nemzeti, kulturâlis, gaz
dasâgi egyenlôségéért kûzd. Az Erdélyi Vilâgszovetség igyekszik minden rendelkezésére âllô eszkozzel hatâlytalanitani a
roman âllam âltal jelenleg is pénzzel — a magyar nép ellen
folytatott propaganda hadjâratot és tudatos tôrténelem hamisitâst; amelyet a român âllam a vilâg kôzvéleményének irânyitâsâra, de fôleg a vilâg egyetemein tanulô ifjùsâg félrevezetése
céljâbôl végez. Az Erdélyi Vilâgszovetség kinyilatkoztatja azt
a meggyôzôdését, hogy a mindenkori magyar kormânyok és
minden magyar kôtelessége és legszentebb joga, hogy a tôbb,
mint ezeréves erdélyi magyar nép alapvetô jogait, nemzeti
kultûrâjât, magyar nyelvét, magyar iskolarendszerét, gazdasâgi
és nemzeti egyenrangûsâgâhoz val6 jogât védelmezze.

Az Erdélyi Vilàgszdvetséget a Vilàgszôvetség Elnôki Tanâcsa vezeti. Az Elnôki Tanâcs tagjai egyenlô jogokkai az
Erdélyi Vildgszdvetséghe tômôriilt egyesiiletek és szervezetek

vezetôi, és az âltalunk felkért személYek. Az Elnôki Tanâcs elnôke a Vilàgszdvetségben résztvevô szervezetek vezetôibôl lesz
megvâlasztva, lehetôleg évenként mâs-mâs orszâgbôl. Az Erdé
lyi Vilàgszôvetség Elnôki Tanâcsa elsô elnôkének dr. Wass
Albert l'rôt vâlasztotta meg. Az Erdélyi Vilàgszôvetség fôtitkâr-

sâga, az Amerikai Egyesiilt Allamokban van. A fôtitkâr lehetô
leg évente lesz vâlasztva, az Elnôki Tanâcs tagjai âltal. Elsô
fôtitkârnak dr. Nàdas Jànost vâlasztotta.

Az Erdélyi Vilàgszôvetség tagjaitôl tagsâgi di'jat nem kîvân, a célkitûzéseinek megvalôsitâsâra felajânlott adomânyok
felhasznâlâsârôl az Elnôki Tanâcs hoz hatârozatot.

Zolcsàk Istvàn:

TÔBB MINT 3 MILLIÔ MAGYAR ÉL ERDÉLYBEN,
ÉS ROMÂNIABAN

Egy român, magas âllâsû pârtalkalmazott jegyzôkônyvbe
mondta, hogy a legutôbbi hivatalos român népszâmlâlâsi statisztika szerint az erdélyi magyarsâg létszâma: 3,163.000 fô.
Ezt a szâmot érthetô okokbôl a român kormâny meghamisîtotta és elsikkasztotta.

Ezt a megâllapitâst tâmasztja alâ az 1940-ben Cura Délia
Societa Stôrica Ungarese kiadâsâban (Budapest, 1940) a Telepuléstôrténeti Tanulmànyok és Hatàrproblémàk a Kàrpàt Medencében, Tôrôk Sàndor 1973-ban kiadott kônyve, Bucarestben a Romàn Népkôztàrsasàg Akadémiàjànak magyar nyelvû
kiadâsâban Erdély Tôrténete, a Korunk tizenegyedik szâmâban 1957-ben megjelent "A Magyar Autonom Tartomàny Népmozgalmànak egyes Kérdéseirôl cimû értekezés, hivatalosan
kôzôlt român szaporodâsi indexek, valamint az Europai Unio
âltal kiadott (Wien, 1974) a Handbuch der Europaischen
Volksgruppen cimû kézikônyve.

A kézikonyv szerint még akkor is, ha az 1966-os — érthetô
okokbôl elferdîtett — hivatalos roman statisztikai adatokat

(1,602.604 magyar) elfogadnânk, a hivatalos roman szaporodâsi
index szerint (18.1%) Româniâban 1973-ban kb. 2,200.000 magyarnak kell élnie.
Természetesen az 1966-ban kôzblt adatok hamisak, mert

Erdélyben akkor kereken 2,385.000 magyart szâmiâltak meg.

A hivatalos szaporodâsi âtlagot szâmolva, ma Erdélyben
2,816.555 magyar él, amihez hozzâjon még a Moldvâban és Bucarestben élô kb. 320.000 magyar. Ezek az adatok megerôsitik
a 3,163.000 româniai magyarra vonatkozô roman forrâsbôi
szârmazô adatokat.

A hiteles, tôbb kûlônbôzô forrâsbôi nyert adatok szerint
is beigazolôdott, hogy a român hatôsâgok âltal végrehajtott
népszâmlâlâsoknâl, a magukat magyaroknak vallott német,
ruthén, ormény, egyéb nemzetiségû leszârmazottak, vagy a
magyar szertartâsû gôrôg katolikus vallâsûak nincsenek beszàmitva a magyar nemzetiségûek szâmâba.
A mâsodik bécsi dôntéssel Magyarorszâghoz visszacsatolt

Észak-Erdélyben 1941-ben végrehajtott népszâmiâlâs adatai
szerint: 1,340.899 magyar nemzetiségû lakost szâmoltak ôssze,
mig a Româniânâl maradt Dél-Erdélyben: 657.670 volt a magyarok létszâma. Ha ezen ellenôrzô adatokkal szâmolunk, illetve

ezekre az adatokra alkalmazzuk a hivatalos szaporodâsi ada
tokat — ûgy is 3,100.000-on feliil van a Româniâban élô magyarok szâma, ami azt is igazolja, hogy az 1956. évi român nép
szâmiâlâs adatai nem felelnek meg a valôsâgnak.
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Ehhez a szâmhoz osszegezôdik a Moldvâban, Bucarestben és mâs ro-

maniai nagyvârosokban élô magyarsâg, amelynek szâma ovatos becslések
alapjân 250.000—320.000 kôzott ingadozik.

Ezek szerint a Roman Népkôztârsasâg teriiletén élô magyarsâg létszâma szâmitâsaink szerint kôrùlbeliil 3,100.000 fore tehetô.

Végezetiil meg kell âllapitanunk, hogy a Roman Népkôztârsasâg-beli
magas âllâsû pârtalkamazott kôzlésének valôdisâga bebizonyitottnak lâtszik, annal is inkâbb, mivel a fôleg român forrâsokbôl szârmazo adatok
alapjân végrehajtott szâmitâsaink — ugyanerre az eredményre vezettek.

MEGJEGYZÉSEK:

1.) Ez a szâm a "Handbuck der Europàischen Volksgruppen" (Wien,
1974) szerint egyenlô 1,704.851-el.

2.) A Româniâhoz csatolt teriiletekrôl Magyarorszâgba âttelepultek,
vagy oda kiutasitottak és a tengerentiilra — fôleg Észak- és Dél-Amerikâba — kivândoroltak szâma 230.000 + 110.000 = 340.000 fôt tesz kl, akiknek

zôme a Româniâhoz valô âtcsatolâst kôvetô években hagyta el Erdély
teriiletét.

Az âtcsatolâst kôvetô évekrôl a bevezetésben emlitett forrâsmunkâk

megbizhatô adatokat hoznak a Româniâhoz csatolt teriileteken élô magyar
sâg természetes szaporulatârol.

A "Transsylvania"
csatoltuk.

225. oldalân

talâlhatô

grajikont

mâsolatban

1031

«Oa

1923

iSOif

«03A

193)

W3A

t039

i9SO

«932

«933

«9Vi

1933

f9S«

«93'

«939

1968-ban a Magyar Autonom Tartomânyt megsziintették, es a hozzâ
tartozô vârmegyéket feldarabolva mâs roman tobbségu vârmegyékhez csatoltâk.

3.) Az Észak-Erdélynek a 2. bécsi ddntéssel Magyarorszâghoz valô
visszatérése utân azonnal (1941-ben) végrehajtott népszàmldlds adatai tdr-

gyilagosan bizonyitjdk szdmitdsaink helyességét {2,5% hibaforrâs). Tôrôk
Sdndor "Telepuléstôrténeti Tamdmânyok és Hatàrproblémdk a Kàrpàt-medencében" cimû kônyvének IV—VI. fejezeteiben kôzségenként részletezve hasonh'tja ôssze az I9I0. és 1941. évi âllapotokat; megâllapi'tja, hogy a

Magyarorszâghoz visszatért teriileteken 1,340.899 magyar nemzetiségû lakost szâmoltak ossze, mig a Româniânâl maradt Dél-Erdélyben azonos

szaporulatot alapul véve 1940-ben 657.670 magyarnak kellett élnie.
Ezek szerint az 1930. évi roman népszâmlâlâsnak a magyar nemzetiségû

lakossâg létszâmâra vonatkozô adata nem felelhet meg a valosâgnak, mert
a Româniâhoz csatolt terûleten 1930-ban 1,779.478 magyarnak kellett élnie.

4.) Nem rendelkeziink adatokkal a magyarsâgnak Ëszak-Erdély Româ
niâhoz tortént visszacsatolâsa utân elszenvedett veszteségeirôl. A feltétele-

zett 10%-os veszteség a fele a tiémet nép dltal a 2. vilâghdborûban elszen
vedett szàzalékos veszteségének.

5.) A Româniâhoz csatolt teriiletek magyar lakossâgânak 1956-ban a
tâblâzatban feltUntetett létszâma és az ugyanabban az esztendôben megtar-

tot român népszâmlâlâs eredménye kozôtt 548.510 fôt kitevô kûlônbség
mutatkozik. A român népszâmlâlâs eredményét jelentô 1,558.631-es szâm
csak akkor felelbetne meg a valosâgnak, ba az ott élô magyarsâg veszteségei a 35%-ot is megbaladnâk. Ha ez igaz lenne, akkor Româniânak a tôrténelemben elôfordult legvéresebb nemzetirtâs bûntettéért kellene felelnie.
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A "Handbuch der Europdischen Volksgruppen" az âltala "nem reâlis"nak minôsitett 1966-os roman népszâmiâlâs eredménybôl kiindulva is a
Româniâhoz csatolt teriileteken élô magyarok szâmât tôbb mint 2 milliôra

becsiili, mi'g a Româniâban élô magyarok teljes létszâmât 2,300.000-nek
tartja.
Sao Paulo, 1974. november 22-én.

A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

1974 évi tavaszi elôadàssorozata

Marc. 22. A Szabadegyetem iinnepélyes megnyitàsa, Ft. Kârpi
Ferenc imâja. Egyhâzpolitikai est. A Vatikân és Magyarorszâg. VI. Pâl pâpa és Mindszenty Jôzsef bi'boros hercegprimâs. Elnôkôl: dr. Somogyi Ferenc. Elôadô: ft. dr. Kôtai

Zoltdn. Hozzâszôinak: fôt. Elek Aron és dr. Rosta Lajos.
Kôzremûkodik Bârâny Istvânné énekszâmokkal, aki
Schubert, Tchaikovsky mûveibôl ad elô. Zongorân kiséri:
Pintérné Bârâny Erzsike.

Marc. 29. Film: A kies Svédorszâg.
Nemzetpolitikai est. Dr. Endrey Antal, az Ausztrâliai Ma
gyar Szôvetség einoke (Melbourne) "A Kârpâtmedence
jôvôje" ci'mmel tart elôadâst. Elnôkôl: dr. Nâdas Jânos.
Aï elôadâst vita kôveti, majd elôadônk az ausztrâliai magyarsâg helyzetérôl beszél.
Kôzremûkôdik Ddmôtdrffy Zsolt, aki Schubert Sonatine
c. mûvét adja elô. Zongorân kiséri Linda Bodenlos.

Apr. 5. Film: Az ôsrégi Maya-kultûra.
Sziikség van-e Clevelanden amerikai magyar kôzépiskola
felâllitâsâra? A magyar iskolaszék életrehivâsa. Elnôkôl
dr. Somogyi Ferenc. A megbeszélésben résztvesznek:
Ewendt Judit, Papp Gyôrgyné, Domôtôrffy Zsolt, fôt. Elek

Aron, Oszlânyi Robert, dr. Palasics Jânos, dr. Papp Gâbor.
A megbészélés utân Matavovszky Kati Liszt Ferenc "Manok tânca" c. mûvét adja elô zongorân.

Apr. 9. Film: Ausztrâlia.
Ruttkay Arnold (Sô Bernât) (Toorak, Vie. Ausztrâlia) irodalmi estje. Elnôkôl és novellâjât felolvassa: Ewendt Ju-

dith. Kôzremûkodik: Paku Istvân, aki Schumann "Variâciôk" c. mûvét adja elô zongorân.

Apr. 19. Film: Beethoven és zenéje.

Erdélyi est. Elôadô: dr. Szakâts Istvânné (Uberlingen/
Bodensee), aki erdélyi ùtjairôl és az azokon szerzett ta-

pasztalatairôl szâmol be. Elnôkôl: dr. Deme Kâroly.

Apr. 26. Film: Cleveland torténetébôl.
Az 1976. évben ûnneplik meg az Egyesiilt Allamok 200.
évfordulôjât. Miként kapcsolôdjék be a clevelandi magyarsâg ebbe az ûnnepségbe? A kérdést a helyi fiatal
értelmiség tagjai kôzlil Csatâry Katalin, Papp Zsuzsa,

Somogyi Lél, Viiberg Arpâd târgyalja meg. Elnokôl és a
kérdést bevezeti: ifj. Frigyes Dezsô.

A megbeszélés utân Papp Zsuzsa kolteményeket ad elô.
Mâj. 3. Film: Bermuda.
Irodalmi és mûvészest. Kôzremûkôdnek: Buzâné Ormay

Ildikô, Szappanos Istvânné, dr. Grandjean Andrâs, Itlés
Lajos, Kerecsendi Kiss Màrton, Polôny Zoltân. Elnôkôl:
Polôny Zoltân.

Mâj. 10. Film: Rembrandt Van Rijn élete és mûvészete.

Alkotmânypolitikai est. Sziikség van-e az Egyesiilt Alla
mok alkotmânyânak reformjâra?

Elôadô: dr. Ludânyi

Andrâs. Elnôkôl: dr. Nâdas Jânos.

Mâj. 17. Film: Gôrôgorszâg.

Nyilvânitsâk a Buckeye-t tôrténelmi mûemléknek! Elnô
kôl: dr. Szentmiklôsy Éles Géza. Elôadô: dr. Palasics Jâ
nos, a kérdéshez hozzâszôlnak: Szabô Éva, nt. Brachna
Gâbor, dr. Lôte Pâl, Molnâr Istvân, dr. Nâdas Jânos, ifjPalasics Jânos, Zâhony Botond.

Kôzremûkôdik Soltay Istvân tânccsoportja magyar népi
tâncszâm elôadâsâval.

Jûn. 9. Szent Lâszlô unnepi ebéd, amelyen dr. Somogyi Ferenc emlékezik meg a mogyorôdi csata (1074 mârcius 14)

900. évfordulôjârôl, valamint az amerikai fiiggetlenségi
harcban hôsi halâlt hait Kovâts Mihâly ezredes szuletésének 250. évfordulôjârôl.

Pâlyâzat a magyar ifjûsàg részére

A clevelandi Magyar Târsasâg az ifjabb nemzedék tagjai
szâmâra tiz pâlyadi'jat tûz ki a kôvetkezô tételek kidolgozâsa
céljâbôl:

1) Magyarsâg és kereszténység.
2) Kulturâlis ôrokségiink értékesi'tése.
3) Kettôs mûveltségiink elônyei.

4) A magyarsâg tôrténelmi kûldetése.
5) Kûlfôldôn élô magyarsâgimk politikai és gazdasâgi
feladatai és lehetôségei (âltalânossâgban, vagy a pâlyâzô lakôhelyének orszâgos viszonylatâban).
6) Mit adott a magyarsâg az emberiségnek?
7) Mit adott a magyarsâg annak az orszâgnak, amelyben
a pâlyâzô lakik?
8) A 900 évvel ezelôtt megvivott mogyorôdi csata sorsdôn-

tô jelentôsége és Szent Lâszlô szerepe a magyar onâllôsâg
biztositâsâban.

9) Kovâts Mihâly ezredes, az elsô magyar hôsi halott
Amerikâban.

10) Magyarorszâg szerepe a jôvô Eurôpâjâban.
A pâlyâzaton a kôzépiskolai négy'felsô osztâly (a senior
high school) tanulôi, tovâbbâ az egyetemek és fôiskolâk hallgatôi vehetnek részt. A pâlyadolgozat 12 gépelt lapoldalnâl
kevesebb nem lehet. Az idézeteket lâbjegyzetekben, a forrâsmunkâkat kulôn fiiggelékben kell feltùntetni. A bekûldés hatârideje 1975 oktôber 20.
A pâlyadolgozatokat 3 példânyban, jeligével ellâtottan és
a pâlyâzô nevét, pontos lakcimét, valamint nyilatkozatât ma-

gâban foglalô, zârt, jeligés boriték melléklésével kell a Magyar
Târsasâg elnôkéhez benyujtani (bekùldeni). A nyilatkozatban

a pâlyâzô koteles kijelenteni, hogy a pâlyadolgozatot teljesen
onâllôan irta-e, vagy kapott-e valakitôl segi'tséget s ha igen,
kitôl, mit és milyen mértékben.

A pâlyadolgozatokat a Magyar Târsasâg az Arpâd Akadémia szakembereivel birâltatja el és kôzuliik a legjobbakat
egyenként 50 dollârral jutalmazza. Szûkség esetén a pâlyadi-

jakat meg is oszthatja. A pâlyadijak iinnepélyes âtadâsa és
az eredmény kihirdetése a XV. Magyar Talâlkozô diszvacso
râjân (november 30) tôrténik meg.
Cleveland, 1974 jûnius 4-én
dr. Nddas Jânos

a Magyar Târsasâg einôke
1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohio 44107 — USA

ÉLETRAJZI ADATOK

(A Magyar Talâlkozô személyes és levelezô résztvevôire,

valamint az Ârpâd Akadémia és az Arpàd Szdvetség tagjaira
vonatkozôan az elôzô krônikàkban kôzdlt adatok kiegészitése.)
Jelmagyarâzat: ( ) — a jelenlegi lakôhelynek megfelelô vâros- és orszâgnév — zârôjelben.
* = szùletésének éve és helye.
M = Magyarorszâg.

Vitéz AGHY-ASBÔTH ZOLTAN (Haies Corners, Wl) szkv.
m. kir. csendôr ezredes. * Barlahida, Zala vârmegye, ahol

édesapja evangélikus tanitô volt. Osei a hitùjîtâs korâban
keriiltek M-ra. Nevét vitézzé avatâsakor 1927-ben magyarosi-

totta Aghyra, amelyhez csak 1962-ben csatoltatta vissza angol
eredetû régi csalâdi nevét. A pécsi hadaprôdiskola és a Ludovika Akadémia elvégzése utân 1916 augusztus 18-ân, Budapesten avattâk zâszlôssâ, majd kérésére a marosvâsârhelyi
22. honvéd gyalogezredhez osztottâk be. Innen elôbb az orosz,
késôbb az olasz harctérre vezényelték. Asiagonâl tanûsitott
vitéz magatartâsâért a tiszti arany vitézségi éremmel tiintették
ki. 1919-ben, az elsô magyarorszâgi kommunizmus idején a
stâjerorszâgi Feldbachon tartôzkodott. Hazatérése utân a trianoni békeparancs rendelkezései kovetkeztében a csendôrséghez helyezték ât, ahol kiilonbozô fontos beosztâsokban teljesi'tett szolgâlatot. 1939-ben a kârpâtaljai Szolyvâra vezényelték,
késôbb az imgvâri nyomozô alosztâly parancsnoka lett. 1942ben az orosz harctéren kûzdô hadsereg ôsszekôtô tisztje,
1943-ban a mâramarosszigeti csendôr osztâly parancsnoka,
majd tovâbbi beosztâsok és vezénylések utân Budapesten a
harcfegyelembiztositô alakulat parancsnoka lett. Innen Vesz-

prémbe keriilt, ahol szemtanûja volt Mindszenty Jôzsef —
akkor veszprémi piispok — letartôztatâsânak. Ûjabb megbizatâssal ismét Budapesten teljesitett szolgâlatot, ahonnan
1944 december 25-én rédiô ûtjân kôzvetitett parancsra tâvozott, hogy nagy nehézségek ârân a Dobogôkôn Esztergomon,
a Dunân, Komâromon és Gyôrôn ât Szombathelyre vonuijon

be. Egyetlen fia, vitéz Âghy Zoltân Géza csendôrhadnagy Bu
dapest védelmében hôsi halâlt hait. Ot Szombathelyen ùjabb
feladatok vârtâk. Mint lovas csendôr parancsnok, a vend
vidéken és a Murakdzben Tito partizânjai ellen harcolt. Az
ôsszeomlâs utân Ausztriâba vonult, onnan pedig Németorszâgba ment, ahonnan magânûton sikeriilt 1951 novemberében az

Egyesiilt Allamokba kivândorolnia. Itt nyugalombavonulâsâig
mint munkâs dolgott. A Vitézi Rendnek 1927 ôta tagja. Szâmos
kitiintetés tulajdonosa.

BENICZKY AdAMNÉ (Cleveland, Ohio) magyar-francia
szakos kozépiskolai tanâr. Oklevelét a budapesti kir. magyar
Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen szerezte. Képesitésének
itteni érvényesitése céljâbôl a clevelandi Western Reserve
egyetemen és az utahi Sait Lake City egyetemén tovâbbi tanulmânyokat folytatott. 9 év ôta a clevelandi iskolarendszer
keretében mûkôdik. 5 évig az egyik kôzépiskolâban franciât
tanitott, azôta pedig az egyik nyugat-clevelandi kôzépiskola
kônyvtârosa.

Vitéz BESZÉDES LAJOS (King of Prussia, PA) *1898
mârcius 15, Komârom. Kozépiskolai tanulmânyait a bencések
gyôri gimnâziumâban végezte, ahol 1916-ban érettségizett. Az
elsô vilâghâborût a 31. és a 22. gyalogezredek kôtelékében az
orosz és az olasz harctéren kûzdôtte végig. A nagy eziist vitéz-

ségi érem tulajdonosaként a Vitézi Rend tagja lett.
A cseh megszâllâs idején tudatosan vâllalta a kisebbségi
sorsot. A Csallôkôzben segédjegyzô majd kôrjegyzô lett. Feleségével egyiitt 1950-ben az Egyesiilt Allamokba vândorolt, ahol
a Boys Town ipariskolâjânak kerâmiai osztâlyân elôbb mun
kâs, késôbb elômunkâs, majd tanitô lett, 14 évig dolgozott.
Kôzben az Omaha egyetemen mûvészeti tanulmânyokat végzett. Alkotâsait Mùnchenben s az omahai Duchesne College-on,

a Joslyn Art mùzeumban és a Creighton egyetemen rendezett
kiâllitâsok keretében mutatta be.

A cserkészmozgalomban 62 év ôta vett részt. A komâromi
Jôkai csapat segédtisztje, tisztje, csapattisztje, 1918-ban ùjjâszervezôje, 1922-ben elsô nagytâborânak parancsnoka, tâtrai

tâborainak pedig helyettes parancsnoka volt. A Felvidék egy
részének visszacsatolâsa utân a Magyar Cserkészszdvetség 10.
keriiletének parancsnokava nevezték ki, a megszâllâs idején
szerzett kivâlô érdemeinek elismeréséûl a "Pro Libertate" em-

lékérem ezust fokozatâval tiintették ki.

Mint cserkész, a Csehszlovâk Cserkészszôvetségben is ki
vâlô munkât végzett. Amikor a Magyar és a Csehszlovâk Cserkészszôvetségek a nemzetkôzi iroda kôzvetitésével 1921-ben
Kanderstegben szerzôdést kôtôttek, a magyar cserkészeknek
be kellett lépnilik a Csehszlovâk Cserkészszôvetségbe, ahol
csapat-, jârâsi, majd keriileti megbizott lett. 1930-ban elvégezte a "Gilwell" tiszti tanfolyamot s ennek alapjân a kôvetkezô
évben kinevezték a szlovâk tanfolyam helyettes parancsnokânak, ugyanakkor a magyar tanfolyam parancsnokânak.
Utôbbi minôségében a felkért magyar cserkészvezetôk lelkes
tâmogatâsâval 5 tanfolyamot rendezett, ahol az egyedul engedélyezett magyar egyesiiletek vezetôinek kiképzésérôl tôrtént
gondoskodâs. A mâsodik vilâghâborû utân az elsô nemzeti
nagytâbor megszervezôje, az ôregcserkészet életrehivôja s
annak vezetôje lett. Amerikâban a Boys Townban 10 évig
csapat-, majd jârâsi és keriileti parancsnokként mûkôdôtt.
Cserkész- és szépirodalmi cikkei a "Komâromi Lapok"ban, a "Mi Lapunk"-ban és a "Tâbortûz"-ben, valamint Komâ-

rom vârmegye megszâllâsi idejének monogrâfiâjâban jelentek
meg. A magyar "Kézikônyv" megirâsâban is részt vett. Hasonlô szak- és szépirodalmi cikkeit kôzôlte a "Légy Résen",
a "Vezetôk Lapja", a "Sastoll" és a "Magyar Cserkész" is.
A Csehszlovâk Cserkészszôvetségben az eziist érdeméremmel és a Testvéri Szeretet érmével tuntették ki. Amerikâban

valamennyi lehetséges tiszti kituntetés utân 1963-ban a legmagasabb "Eziist Hôd"-ot kapta meg. A magyar fôcserkész
személyes megbi'zottja, amerikai megbizott. Omahâban a Ma
gyar Kultûr Egyesiilet mûvészeti osztâlyânak feje, a Verhovay

Testvérsegîtô Egyesiilet elnôke. Tartalékos csendôr hadnagy.
A Vitézi Rend és a Szent Lâszlô Târsasâg tagja.

BUZÂNÉ ORMAI ILDIKÔ (Bay Village, Ohio) * 1927 december 21, Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyainak 7 évét a
budapesti Râskai Lea leânygimnâziumban, zenetanulmânyait

pedig ugyancsak 7 évig a Hannig Allami Zeneiskolâban dicsérettel végezte. Az orszâgot sziileivel egyûtt 1945-ben hagyta el.
A gimnâzium 8. osztâlyât a passaui magyar kôzépiskola pidingi tagozatâban fejezte be. Ott is érettségizett. A stuttgarti
opéra énekesnôjétôl tanult énekmûvészetet, majd Freiburgban a francia mûvészképzô iskola rajz- és kerâmia-szakân
végzett két félévet. Sziileivel egyûtt 1949-ben érkezett Clevelandbe, ahonnan rovidesen a Bay Village-ben lévô St. Raphaël
rômai katolikus egyhâzkôzséghez kerûlt mint orgonista és
szôlôénekes. 1950-ben férjhez ment Buza Gyôrgyhoz. Két fia
szûletett: Gyôrgy és Pâl. A kbvetkezô 10 éven ât az elismert
Carmela Cafarelli operaénekesnôvel képeztette tovâbb énekmûvészeti tudâsât. 16 évi mûkôdés utân a St. Raphaël egyhâzkozségtôl a Holy Spirit rômai katolikus egyhâzkôzséghez
ment ât, ahol ugyancsak az orgonista és szôlôénekes szerepét
tôlti be most is.

Mûvészi képességeit mâr németorszâgi tartôzkodâsa idején megcsillogtatta. Templomokban énekelt, ének- és zongoraszâmaival tâbori szinhâzakban lépett fel. Amerikâban Cleveland. Détroit, Youngstown, Pittsburgh, Akron vârosaiban és
Kanadâban rendezett magyar ûnnepélyeken mûkôdott kozre.
Mint az amerikai "Composers, Authors and Artists Society"
tagja, 1953-ban a "May Show" keretében kerâmiai mûveit âlli-

totta ki. A "Cafarelli Opéra Company" tagjaként a târsulat
operaelôadâsain, hangversenyein âllandôan szerepelt, tôbb alkalommal énekelt a televiziô és a râdiô mûsorain. 1959-ben a

"Metropolitan Opéra Auditions" énekversenyén a "Pillangô
kisasszony" âriâjâval dicsérô elismerést nyert.
Szâmos szerzeménye kôzûl a legjelentôsebb "Mass of
Adoration" cimû kétszôlamû mise-kompoziciôja, amelyet a
clevelandi pûspôk engedélyével 1967 karâcsonyân Bay Villageben a St. Raphaël egyhâzkôzség 20 tagû férfikarânak kôzre-

mûkôdésével és sajât orgonakiséretével mutatott be. Az Ar-

pâd Akadémia 1974-ben a mûvészeti fôosztâly keretében meghivott rendes tagjai sorâba vâlasztotta.

Vitéz DUSKA LASZLÔ (Calgary, Alberta, Canada) * 1912
februâr 5, Bârtfa, M. A Ludovika Akadémiân 1934-ben fejezte
be tanulmânyait. A mâsodik vilâghâborûban szâzad-, majd
zâszlôaljparancsnok volt a Don mellett. Hâromszor sebesûlt.

Magyarorszâg kormânyzôja elôbb lovagkereszttel, késôbb a
4. szâmù tiszti arany vitézségi éremmel tuntette ki. 1944-ben
a vezérkarhoz keriilt. A hâborû utân két évig a francia kato-

nai kormânyzôsâgon teljesi'tett szolgâlatot. 1949-ben feleségével és két gyermekével Kanadâba vândorolt ki. 1960 ôta, mint
geofizikus, az albertai mérnoki kamara tagja. A szakiapokban
szâmos tanulmânya jelent meg a szeizmikus és gravitâciôs
târgykôrben. Nevéhez fûzôdik a kanadai sarki szigetek elsô
geofizikus magyarâzata. A foldtudomânyi târsasâg (Earth
Scientist's Society) meghivta tagjai sorâba. Munkâssâgârôl a
"World who is who in Science" is megemiékezik. Mint a
Széchenyi Târsasâg ûgyvezetô elnôke évek ôta lankadatlanul

fâradozik a torontôi egyetemen egy alapitvânyj magyarsâgtudomânyi tanszék felâllitâsâért, amelynek érdekében félmil-

liô dollâros gyûjtési programot szervezett.
Fôt. ELEK ARON (Cleveland, Ohio), a nyugat-clevelandi
magyar reformâtus egyhâz lelkipâsztora. * 1924 augusztus 9
Hôdmezôvâsârhely. Kôzépiskolai tanulmânyait a Bethlen Gâbor reformâtus gimnâziumban végezte, ott is érettségizett.
Egyetemi tanulmânyokat a budapesti "Jôzsef nâdor" mûegyetemen, majd a budapesti Reformâtus Teolôgiân. 1948 és 1951

kôzt pedig az Amerikai Egyesiilt Allamokban a Princeton
egyetemen végzett. Jelenleg a Kâlvin egyhâzkeriilet helyettes
piispôke.

FELSÔÔRY ATTILA dr. (Arcadia, CA) orvos * 1933 Buda
pest. Kôzépiskolai tanulmânyait a németorszâgi Passau ma
gyar iskolâjâban végezte. Az érettségi utân Amerikâba keriilt,

ahol a michigani Grand Rapidsben lévô "Calvin Collège"
elvégzése utân 1954-ben a "Bachelor of Science" fokozatot
szerezte meg, majd a michigani Detroitban a "Wayne" âllami

egyetemen 1958-ban orvostudomânyi oklevelet szerzett. A kôr-

hâzi gyakorlatot Grands Rapidsben a "Blodgett Mémorial"
kôrhâzban végezte el. Ugyanott sebészként, a minnesotai Rochesterben lévô "Mayo Clinic"-en pedig idegsebészként mûkôdott, 1969 novemberében az "American Board of Neuro-

surgery" "diplomat"-ja lett. 1966-tôl 1969-ig a kaliforniai Los
Angelesben magângyakorlatot folytatott, 1970/71-ben a kali

forniai Duarte "City of Hope" orvosi kôzpontjânak vezetô
idegsebésze volt, azôta pedig ugyanott a "Clinical Neurology"

osztâlyânak helyettes igazgatôja. Tényleges katonai szolgâlatot 1960/62-ben a tengerészet kôtelékében teljesitett. Késôbbi
tartalékos tengerészeti orvosi szolgâlatai folyamân hadnagyi
rendfokozatâbdl fokozatosan elôléptették, 1973 mâjusâban
"Commander"-ré, 1973 jûliusâban pedig a 11-1 tartalékos ten
gerészeti orvos-alakulat parancsnokâvâ nevezték ki. Tanulmânyai folyamân âllandôan ôsztôndijakban részesûlt. Szâmos szaktudomânyi szervezet tagja. 1958-t61 1960-ig Grand
Rapidsban a Calvin Collège elôadôja volt. 1969 ôta rendszeres

elôadâsokat tart az idegsebészetrôl és az ezzel kapcsolatos
tudomânyos kérdésekrôl 1974 mâjus 15 ôta a "Southern
Califomia" egyetem orvosi karân az idegsebészeti osztâly tag

ja. 1974 december 1-én az Arpâd Akadémia orvostudomâny
osztâlyânak rendes tagjai sorâba vâlasztottâk.

HAJNOS LASZLÔ dr. (Zurich, Svâjc) * 1901 Budapest. A
gimnâziumban Babits Mihâly volt a tanâra. Budapesten jogtudomânyi tanulmânyokat végzett és doktori oklevelet szerzett. Ezzel pârhuzamosan a Zenemûvészeti Fôiskola nôven-

déke volt az orgona- és zeneszerzési szakon, aboi Kodâly

Zoltântôl tanult. Zenemûvészeti tanulmânyai befejeztével a
bazilika orgonistâjânak s az Operahâz zeneszerzôjének hivtâk
meg, zenemûvészeti pâlyafutâsa azonban tragikus eset folytân
megszakadt. Ekkor 1926-ban a székesfôvâros szolgâlatâba lépett, a szociâlpolitikai ugyosztâlyon tevékenykedett, szakkônyveket irt. 1948-ban, mint a kulturâlis iigyosztâly helyettes
tanâcsnokât, politikai okokbôl tâvolitottâk el a vâroshâzârôl.

A létért valô kûzdelme kôzben fotômûvészettel foglalkozott.
Két pâlyâzaton elsô di'jat nyert. 1963-ban Svâjcba emigrâlt és
1973-ig dolgozott. Nyugalombavonulâsa utân l'rni kezdett.

Irâsait, amelyek kozul mâr tobb megjelent, ôsszegyûjtôtte és

egy kôtetben kiadja. 1974-ben az Arpâd-pâlyâzaton diszoklevelet nyert.

Haralyi FEHÉR PÂL (Mount Clemens, MI) mérnbk * 1921,
februâr 27 Gyoma, Békés vârmegye. Kôzépiskolai tanulmânyait Nyiregyhâzân és Debrecenben végezte. 1940-ben érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzése utân 1944 november
15-én, Kôrmenden avattâk hadnaggyâ. A németorszâgi Doberitzben a gyalogsâgi tisztképzô iskola elvégzése utân a bajororszâgi Landshutban lett ùjonckiképzô géppuskâs szâzadparancsnok. A mâsodik vilâghâborù vége utân amerikai hadifogsâgba kerûlt. Kiszabadulâsât kovetôen Wiesbadenben telepedett le.

Amerikâba 1949-ben vândorolt ki.

1953-ban az

"Electronics Institute of Technology"-n végzett, majd 1954ben mérnôki képesitést szerzett. 1960 ôta ûjfajta szâmrendszert hivott életre, amelynek alapja a tér, idô, erô, mozgâs
energia fogalmait magâban foglalô folyamatossâg. Ez az ûj
"mérô szâmrendszer", amely a mozdulatlan vilâg ma hasznâlt
matematikâjâval szemben az élô vilâg matematikâja és a
"dinamikus geometria" alapja lesz.
Dr. KÂLNOKI KIS TIBORNÉ TROMBITAS ANIKÔ
(Cleveland, Ohio) * 1945, Budapest. Amerikâba sziileivel egyiitt
1951-ben érkezett. Kozépiskolai tanulmânyait Clevelandben

végezte, ahol a kôzépiskolai szônoki versenyen elsô lett. Késôbb a Western Reserve egyetemen a magyar mûvelôdéstôrténeti tanfolyamot is lâtogatta. Az Ohio âllami egyetemen
1966-ban kitûntetéssel ("cum laude") tôrténelem-tanâri oklevele szerzett. Osztôndijjal tovâbb folytatta tanulmânyait majd
kôzépiskolâban tanitott tôtrénelmet. 1967-ben férjhez ment
dr. Kâlnoki Kis Tibor vegyészmérnôkhôz. Négyéves kisfia
és kétéves kislânya van.

KIRCHMAYER ISTVAN (Buffalo, N.Y.) * 1932 februâr
13, Nagyvârad. Kôzépiskolai tanulmânyait a premontrei kanonokrend nagyvâradi gimnâziumâban végezte és 1951-ben ott is
érettségizett. Magyar egyetemre szeretett vohia jârni, ezért
Magyarorszâgra ment, egy évig az akkori Sztalinvârosban
mint segédmimkâs dolgozott, aztân a szegedi tudomânyegyetemre iratkozott be, ahol 1956-ban a vegyészet-fizika-szakon

végzett. Politikai megbi'zhatatlansâga miatt vidéken kellett
tanîtania. 1961-ben tanâri âllâsârôl lemondott és Kecskemétrôl

Budapestre kôltozott, ahol elôszôr a Ruggyanta Gyârban segédmunkâs lett, majd kbzépiskolai tanârként 3 évig tanitott.
1969-ben Bécsbe ment s ott félévig vârt, amig beutazâsi engedélyt kapott Amerikâba. Buffaloban az egyetemen bolcsészettudomânyi tanulmânyokat folytat. 1972-ben kônyvet adott ki
amelynek cime: "Szembe a valôsâggal".
KOKAS ESZTER dr. (Chapel Hill, NC) orvos, egyetemi
tanâr. * 1903 november 20, Kôrmocbânya, M. Orvostudomânyi
tanulmânyait a pozsonyi és a debreceni egyetemeken végezte.
1927-ben avattâk az orvostudomânyok doktorâvâ, 1939-ben
pedig a budapesti egyetemen az osszehasonlitô fiziolôgia tanârâvâ képesftették (magântanârrâ habilitaitâk), mint a legelsô nôt Magyarorszâgon, aki ezt a képesitést megszerezte.

1956 oktôberében a Magyar Tudomânyos Akadémia tudomânyos kandidâtusa lett. Kiilonleges tanulmânyokat Berlinben,
Lausanneban, Pârizsban, ismét Berlinben, majd Londonban
végzett. Magyarorszâgrôl 1956 utân tâvozott. 1957/58-ban 10
hônapig a svâjci Baselben adott elô. Beszél — természetesen
a magyaron kiviil — angolul, franciâul, németiil és spanyolul.

Magyarorszâgon a debreceni és a budapesti egyetemeken
adott elô, 1958-tàl 1960-ig az argentinai Cordoba katolikus

egyetemén volt tanâr, 1960 ôta North Carolina egyetemén
mûkôdôtt, 1966 ôta mint a fiziolôgia professzora. Tôbb tudo

mânyos târsasâg tagja és mintegy 125 tudomânyos kôzleménye jelent meg. Az Arpâd Akadémia 1974-ben hivta meg
az orvostudomânyi osztâly rendes tagjai sorâba.

KOE-KROMPECHER P. LÂSZLÔ dr. (Columbus, OH)
épitészmérnôk, egyetemi tanâr. * 1903 mârcius 13, Budapest.

Kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte.
Elôbb kitùntetéssel ("cum laude") épîtészmérnôki oklevelet
a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen. 13 évig mûegyetemi tanârsegéd volt. 1929-toi a maga épîtészmérnôki irodâ-

jât vezette. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye tb. fôjegyzôje, a
Fôvârosi Kôzmunkâk Tanâcsânak tagja, az ôvôhelyépités orszâgos kormânybiztosa lett. Emellett korâbban mint cserkésztiszt és az egyetemi egyesiiletek vezetôje fejtett ki élénk târ-

sadalmi tevékenységet. Szâmos elôadâst, sok cikket és hârom
szakkônyvet l'rt, tobb kiilfôldi kikûldetést kapott. 1939-ben
hàzassâgot kôtôtt Gundel Erzsébettel, 1945-ben azonban vele
és hârom fiâval egyûtt menekiilni volt kénytelen. Nyugat-Németorszâgban épîtészként jegyeztette be magât, aztân kivândorolt Venezuelâba, ahol épitészmérnoki irodât nyitott, âllampolgârsâgot szerzett, magyar cserkészcsapatot szervezett
és spanyol nyelven rendszeres ùjsâgirôi tevékenységet fejtett
ki. 1965-ben az ohiôi Columbusba telepedett ât. 1966-tol
1973-ig a Kentucky egyetem professzora volt, azôta tb. professzora, 1973 ôta pedig az Ohio egyetem tanâra és fiâval
egyiitt a "Koe-Krompecher Associâtes" épi'tészi iroda târsatulajdonosa. Kivâlô festômûvész is. Tobb tudomânyos és
szakegyesiilet tagja és tisztségviselôje, a "Systems Buildings

News" cimû szakfolyôirat târsszerkesztôje és âllandô munkatârsa, a Magyar Mérnôkok és Épitészek Vilâgszôvetségének
1974-ben megvâlasztott elnbke, az Arpâd Akadémiânak pedig
1974-ben meghîvott rendes tagja.
KOSZTOLANYI KAROLY dr. (Nancy, Franciaorszâg) vegyészmérnôk. * 1926 oktôber 10, Budapest. Kôzépiskolai ta-

nulmânyait Magyarorszâgon végezte s 1944-ben a bajai gimnâziumban érettségizett. A budapesti mûegyetemen folytatott
tanulmânyai eredményeként 1949-ben vegyészmérnoki oklevelet szerzett. 1952 végéig a M.A.V. anyagvizsgâlô intézetében
dolgozott. Ekkor az ÂVO letartôztatta. 1953 jûnius 10-én életfogytiglan tartô bortonbùntetésre itélték. 1956 november vé-

gén szabadult a budapesti gyûjtôfoghâzbôl. A szabadsâgharc
leverése utân Jugoszlâviân ât Franciaorszâgba menekùlt, ahol
tbc-szanatôriumi kezelésben részesftették. Felgyôgyulâsa utân

Nancyban a geolôgiai fôiskola egyik kutatôintétézeténél kutatô mérnôkként alkalmaztâk. 1959-ben megnôsûlt (azôta hâ
rom leânya sziiletett). 1964-ben megszerezte a francia mûszaki

doktorâtust, 1971-ben pedig megvédte âllamtudomânyi doktori
tételét és elnyerte a "Docteur ès Sciences Naturelles" cimet.
1974-ben az Arpâd Akadémia levelezô tagjâvâ vâlasztotta.
KOSZTOLNYIK ZOLTAN dr. (Bryan, Texas), a "Texas
A & M University"-n a kozép- és reneszânsz-kori tôrténelem

tanâra. * 1930, Heves. 1949 ôta él Amerikâban. Kôzépiskolai

tanulmânyai utân 1951-ig a clevelandi rômai katolikus szeminâriumban tanult, de hittudomânyi tanulmânyait édesapja

idegbénulâsa kôvetkeztében meg kellett szakîtania, hogy mint
csalâdfenntartô, négy évig dolgozhassék az egyik clevelandi
gyârban. 1955 és 1957 kôzt az amerikai hadseregben teljesitett
katonai szolgâlatot. Egyetemi tanulmânyait csak ezutân folytathatta. 1959-ben a St. Bonaventure egyetemen tôrténelembôl
kitiintetéssel ("cum lande") szerezte meg a bachelor-fokozatot,

1961-ben a Fordham egyetemen a mester-fokozatot, 1963-tôl
1965-ig Fulbright-ôsztôndijjal a bécsi egyetemen folytatta ta
nulmânyait, 1968-ban pedig a New York egyetemen kitiintetés
sel szerezte meg a kôzépkori tôrténelembôl a doktori fokozatot.

1969-ben

a

"New

York

University

Founders

Day

Award"-dal tiintették ki.

A "Texas A & M" egyetemen 1967 ôta ad elô. 1969-ban
"assistant", 1972-ben "associate" professzor lett. Az egyetemen

kivul is szâmos elôadâst tartott. Tanulmânyai, amelyek mind
magyar vonatkozâsùak, egyre gyakrabban jelennek meg kiilônbôzô szakfolyôiratokban. "Az "American Médiéval Academy", az "American Catholic Historical Association" és az

"American Historical Association" tagja. Az Arpâd Akadémia
1974-ben vâlasztotta levelezô tagjai sorâba.

KOVACS JÔZSEF dr. (Kew Gardens, N.Y.) egyetemi tanâr. * 1915 mârcius 21, Nagykôrôs. Egyetemi tanulmânyait a
szegedi egyetemen végezte, ahol 1942-ben szerzett bôlcsészettudomânyi doktori oklevelet, 1949-ben pedig vegyészeti egye
temi tanâri képesîtést (magântanâri habilitâciôt),. 1942-tôl
1950-ig a szegedi egyetemen elôbb tanârsegéd, aztân rendki'viili
tanâr volt, 1950-tôl 1956-ig a budapesti egyetemen adott elô.
1956 november 30-ân elmenekûlt Magyarorszâgrôl s 1957-ig
a svâjci Baselben végzett kutatô munkât. 1957-ben érkezett
Amerikâba, ahol a detroiti Wayne âllami egyetemen 15 hônapig ugyancsak vegyészeti kutatô munkât végzett, majd
1958-ban a St. John egyetemen lett "associate" professzor,

1960-ban pedig professzor. 105 tudomânyos szaktanulmânya
jelent meg. Az angol, a svâjci és az amerikai vegyészeti târsasâgok tagja. Tôbb tudomânyos kutatâsânak elvégzésére

1959 és 1972 kôzt hozzâvetôlegesen 500.000 $ "grant"-et kapott.

Az Arpâd Akadémia 1974-ben a tudomânyos fôosztâly keretében rendes tagjai sorâba vâlasztotta.

LINTNER ANTAL dr. (Pittsburgh, PA) vegyészmérnôk.

* 1905 november 27, Toina. Egyéves korâban Munkâcsra keriilt, aboi elemi iskolâit és a gimnâzium alsô osztâlyait is

végezte. Érettségit Esztergomban tett. Mûegyetemi tanulmânyait Miinchenben folytatta, ahol 1930-ban vegyészmérnoki,
1933-ban pedig doktori okievelet szerzett. Egyetemi tanulmânyokat folytatott a franciaorszâgi Dijonban és a budapesti
mûegyetemen is, ahol miincheni vegyészmérnoki oklevelét '

honosittatta. Elôbb a textil-iparban, késôbb a textil-vegyszeriparban, illetôleg az ûgynevezett tenzié-aktiv anyagok iparâban dolgozott; legutôbb mâr mûszaki igazgatô volt. 1947/48ban Pârizsban lett kutatô vegyész, aztân bat éven ât Argentinâban, Uruguayban és Chilében mûszaki tanâcsadôként mûkôdott és tdbb gyâr berendezésének, vagy mûszaki ùjjâszervezésének irânyitâsâban vett részt. 1954-ben Kanadâban kôltozôtt és két éven ât ipari kutatô vegyészként mûkôdôtt. 1956-

ban a pittsburghi "Calgon Corp." mosôszer- és kozmetikai
anyagokra vonatkozô kutatâsokat végzô részlegének vezetését
vette ât. 15 évi tevékenység utân jelenleg ônâllô tanâcsadô
vegyészmérnôkként mûkôdik. Tôbb amerikai, kanadai és
nemzetkôzi szabadalom fûzôdik nevéhez. Tanulmânyai ma

gyar, német, spanyol és angol nyelvû szakiapokban jelentek
meg. A magyar kozôsségi életben is részt vett. A pittsburghi
"Magyar Târsasâg"-nak einôke volt, a "Magyarsâg" cimû hetilapnak pedig âllandô munkatârsa. Fôleg kôzgazdasâgi vonatkozâsù cikkeket l'r.

MAGOSS V. IMRE dr. (Williamsville, N. Y.) orvos egye

temi tanâr. * 1919, Nagykâta. Kozépiskolai tanulmânyait Budapesten végezte, ott is érettségizett 1937-ben. A bu
dapesti egyetem orvostudomânyi karân 1943-ban szerzett dok
tori okievelet. 1944/45-ben a m. kir. honvédség kôtelékében

teljesi'tett katonai szolgâlatot, 1946/51-ben az amerikai hadsereg (à 7720 EUCOM Replacement Dépôt) orvosaként, 1951-tôl
1955-ig pedig Clevelandben a Western Reserve egyetem kôr-

hâzâban mûkodott. 1955-ben Buffalôban az urulôgiai tanszékre keriilt, aboi fokozatosan elôrelépésekkel 1971-ben profeszszornak nevezték ki. Szâmos tudomânyos târsasâg, kôrhâzi
bizottsâg tagja és 17 nagyobb szaktanulmâny szerzôje és 3

tudomânyos szakfilm târsszerzôje. 1974 ôta az Arpâd Akadémia orvosi osztâlyânak meghivott rendes tagja.

MAJOROS MARTON dr. (Atlanta, Georgia) orvos. * 1930
oktôber 26, Tôkôl. 1949-ben Budapesten érettségizett és 1956ban fejezte be orvostudomânyi tanulmânyait. Résztvett a szabadsâgharcban, ezért menekiilnie kellett. Ausztriâban a svéd
Vôrbskereszt orvosa lett. 1957-ben pedig Amerikâra jôtt és

két éven ât Washingtonban, utâna tôbb mas helyen, folytatott
kôrhâzi gyakorlatot, 1969-ben az Atlanta kôrhâz fiil-, orr- és
gégegyôgyâszati osztâlyânak fôorvosa, 1974-ben a "MAHUN
011 & Cas Corp." elnôke s Decatur kôrhâz igazgatô testûle-

tének tagja lett. 1969 és 1972 kôzt tôbb fôiskola és az Emory
egyetem elôadôja volt. Tôbb tudomânyos târsasâg tagja. 10

tudomânyos kôzlemény szerzôje. 1974-ben az Arpâd Akadémia
rendes tagjâvâ vâlasztotta.

PATTANTYUS A. TAMAS * 1934, Sopron. Kôzépiskolâit
Pannonhalmân és Gyôrôtt végezte. 1951 és 1955 kôzt az Eôtvôs
Lôrând (volt Pâzmâny Péter) tudomânyegyetemen fizikât hallgatott. 1955/56-ban a miskolci nehézipari raûszaki egyetem
fizikai tanszékén tanârsegédként mûkôdôtt. 1957 jûliusâtôl

1960 végéig London kôzelében egy kis vâllalatnâl tervezô mérnôki alkalmazâsban a magnetofon fejlesztésén dolgozott.

1961/63-ban az English Electric Co. elektronikus szâmitôgépgyârâban mint fejlesztési mérnôk digitâlis magnetofon- és
adatrôgzitési témâkon tevékenykedett. 1963 decemberétôl a
Westinghouse Electric Corp. kôzponti kutatô intézetének
kutatô mérnôke. Kutatâsi és fejlesztési teriiletének fôbb âgai:
a televiziôs jelek felvétele és feldolgozâsa, ipari mûszerek kifejlesztése, nagy rendszerek szâmitôgépen tôrténô analizâlâsa. 1971-ben a pittsburghi egyetem elektromérnôki karân mester-fokozatot szerzett. Jelenleg a pittsburghi Duquesne egye
tem matematikai karânak esti hallgatôja. A matematikai
"Master of Arts" fokozat megszerzésén dolgozik.

PETRRY BÉLA ALBERT dr. (Milton, Mass.) épitész,
egyetemi tanâr. * 1902 mârcius 31, Pesterzsébet. Kôzépiskolai

tanulmânyait szûlôvârosâban, felsôfokû tanulmânyait Budapesten, Bécsben, Rômâban, Miinchenben és Bostonban vé-

gezte. A Képzômûvészeti Akadémiân tanâri oklevelet szerzett,

Bécsben és Bostonban épitészeti, Rômâban és Miinchenben

képzômûvészeti tanulmânyokat folytatott. 1930-tôl 1936-ig a
debreceni egyetemen adott elô, 1940-tôl 1945-ig a m. kir. honvédség mérnôkkarânak kôtelékében mint fôhadnagy katonai
szolgâlatot teljesitett, 1946/47-ben arcképfestô volt Miinchen
ben, 1948 és 1958 kôzt elôbb Worcesterben (Maryland) mûvészeti tervezô, aztân a bostoni mûvészeti kôzpontban az épitészet professzora volt. Szâmos kiâllitâson vett részt Magyarorszâgon és a kûlfôldôn, nevét neves épitészeti alkotâsok
ôrôkftik meg. Tôbb mûve jelent meg nyomtatâsban is. Ezek
kôziil kûlôn emlftésre méltô "Hungarian Folkstales" (ma-

gyarul is), "Ôsszehasonlitô monumentâlis épitészet az egyipomiak, inkâk és mayâk kôzt" (angolul is) cimû mûve, tovâbbâ készûlô "Gyûjtemény a magyar népmûvészet kialakulâ-

sârôl — Kr. e. 4500-tôr' és "Osmagyar népmûvészeti elemek
a szumir-hindu-perzsa népek kôzôtt" cimû munkâja. 1974-

ben az Ârpâd Akadémia rendes tagjai sorâba vâlasztotta.
PUKY A. PÉTER (Jamaica Plain, Mass.) gépész- és
elektromérnôk. * 1902, Kassa, M. Gépészmérnôki oklevelét
Budapesten 1925-ben, elektromérnôki oklevelét Berlin-Charl-

ottenburgban 1929-ben szerezte meg. Jog- és âllamtudomânyi
tanulmânyokat Szegeden folytatott, ahol végbizonyitvânyt
("absolutorium"-ot) kapott. 1945 utân Argentinâban vândorolt,
ahonnan 1956-ban a venezuelai San Cristobalba ment, onnan pe-

dig 10 hônapi tartôzkodâs utân 1957-ben az Egyesûlt Allamokba kôltôzôtt. A magyaron kivûl angol, spanyol és német nyelven beszél, olvas és ir. 1926 ôta a Magyar Allamvasûtaknâl
teljesitett mérnôki szolgâlatot s ebben a minôségében szâmos
nemzetkôzi kôzlekedésûgyi konferenciân jelent meg. 10 éven
ât a MAV kôzpontjâban a villamossâgi osztâly fônôke volt,
majd a debreceni kerûlet igazgatôja lett. A mâsodik vilâghâborû utân az amerikai katonai kormânyzôsâg Felsô-Bajororszâgban ôt nevezte ki a magyar javak legfôbb ôrének s ô irânyitotta a menekûlt tâborok ellâtmânyainak vasûti szâllitâsât

is. Argentînâban a kôzlekedésùgyi minisztérium alkalmazâsâban mûkôdott. San Cristobalban 7 elektromos erômûtelep

egyiittmûkôdését szervezte meg. Bostonban az Edison Co. tervezô osztâlyân mûkôdott nyugalombavonulâsâig. Azôta a
"Chas. T. Main Engineering Inc." keretében, ahova 1967-ben

lépett be. Szâmos nagyjelentôségû terv megvalôsitâsâban vett
részt. 1974-ben az Arpâd Akadémia rendes tagjâvâ vâlasztotta.
VARESKA GYÔRGY dr. (Cleveland, Ohio) orvos. * 1919

jûlius 23, Mâd, Zemplén vârmegye. Kôzépiskolai tanulmânyait
a gôdôllôi premontrei gimnâziumban és a nyiregyhâzi kirâlyi
katolikus gimnâziumban végezte. 1937-ben kitûntetéssel érettségizett és Horthy Miklôs ôsztôndijjal a debreceni tudomâny-

egyetem orvosi karâra kerult. Mâsodéves korâban az anatômiai intézet gyakornoka lett. Harmadéves korâban egyik évfolyamtârsâval egyutt a sulfonamidoknak a vesére kifejtett
kâros hatâsât tanulmânyozta kisérleti âllatokon. Munkâjâval
pâlyadijat nyert. Késôbb a neves Kovâcs Ferenc dr. orvostanâr
munkatârsa lett. 1942-ben ôsztôndijjal Olaszorszâgban, Svâjcban és Németorszâgban fôleg tuberkulôzissal kapcsolatos

kutatâsokat végzett. 1943-ban az orvostudomânyok doktorâvâ
avattâk, majd rôvid egyetemi szolgâlat utân az orosz harctéren, Magyarorszâgon és Bajororszâgban teljesitett katona-

orvosi szolgâlatot.

A mâsodik vilâghâborû végén amerikai

hadifogsâgba esett. 1946-ban az UNNRA, késôbb az IRO tuberkulôzis

szanatôriumânak

laboratôriumos

fôorvosa

lett

kûlônbôzô âllomâshelyeken. Amerikâba 1950 decemberében
érkezett. 1951/56-ban a virginiai Norfolkban elvégezte a sziikséges kôrhâzi gyakorlatot, 1956-ban kôrbonctani szakképesitô
vizsgât tett. 1957-ben elinditja a clevelandi "Suburban" kôrhâz laboratôriumât, majd 1959-ben a Mary Mount, 1971-ben
pedig a Huron kôrhâz laboratôriumos fôorvosa lett. Kôzben
tôbb tudomânyos feladatot végzett el, elôadâsokat tartott,
tovâbbképzô tanfolyamokat szervezett és vezetett. 1971-ben az

ûjonnan alakult Amerikai Magyar Orvosszôvetség elnôkévé
vâlasztottâk. Szâmos szakmai és târsadalmi egyesiilet tevékeny tagja, mûkôdô cserkészcsapattiszt s 1968 ôta a Magyar

Cserkészszôvetség nagytanâcsânak is tagja. 1973 ôta az Arpâd
Akadémia orvosi osztâlyânak meghlvott rendes tagja.

VIETÔRISZ JÔZSEF dr. (Pittsburgh, PA) tervezô mérnôk. * 1900 mâjus 27, Nyiregyhâza. Mind kôzépiskolai, mind
egyetemi tanulmânyait Magyarorszâgon végezte. A "Jôzsef
Nâdor" mûegyetemen gépészmérnôki oklevelet, mûszaki doktorâtust és egyetemi tanâri képesitést (magântanâri habilitâciôt) szerzett, két év kozgazdasâgi szeminâriumot és a miskolci jogakadémiân hârom éven ât jogi tanulmânyokat végzett. 1923/24-ben a budapesti "Martin és Sigray Mérômûszergyâr" ùzemmérnoke, 1924-tôl 1933-ig a mûegyetem mechanikai technolôgiai tanszékének tanârsegéde volt, 1933-tôl 1945-ig
pedig a m. kir. Vas-, Acél- és Gépgyârak alkalmazâsâban a

diôsgyôri vasgyârban, majd Budapesten mûkodott mint mû
szaki tanâcsos, fôtanâcsos, igazgatôhelyettes, végiil mint vezérigazgato. Kôzben tôbb rendkivûl fontes kûlonleges megbi'zatâst is ellâtott. 1947-tôl 1950-ig az ausztriai Gmundenben a
Magyar Optikai Mûvek kitelepitett részlegénél ûzemmérnok,
1950-tôI 1965-ig a "Koppers Co., Inc." tervezô mérnôke volt
1965-tôl pedig ugyanennek a vâllalatnak tanâcsadéja (con
sultant), 1926-tôl 1974-ig élénk szakirodalmi tevékenységet is
kifejtett, 21 nagyobb szaktanulmânya jelent meg magyarul és
angolul. Az utôbbi 9 év folyamân 7 talâlmânyât szabadalmaztâk Amerikâban lényegében a vaskohâszati berendezések ûjszerû, vagy teljesen ùj kivitelezésével kapcsolatban. Egyikmâsik ezek kôzûl mâs orszâgokra is kiterjed. 1974-ben az

Arpâd Akadémia meghivott rendes tagjai sorâba vâlasztotta.
ZOLCSAK ISTVAN (Sao Paulo, Brazilia) gépészmérnôk.
* 1921 oktôber 3, Lâzâri, Szatmâr vârmegye. Tanulmânyait
Szatmâron, Nagykârolyban, Mâramarosszigeten és Budapes
ten végezte. A felsô ipari iskolât 1942-ben, a mûszaki fôiskolât

1949-ben fejezte be. A mâsodik vilâghâborû idején vadâszpilôta
volt. 1945-tôl 1947-ig orosz hadifogsâgban volt, 1947-tôl 1956-ig
a GANZ-gyârban és az "Egyesûlt Izz6"-ban volt gépészmérnôk.
1956 novemberétôl 1966 âprilisâig a Ford-, illetôleg a Willysgyàr mérnôki osztâlyât vezette, 1966 ôta sajât vâllalata van.
Minden magyar ûgy lelkes tâmogatôja. A Braziliai Erdélyért
Mozgalom elnôke, Az Erdélyi Vilâgszôvetség egyik alapitôja.
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Az utôbbi idôben tôbbszor elôfordiilt, hogy egyes egyetemek szakértô elôadôkat kértek tôliink kûlônbôzô nemzeti-

ségi (etnik), eurôpai, kozép-eurôpai, sot kimondottan magyar
kérdésekben is.

Ez adott inditôokot arra, hogy osszeâlHtsuk azoknak a
kitunô szakértôknek, elôadôknak, mûvészeknek, stb. névsorât, akik akâr angol, akâr magyar nyelven hajlandôk lennének mind amerikai, mind magyar kôzbnség elôtt elôadâsokat
tartani.

Hivatâsszeru kôtelességiinknek is érezziik, hogy fôleg az
amerikai egyetemi hallgatôsâgnak helyes felvilâgositâst és kel-

lô tâjékoztatâst adjunk a legkûlônbbzôbb, ôket kôzvetleniil
érintô s érdeklô kérdésekrôl, mint amilyenek példâul az eu

rôpai orszâgok helyzete, jelentôsége, a vasfiiggôny môgôtt élô
népek sorskérdései, a szlâvsâg elôretôrése, a Fôldkôzi-tenger
hadâszati jelentôsége, a benniinket érintô trianoni kérdés
egyes vonatkozâsai s igy tovâbb.
Lehetne természetesen amerikai kérdéseket is felvenni

nyilvântartâsunkba, példâul Amerika jôvôjérôl, a fajkérdésrôl, az egyre fogyô energia pôtlâsârôl, Amerika kûlpolitikai
érdekeirôl, a belpolitika megvalôsitâsra vârô feladatairôl, az
alkotmânyjogi reformrôl, stb., stb.
Magyar egyesûleteink részére iinnepi szônokokat, szakelôadôkat, irôkat, irodalmi szakértôket, mûvészeket, zenészeket — igazi értékeket a hazulrôl kikiildôttek helyett —
szeretnénk meghivâsra javasolni.
A fentiek figyelembevételével kérjiik annak szives tudomâsunkra hozâsât, hogy ki és milyen kôzremûkôdésre vâllalkoznék. Amint a vâlaszok beérkeznek hozzânk, azokat rôgtôn
feldolgozzuk és kimutatâsunkat széles kôrben propagâljuk.
Kérjiik annak szives kôzlését is, hogy ezek a meghivâsok
(vendégszereplések) milyen alapon (teljesen dijtalanul, a készkiadâsok megtéritése, vagy tiszteletdij ellenében) tôrténhetnek, mert kimutatâsunkban ezt is szeretnénk feltiintetni.

A kôvetkezô

MAGYAR KONGRESSZUST,
a XV. MAGYAR TALÂLKOZÔT
1975. évi november 28—30 kôzott

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 talâlkozôja.

A Magyar Taldlkozô fô programjai:
Irodalmi és mûvészest

Magyar sorskérdések târgyalâsa
Dîszvacsora és a hagyomânyos Magyar Bal

Az Arpâd Akadémia X. évi kozgyûlése és székfoglalô elôadâsai
A Magyar Orvosszdvetség kozgyûlése és tudomânyos elôadâsai
A Magyar Mérnôk és Épitészek Vilâgszôvetségének elôadâsai
A Magyar Kônyvtârosok Szôvetsége gyûlése
A Magyar Tanârok Szôvetsége kozgyûlése
A Keleti Konferencia tanâcskozâsai

és tôbb mâs magyar târsadalmi. szervezet évi ôsszejôvetele.
A Magyar Taldlkozô egész tartama alatt:
Magyar kônyvkiâllitâs és kônyvvâsâr
Magyar képzômûvészeti és iparmûvészeti kiâllitâs
Mûvészi fényképkiâllitâs
Bélyeg kiâllitâs

PAlYÂZAT

A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga ûjbôl tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzatot hirdet, amelyen
a magyar szellem minden kimagaslô értékû s irâsban,
Vagy képen rogzithetô alkotâsa részt vehet.
A pâlyamûveket hârom példânyban (vagy fényképen)
kell benyûjtani. Nyomtatâsban még meg nem jelent kéziratok csak név nélkiil, jeligével adhatôk be. A szerzô
nevét, pontos lakcimét és rovid életrajzât ebben az esetben a pâlyamû jeligéjével ellâtott kiilon zârt borîtékban
kell csatolni.

A pâlyamûveket — az Arpâd Akadémia tagjai sorâbôl, vagy mâs szakemberek kozûl felkért hârom-hârom

birâlô véleménye alapjân az Allandô Titkârsâg arany,
eziist, vagy bronz Arpâd-éremmel, diszoklevéllel, vagy
oklevéllel tiinteti ki.

A pâlyâzat hatârideje: 1975. augusztus 20.
A benyùjtott pâlyamunkâkat nem kûldjuk vissza,

hanem az Arpâd Akadémia kônyv- és irattârâba helyezzûk el.

dr. Nâdas Jânos

a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje

(1450 Grâce Ave., Cleveland, Ohio 44107)
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$6.—
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5.—

IV. és V. Krônika egy kôtetben

5.—
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5.—

VII.

Krônika

:::

5.—
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5.—
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5.—
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5.—
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5.—
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6.—
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