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ELOSZO

Ezt a kôtetet, amely a XV. Magyar Talâlkozô "krônika'-jdt
és az Arpdd Akadémia X. évkônyvét foglalja magdban, az ol-
vasô nem ok nélkûl veheti kezébe fokozottabb érdeklôdéssel, a
kettôs kerek évfordulôn tûlmenôen mégis bizonydra meglepi
majd, hogy tartalma térben és idôben sokkal nagyobb mérete-
ket ôlelfel, mint amekkordra szdmûott.

Térbelileg a kôtet kétségtelenûl érdekes tartalma a nagy-
szabdsû kaliforniai "bicentennidlis" magyar képzômûvészeti
kidlUtds ôntudatunkat joggal fokozô emlékeitôl a Trianonban
elszakûott évezredes magyar orszdgrészek sorskérdésein keresz-
tûl az egész vildgon szétszôrôdott szabad magyarsdg minden kis
zugdig eljutott.

Idôbelileg a kôtet tartalmdnak szerzôi a helstnhi nyilatkozat
kôrûl gomolygô ûj felhôk drnyékdban a magyarsdg torténelmi
kûldetésének évezredes eurôpai ôsvényeit jdrtdk be, hogy ajôvô
szdmdra ûj ûtakat keressenek, mert hiszen a végvdri vitézek
hôst elhatdrozottsdgdval teljes tudatdban voltak annak, hogy
semmirol sem mondhatnak le, ami egyszer akdr a magyar Fel-
vidéken, vagy Kdrpdtaljdn, akdr Erdélyben, délen, vagy nyu-
gaton magyar volt.

A kôtetbôl az is kitûnik, hogy semmi sem lehetetlen, csak a
vildgitôfdklydt kell magasra emelni, a helyes utat kell megta-
Idlm ésfajtdnk tehetségét kell kiakndzni. A tudâs fegyverével
hivatâsunk emberi és magyarfeladatainak megolddsdra is nyu-
godtan vdllalkozhatunk, mert ahogy a magyarok a mûltban
mindenûtt ott voltak, ahol az emberiségnek szolgdlatot kellett
— sokszor a legnagyobb dldozatok ârân is — tenniûk, ma is a
legveszélyeztetettebb ôrhelyeken virrasztanak.

Amikor a vildgnak még mindig vezetô hatalmdt jelentô,
bdr nehézségekkel kûszkôdô Amerikai Egyesûlt Âllamok fenn-
âlldsdnak 200. évfordulôjât ûnneplik mi magyarok az akadé-
miat eszme magyar megvalôsulâsdnak 150. évfordulôjdra gon-



dolunk s az emberiség legônzetlenebb szabadsdghôse, IL
Râkôczi Ferenc szûletésének 300. évfordulôjdra emlékezûnk, a
vildgot jelenleg fenyegetô vildgnézeti vdlsdg kôzepette pedig
nemzeti nagy létûnk hôs-temetôjének, a mohdcsi vésznek 450.,
valamint a mldgtôrténelem legelszdntabb és legvégzetesebb
szabadsdgharcdnak 20. évfordulôjdra hivatkozhatunk.

Oseink mûvészete évezredek tdvlatdba visz bennûnket visz-
sza, a bizdnci korona adomdnyozdsdnak évfordulôja, a XI. szd-
zadbeli német kapcsolatok tôrténelmi emléke s a nemzetiségi
elv korszerû alkalmazdsdnak alkalmazdsdnak igénye a magyar
helytdllâs egyetemes emberi jelentôségét hangsûlyozza. Tôrté-
nészeink, orvosamk és mémôkeink, irôink és kôltôtnk, mûvé-
szeink teljesitményei rdtermettségûket és alkalmazkodôképes-
ségûket igazoljdk.

Mindezen tûl azonban ennek a kôtetnek rendkivùl vdltoza-
tos tartalma a maga térben és idôben szinte korldtlan méretei-
vela szabadszellemi Magyarorszdg népi és nemzeti hagyomd-
nyok talajdbôl sarjadt osztatlan lelki egységet is megcdfolha-
tatlanul bizonyitja. Gondos elolvasdsa, végigtanulmdnyozdsa
utân bdtran kérdezhetjûk Szent Istvdn hitével és a Szentirds
szavaivah. Ha Isten velûnk, ki lehet ellenûnk? Zrinyï Miklôs, a
kôltô meggyôzôdésével bûszkén mondhatjuk'. egy nemzetnél
semyagyunk aldbbvalôk. Ezért MindszentyJôzsef biborossal
egyûtt a kôtet ûtjdn mtnden szétszôrtsdgban élô magyamak
csak azt ûzenjûk". "Taldljunk egymdsra . . . és fogjunk ôsszeP
Mert egyikûnksemfelejthetielsoha, hogy Mécs Ldszlô szerint:

Nêgy vzldgtdj felé szenvedés-ugarba
Vetettiik ômlô kônnyeink vetését.
Tél idején kezdûnk tavaszi dalba,
Mert aratds kelh élni akarunkE

{Somogyi Ferenc)



A TIZENÔTÔDIK MAGYARTALÂLKOZÔ

ELSÔ NAPJA
1975. november 28.

KIÂLLÎTÂS ÉSIRODALMIEST

A XV. Magyar Talâlkozô (III. Magyar Kongresszus) 1975.
november 28-ân, pénteken délutân 4 ôrakor Ohio âllam Cleve-
land vârosâban, a Plaza (Statler) szâllô emeleti nagy dîszter-
mének elôcsarnokâban rendezett kônyv- és képzômûvészeti ki-
dlUtds megnyitâsâval kezdôdôtt.

A kiâllitâs tôbb részre tagozôdott. A magyar kônyvek, zene-
mûvek és hanglemezek bemutatâsârôl dr. Nâdas Gyula "Ar-
pâd" Kônyvkiadô Vâllalata gondoskodott. A képzô- és ipar-
mûvészeti kiâilîtâst az Ârpâd Akadémia képzômûvészeti osztâ-
lya és a Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetsége élén Gyimesy
Kdsâs Ernô elnôk és Môr Jôzsef alelnôk rendezte.

i/i Hfi

A kônyvkiâllîtâst KossânyiJôzsef kôltô, az Ârpâd Akadé
mia irodalmi fôosztâlyânak rendes tagja nyitotta meg. A jelen-
lévôk ûdvôzlése utân a szabad fôldôn virâgzô magyar irodalom
és kônyvkiadâs jelentôségét hangsûlyozta, a szerzôk és kiadôk
kûlônôs hivatâsât emelte ki, majd azokat a kôltôket és îrôkat
mutatta be, akik szép szâmban személyesen is megjelentek a
kiâllîtâs és a kônywâsâr megnyitâsân.

KossânyiJôzsef:

ELNI AKARUNK

Négy vilâgtdj felé szenvedés-ugarba
Vetettûk ômlô kônnyeink vetését.
Tél idején kezdûnk tavaszi dalba,
Mert aratâs kell, élni akarunk.



A két vilâghâborû kôzôtt îrta Mécs Ldszlô, a Felvidék nagy
kôltôje, kôltôi pâlyâm elindîtôja, ezeket a ma is idôszerû soro-
kat.

Most is tél felé megyiink, egyéni és nemzeti életûnk téli zuz-
marâban jâr, mégis — ha végignézûnk a Magyar Târsasâg âl-
tal minden évben megrendezett kônyv- és képkiâllîtâs hatalmas
anyagân, ônkéntelenûl Mécs Ldszlô elôbb idézett verssorait
mormolja ajkunk:

Tél idején kezdûnk tavaszi dalba,
Mert aratâs kell, élni akarunk.

Illyés Gyula ôtâgû siphoz hasonlîtotta a szétszaggatott ma-
gyarsâg szellemi és mûvészi életének szomorû sorsât, de ez a
szomorû sors is megvâltô erejû lehet, ha a sîpok tisztân, erôsen
zengik a magyar élet megtartô erejét, ha a magyar megmara-
dds tôrhetetlen akaratârôl beszélnek.

Sorsvâltô idôkben, nagy nemzeti tragédiâk idején a magyar
îrô, a magyar szellem embere mindig az elsô sorban harcolt a
magyar megmaradâsért. Ezt az évet az emigrâciôs magyarsâg a
magyar kônyv évének mondta. Mint a Gârdonyi Géza magyar
iskola tanîtôja, szerényen azt javaslom, hogy a magyar îrôk és a
magyar kônyv évének meghirdetéséhez adjuk hozzâ a magyar
iskoldk fenntartâsânak gondjât is, nyilvânîtsuk ezt az évet a
magyar iskolâk évének, mert elveszîtjûk a magyar jôvôt, a ma-
^ar kônyv, a magyarûjsâgolvasôjât, a magyar râdiô hallgatô-
jat, ha az utânunk jôvô nemzedék elfelejti anyanyelvét.

4: ♦ ^

A képzô- és iparmûvészeti kiâllîtâst Gyimesy KdsdsEmô, az
A^âd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak és a Magyar
Képzômûvészek Vilâgszôvetségének elnôke nyitotta meg, aki a
yendégek és a jelenlévô kiâllitô mûvészek ûdvôzlése utân a ki-
â lîtâs fontossâgâra és a kûlfôldôn élô magyar mûvészek ma-
gyarsâgszolgâlatânak kûldetésszerû voltâra hîvta fel a fîgyel-
met.

Gyimesi Kdsds Emô:

ÂLDOZAT VAGY SZOLGÂLAT?
Mindnyâjan élûnk valamiért és tartozunk valahovâ. Eg^yuvé

tartozâsunk meghatârozôja a Magyar Talâlkozô is, amelynek
eretében most ez a kiâllîtâs megnyllik. Ezért nemcsak azokat



kell itt ûdvôzôlnûnk, akik valôban jelen vannak, hanem azokat
is, akik csak lélekben vannak itt, de ugyanûgy éreznek, mint
mi és ûzenetûkkel — ûgy kell mondanom — erôsîtik és fokoz-
zâk kiâltâsunkat.

Ne kérdezzûk, hogy az az ût, amelyet megtettûnk, a bekûl-
dôtt védnôki dîj, a kônyv és festmény ara vagy az ûjsâg elôfize-
tési dîja âldozat-e vagy szolgâlat. îgy is, ûgy is: erôl

Kôszônet érte mindenkinek, a jôvô kiérdemelt kôszônete.
Mostansâg — ôszûlô halântékkal — sokat tanulmânyozom

a tôrténelmet. Mindinkâbb arra jôvôk râ, hogy a szabâly a kô-
vetkezô: legyôzôtteket el lehet tiporni, lehet gyôzni kétszeres
vagy tôbbszôrôs erôvel, de az eredményt, a hôdîtâst tartôsan
megôrizni nem lehet. Ez a tôrôk-tatâr pusztîtâsok, az abesszi-
niai, a bûr, az 1812-es és a tôbbi hâborû tanulsâga.

A mi nemzedékûnk a vilâgot jârô magyarok nemzedéke.
Utlevelûnket megtisztelg^i vâmtiszt és portas és mi, akik — mint
mondtam — tartozunk valahovâ: visszûk a fâklyât. Ki-ki a
magâétl

Az Egyesûlt Âllamok fennâllâsânak 200. évfordulôja (a
"Bicentennial") alkalmâbôl mûvészeinkrôl is el kell monda-
nunk egyet-mâst.

Mûvészeïnk

A Kiilfôldi Magyar Mûvészek Vilâgszôvetsége — adatok-
kal, nevekkel, cîmekkel és munkâik jegyzékével archivumâ-
ban — 600 mûvészûnket tartja nyilvân. Ônként adôdott a fel-
adat, hogy — a maga eszkôzeivel — hangot adjon magârôl és
mintegy 5000 alkotâsârôl. Mint a Szôvetség elnôke, egy éwel
ezelôtt indîtottam meg a mozgalmat a méltô bemutatkozâs
— kidllitds — megrendezése érdekében. Pénztârunkban mind-
ôssze 23 dollar volt. Éjszakâkon ât szâmoltam, hogyan lesz eb-
bôl legalâbb 5000 dollar.

Târsadalmunk javât, teherbîrâsât a kôzadakozâsra felkérô
levelek és borîtékok ozone ârasztja el, ezért az nem sok kilâtâs-
sal kecsegtetett. Eszembe jutott afrikaiûtam, amelynek sorân 4
kiâllîtâst rendeztem a magamébôl a "pay later" alkalmazâsâ-
val. Majdhogynem râfizettem a 4 hônapos ûtra, de késôbb az
Afrikâban festett 28 képbôl alig maradt mutatôba. Ekkor
jutott eszembe csekélyke nyugdijam, ami egy esztendôn keresz-



tûl, ha râszânom, fedezet lehet. Mâr csak az asszony engedélye
kellett. Az asszonyé, feleségiinké, aki ôrôk segîtségunk, ha baj-
ban vagyunk. Mi tagadâs, erôre kaptam, mert azt mondta:
csinâld, de aztân ne szâmîts senkire.

Mâs biztatâst nem is kaptam sebonnan. Anyagi segitséget
nem is kértem senkitôl. Ne kérj, ne vârjl Hittem, bogy a
magyar természetrajzboz tartozik ez is. Kiment bât 600 levél, a
bejelentés, amely lapjaink jôvoltâbôl terjedt s amelynek alap-
jân a mûvészek részérôl megindult az ônkéntes jelentkezés: én
is részt akarok venni.

A legjelentôsebb lépés az volt, bogy a kaliforniai mûzeum
ajânlatât elfogadtam, mert az vâratlanul felbiztatott; arra szô-
btott fel ugyanis bennûnket, bogy ne csak képeinket, szobrain-
kat mutassuk be, banem a magyar nemzet ezeréves tôrténelmi
mûltjât, gazdag népmûvészetét is; milliô magyar orszâgépitô
részvételével az Egyesûlt Âllamok tôrténelmében, bôseinket,
egybâzmûvészetûnk darabjait, stb.: az amerikaiaknak. A
mûzeum azonban azt is kôzôlte, bogy anyagiakkai nem Jârul-
bat bozzâ a kiâllîtâs és a vele kapcsolatos bangverseny kôltsé-
geibez, belépôdijat szedni pedig szabâlyai szerint nem szabadi

A kaliforniai kiâllitâs

5000 négyzetiâb belyet kaptunk. És megcsillantottâk ma-
gyarsâgunk bemutatâsânak lehetôségét. Nem volt mâr vissza-
ût.

Ecsetre, vésôre kaptak a mûvészek. Megelevenedett Szent
Istvân, Kovâcs ezredes, Haraszthy Agoston, Pulitzer Jôzsef,
Kodâly Zoltân; életnagysâgû babâkon Kalocsa, Mezôkôvesd.
Csûcskôs bôgrétôl bokâlyig (egyfûlû, karcsû mâzas korsôig) sok
niinden egybegyûlt, bogy életnagysâgû székelykapun ât 12
ezer darab angyalos-cîmeres meghîvô kikûldése utân 1000
ember vonuljon be megnézni 120 magyar muvész munkâjât.
Vendégeinket 4000 szendvics, 400 palack Haraszthy-bor, 10
lâda pezsgô vârta. Azt bittûk, a kôvetkezô hétkôznapok sorân
15—20 lâtogatô lézeng majd a termekben. Teremôr, rendôr
szâmlâlta a nézôket kattogtatôval. Egyetlen nap sem volt 400-
nâl kevesebb lâtogatô s bat bét alatt szâmuk ôsszesen 28.000
lett.

A zârôûnnep bangversenyén az ajtôkat nem tudtâk lezârni:
1500 ballgatô vett azon részt.



A kidllûôk

A mûvészek — néhâny lelkes tâmogatô mellett — erejiikôn
felûl tettek ki magukért. Adôssâgaink sem kiegyenlîthetet-
lenek.

Ez volt a legszebb és legsikeresebb magyar kiâllîtâsunk,
amely — azt hiszem — megismételhetetlen. Belôle most csak
szemelvényeket tudtunk hozni, mert csôdbe ment a Raiiway
Express (a mûteremtôl, hâztôlhâzigszâllîtâs), Kanadâban pos-
tâs-sztrâjk van s jôvô évi terveink Washingtonban, Phila-
delphiâban, stb. megoldatlanok.

Egyik képem, a "Concord Bridge" mâr szerepeit clevelandi
kiâllîtâsunkon. Ez a Bostonhoz kôzel esô hîdnâl 1775. âprilis
19-én vîvott elsô gyôzelmes iitkôzetet âbrâzolja. Itt nyitotta
ineg Ford elnôk a bicentenniâlis évet ezen a napon 1975-ben.
Meg akartuk elôzni a lengyel, roman, cseh, litvân stb. nem-
zetiségeket kiâllîtâsunkkal, bemutatâsainkkal, hogy elsônek
mutassunk példât az etnik csoportok kôzôtt.

A szorgoskodâs, szervezés megértésre talâlt. 1975 elejétôl
kezdve felhîvâsunkra példaadôan kezdték mintâzni, festeni a
nemzeti kiâllîtâs tôrténelmi sorozatât éppen az Arpâd Akadé-
mia mûvészei: Hellebranth Berta és Elena, Ferencz Bêla,
Kézdi Kovâcs Elemér, Gyimesy Kâsâs Ernô, Tallôs Môric,
Tôth Istvân, Baranchi Tamâska Endre, Kur Csaba, Csôka Ist-
vân professzor. Soraikat kiegészitette: Egeghy Péter, Bényey
Zoltân, Tallôs Kitty, Silberhorn Tibor, Bene Môzes, Jankay
Tibor professzor, Lovassy Balogh Ferenc, Chanky Margit,
Daday Ferenc, Ferencz Irma, Ladânyi Istvân, Dubovay
Mârton, Matzenauer Hugô, Fodor Levente, Juhâsz Mïkiôs,
Birkâs Bâlint, Kâtay Mihâly, Nemesszeghy Matild, Agyik
Lajos, Szôts Vilmos, Asbôth Oszkâr, dr. Bîrô Béla, Bânâtffy
Jânos, B. Tarlôs Katalin, Berényi Meiser Piroska, Nemes
szeghy Jenô, Mârkusfalvi Barabâs Mârton, Bôszin Endre,
Csurgôi Mâthé Lajos, Dobay Zsuzsa, Dohanos Istvân, Ferenczy
B. Zoltân, Kemény Lâszlô, id. Kiss Ferenc, Koe-Krompecher
P. Lâszlô dr., Kirâly Jenô, Môr Jôzsef, Németh Nândor, Ôs
Nagy Istvân, Pilényi Oszkâr, Paulini Lîvia, Soôs Jôzsef, Glatter
Zoltân, Makk Imre, Makk Éva, Pôta Jôzsef, Teleki Vâmossy
Arpâd, Juszkô Béla, Tôrôk Endre, Nagry Gyôrgy Kâroly, Dell
Istvân, Mészâros Maya, Kozmon Gyôrgy, Minnich D. Emô,



tûl, ha râszânom, fedezet lehet. Mâr csak az asszony engedélye
kellett. Az asszonyé, feleségiinké, aki ôrôk segîtségunk, ha baj-
ban vagyunk. Mi tagadâs, erôre kaptam, mert azt mondta:
csinâld, de aztân ne szâmîts senkire.

Mâs biztatâst nem is kaptam sebonnan. Anyagi segitséget
nem is kértem senkitôl. Ne kérj, ne vârj! Hittem, bogy a
magyar természetrajzboz tartozik ez is. Kiment bât 600 levél, a
bejelentés, amely lapjaink jôvoltâbôl terjedt s amelynek alap-
jân a mûvészek részérôl megindult az ônkéntes jelentkezés; én
is részt akarok venni.

A legjelentôsebb lépés az volt, bogy a kaliforniai mûzeum
ajânlatât elfogadtam, mert az vâratlanul felbiztatott; arra szô-
lîtott fel ugyanis bennûnket, bogy ne csak képeinket, szobrain-
kat mutassuk be, banem a magyar nemzet ezeréves tôrténelmi
mûltjât, gazdag népmûvészetét is; milliô magyar orszâgépîtô
részvételével az Egyesûlt Âllamok tôrténelmében, bôseinket,
egybâzmûvészetiink darabjait, stb.: az amerikaiaknak. A
mûzeum azonban azt is kôzôlte, bogy anyagiakkal nem jârul-
bat bozzâ a kiâllîtâs és a vele kapcsolatos bangverseny kôltsé-
geibez, belépôdîjat szedni pedig szabâlyai szerint nem szabadi

A kaliforniai kiâllûâs

5000 négyzetlâb belyet kaptunk. És megcsillantottâk ma-
gyarsâgunk bemutatâsânak lebetôségét. Nem volt mâr vissza-

Ecsetre, vésôre kaptak a mûvészek. Megelevenedett Szent
Istvân, Kovâcs ezredes, Harasztby Âgoston, Pulitzer Jôzsef,
Kodâly Zoltân; életnagysâgû babâkon Kalocsa, Mezôkôvesd.
Csûcskôs bôgrétôl bokâlyig (egyfûlû, karcsû mâzas korsôig) sok
minden egybegyûlt, bogy életnagysâgû székelykapun ât — 12
ezer darab angyalos-cîmeres megbîvô kikûldése utân — 1000
ember vonuljon be megnézni 120 magyar mûvész munkâjât.
Vendégeinket 4000 szendvics, 400 palack Haraszthy-bor, 10
lâda pezsgô vârta. Azt hittûk, a kôvetkezô hétkôznapok sorân
15 20 lâtogatô lézeng majd a termekben. Teremôr, rendôr
szâmlâlta a nézôket kattogtatôval. Egyetlen nap sem volt 400-
nâl kevesebb lâtogatô s bat bét alatt szâmuk ôsszesen 28.000
lett.

A zârôûnnep bangversenyén az ajtôkat nem tudtâk lezârni:
1500 hallgatô vett azon részt.



A kidllûôk

A mûvészek — néhâny lelkes tâmogatô mellett — erejûkôn
felûl tettek ki magukért. Adôssâgaink sem kiegyenlîthetet-
lenek.

Ez volt a legszebb és legsikeresebb magyar kiâllitâsunk,
amely — azt hiszem — megismételhetetlen. Belôle most csak
szemelvényeket tudtunk hozni, mert csôdbe ment a Railway
Express (a mûteremtôl, hâztôl hâzig szâllîtâs), Kanadâban pos-
tâs-sztrâjk van s jôvô évi terveink "Washingtonban, Phila-
delphiâban, stb. megoldatlanok.

Egyrkképem, a "Concord Bridge" mâr szerepeit clevelandi
kiâllîtâsunkon. Ez a Bostonhoz kôzel esô hldnâl 1775. âprilis
19-én vîvott elsô gyôzelmes ûtkôzetet âbrâzolja. Itt nyitotta
nieg Ford elnôk a bicentenniâlis évet ezen a napon 1975-ben.
Meg akartuk elôzni a lengyel, roman, cseh, litvân stb. nem-
zetiségeket kiâllîtâsunkkal, bemutatâsainkkai, hogy elsônek
mutassunk példât az etnik csoportok kôzôtt.

A szorgoskodâs, szervezés megértésre talâlt. 1975 elejétôl
kezdve felhîvâsunkra példaadôan kezdték mintâzni, festeni a
nemzeti kiâllitâs tôrténelmi sorozatât éppen az Ârpâd Akadé-
niia mûvészei: Hellebranth Berta és Elena, Ferencz Bêla,
Kézdi Kovâcs Elemér, Gyimesy Kâsâs Emô, Tallôs Môric,
Tôth Istvân, Baranchi Tamâska Endre, Kur Csaba, Csôka Ist-
van professzor. Soraikat kiegészîtette: Egeghy Péter, Bényey
Zoltân, Tallôs Kitty, Silberhom Tibor, Bene Môzes, Jankay
Tibor professzor, Lovassy Balogh Ferenc, Chanky Margit,
Daday Ferenc, Ferencz Irma, Ladânyi Istvân, Dubovay
Mârton, Matzenauer Hugô, Fodor Levente, Juhâsz Miklôs,
Birkâs Bâlint, Kâtay Mihâly, Nemesszeghy Matild, Agyik
Lajos, Szôts Vilmos, Asbôth Oszkâr, dr. Bîrô Béla, Bânâtffy
Jânos, B. Tarlôs Katalin, Berényi Meiser Piroska, Nemes
szeghy Jenô, Mârkusfalvi Barabâs Mârton, Bôszin Endre,
Csurgôi Mâthé Lajos, Dobay Zsuzsa, Dohanos Istvân, Ferenczy
B. Zoltân, Kemény Lâszlô, id. Kiss Ferenc, Koe-Krompecher
P. Lâszlô dr., Kirâlyjenô, Môr Jôzsef, Németh Nândor, Ôs
Nagy Istvân, Pilényi Oszkâr, Paulini Lîvia, Soôs Jôzsef, Glatter
Zoltân, Makk Imre, Makk Éva, Pôta Jôzsef, Teleki Vâmossy
Arpâd, Juszkô Bêla, Tôrôk Endre, Nagy Gyôrgy Kâroly, Dell
Istvân, Mészâros Maya, Kozmon Gyôrgy, Minnich D. Ernô,



Polônyi Elemér, Salgô Endre, Toldyjôzsef, Széles Jôzsef, Széles
Magda, Krump Éva, Varga Nândor Lajos, Koszorûs Gabriel-
la, Lendvay Imre, Magnanijolân, Horvâth Lenke, Pereszlényi
Lûcia, Révay Gyula, Honti V. Irén.

A névsor tovâbbi kiegészitésre szorul, mert egyes kiâllitôk a
kiâllîtâs megnyitâsa elôtt csak par ôrâval jelentkeztek, s îgy a
38 oldalas jubileumi albumban, katalôgusunkban sem szere-
pelnek. A felsoroltak mûvei a kaliforniai, New York-i vagy
clevelandi kiâllitâsok sorân kerûltek bemutatâsra.

Sem az Ârpâd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak, sem
a Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségének elnôke-
ként nem vâllalhatom azt a feladatot, hogy az emlîtett mûvé-
szeket rangsoroljam, kôzôsségi és nemzeti igyekezetûket névsor-
ba szedjem.

Az elcsatolt teriiletek mûvészeivel valô érintkezésûnk egyes
ismert (trianoni, helsinki) vonatkozâsokban csaknem kizârôlag
papîron létezhetô kapocs, bâr vannak olyanok is soraikban,
akik a meghîvâst, jôszândékû felhîvâst "elvi okokbôl nem fo-
gadtâk el. Elszînezôdtek, megingott bennûk a nemzet kôzôssé-
géhez valô tartozâs tudata. Neveiket nem tûntetjûk fel, de szâ-
mon tartjuk ôket.

Kôzôsségeink munkâja emberi gyarlôsâgunknak sincs
hîjân, de eredményeink — az Arpâd Akadémia és a Magryar
Talâlkozô egyre emelkedô célkitûzéseivel — mindennél
beszédesebbek. "Arte et marte dimicandum" — mondja a la
tin. Fegyverrel és mûvészettel pârosult szellemiekkel kell meg-
vîvnunk nemzetûnk jôvôjének harcât. A fegyver ma a szellem
és a hit. A tômôr latint szabad orszâgban — szabad forditâs-
ban — îgy ûltetjûk ât magyarra.

A biblia egyik sora ennél is tômorebb: "Az Isten sze-
retet."

Aboi ez.a kettô nem pârosul a hittel, ott nincs diadal.
Nekûnk, magyar mûvészeknek a hit adott erôt az âldozat

vâllalâsâra is, meg a szolgâlat teljesîtésére is. A lényeg, hogy a
fâklyât vigyûk tovâbbi

A kiâllitott kônyvek szerzôi kôzûl Béky-Haldsz Ivân dr.,
Exvendtné Petrés Judith, Flôridn Tibor, Kossdnyt Jôzsef, Ft.
Kôtai Zoltdn dr., Nehéz Ferenc, S. Koôsa Antal, Somogyi



Ferenc dr., Széplaki Jôzsef, Szilassy Sdndor dr., Vdrdy Béla
dr., VdrdynéHuszdr Agnes dr. és pyajs Albert grôf-,

az emigrâciôs magyar sajtô és râdiô tôbbi munkatârsa
]^ôziï[ Bemczky Addmné, Kossdnyï Mïklôs ésfelesége, Lendvay
Jôzsef, dr. Luddnyï Andrds ésfelesége, Magyary Csilla, Molndr
Zsigmond dr., Szabadkat Sdndor, dr. Szakdts Istvdnné és T.
Dombrddy Dôra\

a zene-, képzô- és iparmûvészek kôzûl pedig Brosné Karikds
Ceciha, Buzdné Ormay Ildikô, Gyimesy Kdsds Ernô, dr. Koe-
Krompecher Ldszlô, MôrJôzsef, Radnay Rudolf, SzêlesJôzsef
ésfelesége, Tallôs Mônc, Tallôs Kitty és VudyJôzsef volt jelen.

♦ * ♦

megnyitâsât kôvetôen este 7 ôrakor irodalmi
és mûvészest kezdôdôtt, amelyen a XV. Magyar Talâlkozô
résztyeyôin kîviil Cleveland és kôrnyéke magyarsâgânak leg-
jobbjai jelentek meg. Az ûnnepi megnyitôt Somogyi Ferenc
dr., az Arpâd Akadémia fôtitkâra mondta.

Somogyi Ferenc:

IGAZUNKÉRT

Aclevelandi Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâgânak ne-
vében és megbizâsâbôl kedves mindnyâjukat, a magyar egyhâ-

.fSy®®^lstek és mâs szervezetek igen tisztelt vezetôit és ki-
kûldôttjeit, a szabad szellemi Magyarorszdg messze tâjakrôl ér-
kezett kôveteit, a magyar mûveltség âldott hordozôit, népi és
nemzeti hagyomânyaink hûséges ôrzôit, a magyar Ige és a ma-
gyar lrds lelkes apostolait és buzgô hîveit, valamennyiûket egy-
szeruen, mint magyarokat, csupân két szôval, magyar szere-
tettel kôszôntôm.

Isten kegyelmébôl és magyarsâgunk idegenben is tôrhetet-
len akaratâbôl, népi és nemzeti hagyomânyainkhoz valô ren-
dûletlen ragaszkodâsbôl tizenôtôdszôr gyûltûnk ma ôssze, hogy
az amenkai hâla-ûnnepe utân kûlôn is kôszônetet mondjunk a
Gondviselésnek szabadsâgunkért, emlékeket idézzûnk régi
dicsôségrôl, vagy ha kell, behegedt sebeket szaggassunk fel te-
temrehîvâsunkon és fûrkészô tekintettel nézzûnk a boldogabb
jôvô hitének hajnala felé.



Idézzûk 450 év tâvolâbôl a râkosi és a hatvani orszâggyu és
ôntudatos szellemét, 400 év tâvolâbôl Bdthori Istvân erdé yi
fejedelem lengyel kirâllyâ tôrtént megvâlasztâsânak feleme ô
tôrténeti eseményét, 150 év tâvolâbôl Vôrôsmarty Mihàly^ ^
lân futâsâ"-nak felzendûlését s ajkân a szemrehânyô kér és
elhangzâsât: "Régi dicsôségùnk, bol késel az éji homâlyban

És idézzûk ugyancsak 150 év tâvolâbôl Széchenyï Istvan
grôfpéldâtlan példâjât, a magyar nyelv intézményes âpolâsâra
hivatott akadémia céljâra tett ônkéntes felajânlâsât, azt n
—igen szerényen és nagyon halkan —15 év tâvolâbôl az e so
Magyar Talâlkozô vâratlan sikerét, végûl —még szerényeb en
és még halkabban —10 év tâvolâbôl a szabadfôldôn élô ma
gyar tudôsok, îrôk és mûvészek Arpâd Akadémiâjânak meg
alakulâsât. ,

Tetemrehwâsunkon a mohâcsi vészre kell gondolnu .
amelynek jôvôre lesz 450. évfordulôja; Erdélyért aggôdu >
Trianon âtkât nyôgjûk; a pârizsi béke bilincseit râzzuk és a
Helsinki hatârozatok reménytelenségein tépelôdû^.

Tekintetûnk mégis tôretlen hittel a jôvô lehetôségeine ut
jât kémleli. Amagyar szellem szabad fôldôn szûletett ki^ma^s
lô értékû alkotâsait keressûk, hagyomânyaink megôrzés m
nyelvûnk fenntartâsân és âpolâsân fâradozunk, legszente
meggyôzôdésûnket védjûk, amely — Zrinyi szavaival azt
vallja, hogy "egynemzetnél sem vagyunk alâbbvalôk ; igazun
kért, a magyar igazsâg érvényesîtéséért kôrômszakadtâig ren
dûletlenûl harcolunk.

Ezért gyûltûnk ma tizenôtôdszor is ôssze.
A XV. Magyar Talâlkozô s egyben a III. Magyar Kong-

resszus ûléseit Isten nevében megnyitom és âtadom a szôt iro-
dalmi és mûvészestûnk mûsorvezetôjének, aki régi, kôzkedvelt
barâtunk és munkatârsunk, Molnâr Zsigmond dr., az ismert
kôzîrô és râdiôszerkesztô, az Arpâd Akadémia irodalmi fôosz-
tâlyânak rendes tagja.

^ *

Molndr Zsigmond dr. :

végvAri vitézekként
Ha valaha még egy szebb és boldogabb magyar életben

megîrjâk egyszer orszâgvesztésûnknek és népûnk legnagyobb
emigrâciôjânak keservekben, inségekben és ârmânyokban bô-



velkedô, szomorû tôrténetét, ha az eljôvendô késô szâzadokban
lesz még igaz és hû magyar krônikâs, ha lesz még ûj Tinôdi
Lantos Sebestyén, aki egy értûnk valô requiemben, vagy egy
bennûnket siratô, keserû énekben elmondja, hogy a XX. szâ-
zadmâsodikfelében, a nyugati végek nagy magyar Rodostôjâ-
ban, a lâthatatlan szellemi és erkôlcsi Magyarorszâg kicsinyke
ôrtornyaiban kik âlltak vigyâzôkként a vârtân, kik voltak a
szâmûzetésbe kerûlt magyar nemzeti szellem és kultûra ôrizô
Pâsztorai: akkor e tôrténelem lapjain kiemelkedô helyet kell
kapniuk majda clevelandi Magyar Talâlkozôk, Magyar Kong-
resszusok évrôl évre megismétlôdô napjainak.

Otthon ma minden lâtszat-enyhûlés ellenére is idegen meg-
szâllâs, szolgasâg és elnyomatâs van. A helsinki sôtét cinkosok
"aem hallottâk meg a nyugati végek hazât vesztett magyarjai-
^^k jajkiâltâsât és cinikusan szentesîtették a Budavâr ôsi tor-
'^yaira immâron 30 éwel ezelôtt felkûszott vôrôs rongyok ke-
^®ly lobogâsât.

^ vér és vas e vad korszakâban otthon ma nincsen szabad
'^^gyar szô, nincsen szabad iras; csak irânyîtott sajtô, még a
Syerrnekmesékben is csak pârtérdekeket szolgâlô szôlam van és
^sak a rendszer szolgaian sunyi dicsérete folyik.

Otthon ma nincsenek MagyarSzolzseniciek, nincsenek tôb-
f ^ hâzsongârdi temetôben porladô Reményik Sândorok;

'̂ irics tôbbé magyar wellsi énekes és nincsen lângsîrba menô
'^^gyar wellsi bârd.

Orszâgok és szelek ûtjâra kerûlt a nemzet megannyi hû fia
elszôrt, kicsiny pâsztortûzeknél melengeti magât. E pâsztor-

l^zeknél és vesztett szabadsâgunk siratôfalânâl, mint a cleve
landi Magyar Talâlkôzôkon és Magyar Kongresszusokon, ott
âllanak a lerontott Jeruzsâlem elûzôtt pâsztorai; ott âllanak a
"Magyar irôk, tudôsok és mûvészek, a nemzeti érzésû magyar
Papok, a kis magyar iskolâk âldozatos lelkû tanitôi és a cser-
készvezetôk, a magyar kônyvtârosok, az orvosok és a modem
technolôgia kitûnô mérnôk-szakemberei és végezetûl — iszo-
nyû kûzdelmet vîvô végvâri vitézekként — ott âllnak a magyar
nemzeti emigrâciôs sajtô munkâsai, a magyar ûjsâglrôk, a ma
gyar lap- és kônyvkiadôk, a râdiôsok, akik vigyâzvân vigyâzzâk
a széledô nyâjat és szîvûk minden melegével élesztgetik a mâr
hunyôfélben lévô tûzeket és a hamvadô parazsat.



Ma ismét emigrâciôs magyarsâgszolgâlatunk kiemelkedô
kultûreseményén, a III. Magyar Kongresszust bevezetô irodal-
mi és mûvészesten vagyunk jelen, amelynek mûsorân a kozre-
mûkôdôk tudâsuk legjavât hozzâk és adjâk. Ezen a szelîd ôszi
estén, amikor a fâk lombjai mâr mind lehullattâk elsârgult le-
veleiket, azt kérem, fogadjâk ôket szeretettel.

S. Koôsa Antal (Détroit, MI) kôltô, az Ârpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak rendes tagja és az Ârpâd-érem tulajdo-
nosa "Cserepek" cîmmel megjelent legûjabb kôtetébôl mûvészi
âtéléssel szavalt szemelvényeket. Kitûnô verseivel és nagyszerû
elôadâsâval megérdemeit sikert aratott.

B. Karikds Cecilia (Washington, D.C.) énekmûvésznô, az
Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagja,
Kacsôh Pongrâc "Jdnos vitéz"-éhôX adott elô — Korôdy Istvân
zongoramûvész klséretével — tôbb énekszâmot, amely mind
âltalânos, nagy tetszést aratott.

Nehéz Ferenc (Los Angeles, CA) îrô, az Ârpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak rendes tagja, "Dundrôlfûj a szél cîmû
novellâjânak felolvasâsâval vâltott ki osztatlan elismerést a
hallgatôsâgbôl.

Bdrdny Istvdnné énekmûvésznô — Pintér Bdrdny Erzsébet
zongoramûvésznô klséretével — Bizet "Carmen" cîmû operâ-
jâbôl a Habanera-âriât és Verdi "TrubaduT"-ià.hô\ az
Azucena-âriât énekelte kivâlô mûvészettel és nagy hatâssal.

Flôridn Tibor (New Milford, CT) kôltô, az Arpâd Akadé
mia irodalmi fôosztâlyânak elnôke és az arany Ârpâd-érem tu-

"Keserû gyôkéren" cîmmel megjelent legûjabb kôte
tébôl elôadott kôlteményeivel hôdîtotta meg a kôzônséget.

Mack Wayne, a WDOK-FM clevelandi râdiô zenei igazga-
tôja Kôrody Istvdnzongoramûvész és a szerzô, valamint Kiss
Jdnos karnagy kîséretével Egyed Miklôs dr. (New London, OH)

Kardcsonyi sôhaf, "Szabadsdgharcos indulô" és "Hap'py
Birthday, America (JThe Bicentennial Sang)" cîmû szerzemé-
nyeit adta elô olyan sikerrel, hogy az elragadtatott kôzônség
percekig felâllva ûnnepelte. Egyed Miklôs dr., a dalok szerzôje,
az Arpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlyânak rendes tagja
és az arany Ârpâd-érem tulajdonosa.



A nyugat-clevelandi cserkészcsapatok regôs-csoportjânak
tagjai — Temesvdry Magda és Andrâs betanîtâsâban — a
mtkepircseï csârddst, valamint a kapuvdri verbunkost és csdr-
ddst mutattâk be. Tâncmûvészeti felkészûltségiiknek méltô
jutalmaként a lelkes kôzônség megismételtette szâmaikat.

Befejezésûl Kôrody Istvdn zongoramûvész Bartôk Béla
"Allegro barbare" clmû darabjât jâtszotta el, amelyet a hall-
gatôsâg tapsviharral jutalmazott.

A mûsoron szereplô hôlgyeknek a rendezôség nagyon szép
rôzsacsokrokat nyûjtott ât.

A mûsorvezetés nagy kôrûltekintést igénylô feladatât —szel-
lemes ôsszekôtô szôvegekkel — Molndr Zsigmond dr. elisme-
résre méltô szakavatottsâggal végezte.

Az est hangulatos ismerkedô cocktail party-val végzôdôtt.
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HELSINKIÉS AMI UTÂNA KÔ VETKEZIK

A XV. Magyar Talâlkozô (III. Magyar Kongresszus) ta-
nâcskozâsai 1975. november 29-én, szombaton délelôtt 9 ôra-
kor kezdôdtek.

Az elsô ankét megbeszéléseinek târgykôre "Helsinki ês ami
utdna kôvetkezik" cimen azzal a kérdéssel foglalkozott, "Mi-
ként folytassuk kûzdelmûnket Magyarorszâgfelszabadûâsa ér-
dehében?"

Az ankétot A^dda5Jânos dr., a Magyar Talâlkozôk Allandô
Titkârsâgânak vezetôje nyitotta meg, majd a szép szâmban
megjelentek iidvôzlése utân a Helsinkiben kôtôtt nemzetkôzi
megâllapodâs kiértékelésével kapcsolatos tanâcskozâsokat
vezette be néhâny gondolattal.

NddasJânos dr.-.

VISSZAÉLÉS EREDMÉNYE

A két éven ât folytatott elôkészîtô megbeszélések utân a
nagy és fényes kûlsôségek kôzôtt alâîrt ûgynevezett "Helsinki
megdllapodds" (Helsinki Agreement) a détente szellemében
jôtt létre.

A magyar emigrâciô ûgy lâtja, ennek a megâllapodâsnak
egyetlen kézzelfoghatô eredménye az volt, hogy a nagyhatal-
mak és a még szabad eurôpai orszâgok az elôbbiek "nyomâsâ-
ra ebben a megâllapodâsban elismerték a Szovjetuniô fenn-
hatôsâgât az âltala jogtalanul megszâllt és mindmâig ugyan-
csak jogtalanul kézbentartott vasfiiggôny môgôtti teriiletekre



vonatkozôan. Igy Magyarorszâg jogtalan szovjet megszdllâsa is
hivatalos elismerést nyert.

A helsinki megâllapodâs az Egyesûlt Nemzetek alapokmâ-
nyâban foglalt alapelvek legcsûnyâbb megsértése és megcsûfo-
lâsa, egyben a "status quo" jelszavânak hangoztatâsa és a de-
tente "szellemé"-nek idézgetése kôzben a nemzetkôzi politikai
fogalmakkal tôrtént visszaélés eredménye.

A pârizsi békeszerzôdés, helyesebben kényszerbéke,
amelyet 1947-ben "kôtôttek meg" a magyar kûldôttség meg-
hallgatâsa nélkûl, akârcsak a trianoni békeparancs is, amely-
nek igazsâgtalansâgai a mâsodik vilâghâborût kirobbantottâk.
legalâbb papîron biztositotta a legyôzôtt népeknek azt a jogât,
hogy ônâllô âllamisâgukat megtartsâk és szabadon vâlaszthas-
sâk meg életformâjukat. A pârizsi kényszerbéke Csonka-Ma-
gyarorszâg âllami ônâllôsâgât és fûggetlenségét annak hatâro-
zott kimondâsâval biztositotta, hogy a magyarorszâgi szovjet-
orosz megszâllô csapatok a Szovjetuniô és Ausztria kôzôtt meg-
kôtôtt békeszerzôdés alâirâsâtôl szâmitott 90 napon belûl kôte-
lesek lesznek Magyarorszâg terûletét elhagyni.

Ezt a nemzetkôzi jogszerzôdést a szovjet ûgy jâtszotta ki,
bogyrégi môdszerének alkalmazâsâval a szovjet hadsereg jelen-
létében magyarorszâgi megbizottai révén elôszôr megsemmisi-
tette az orszâg tôbbségi pârtjât, majd a kisebbségi kommunista
pârtot juttatta uralomra, amely a titkos, szabad vâlasztâsokon
sohasem kapott 5.7%-nâl tôbb szavazatot, aztân — harmadik
lépésként —a varsôi egyezmény megkôtése utân "behivatta" a
szovjet haderôt, amely akkor sem tâvozott az orszâgbôl, amikor
az Egyesûlt Nemzetek Szervezete 14 éven keresztûl meg-meg-
ûjitott hatârozatokkal erre ûjra meg ûjra kôtelezte.

1956-ban, amikor a magryar nép a vilâgtôrténelemben
pâratlanul âllô môdon és elszântsâggal fellâzadt a szovjet dik-
tatûra ellen, a kommunista Nagy Imre miniszterelnôk a szov-
jettôl valô fûggetlenséget kimondô magyar nemzet nevében a
nemzetkôzi jogszabâlyok betartâsâval kôvetelte a megszâllô
szovjet haderô kivonulâsât. Maga az egyetemi ifjûsâg 16 pont-
ban kôrvonalazta kôvetelését, amelyekbôl a szovjet diktatûrâ-
val szembeni alapvetô kivânsâgokat idézem:

1. Az ôsszes szovjet csapatoknak azonnali kivondsât kôve-
teljûk Magyarorszdgrôl a békeszerzôdés hatdrozatai alapjdn.



5. Âltaldnos, egyenlô és titkos vdlasztâsokat kôvetelûnk az
orszdgban, tôbb pdrt részvételével, ûj nemzetgyûlés megvd-
lasztdsa céljdbôl. Kôveteljuk a munkdssdg sztrdjk-jogdnak biz-
tositdsdt.

6. Kôveteljuk a magyar—szovjet és a magyar—jugoszldv
pohtihai, gazdasdgi és szellemi kapcsolatokfelûlvizsgdldsdt és
ûj rendezését, a politikai és gazdasdgi teljes egyenrangûsdg és
az egymds belûgyeibe valô be nem avatkozds alapjdn.

8. Hozzdk nyilvdnossdgra kûlkereskedelmt szerzôdéseinket,
a soha ki nem fizethetôjôvdtételek tényleges adatait. Nyût és
ôszinte tdjékoztatdst kôvetelûnk az orszdg urdnérckészleteirôl,
kiakndzdsârôl, az orosz koncessziôrôl. Kôveteljuk, hogy a,z
urdnércet vildgpiaci dron, nemes valutdért Magyarorszdg sza-
badon értékesûhesse.

11. Kôveteljuk az ôsszes politikai és gazdasdgi perekfûggst-
len birôsdgon valôfelûlvizsgdldsdt, az ârtatlanul elitéltek sza-
badon bocsdjtâsdt és rehabilitdldsdt. Kôveteljûk a Szovjetuniô-
ba kihurcolt hadifoglyok és polgâri személyek azonnah haza-
szâlUtdsdt, beleértve a hatdron kivûl elitélt foglyokat is.

12. Teljes vélemény-, szôlds- és sajtôszabadsdgot, szabad
rddiôt kôvetelûnk és a MEFESZ-szervezet szdmdra nagy pél-^
ddnyszdmû ûj napilapot. Kôveteljûk a meglévô "kdderanyag"
nyilvdnossdgrahozataldt és megsemmisitését.

Nem a magyar emigjrâciô kôvetelte ezeket, hanem az ott-
honi magyar dolgozôk voltak azok, akik ezekért a kôvetelése-
kért életûket is készek voltak felâldozni.

A magyar nép szabadsâgvâgyât a szovjet tankok vérbe foj-
hattâk, kôveteléseit elnémîthattâk, de a szabadsâg eszméi
ôrôkké élnek. A magyar nép Idvânsâgait a szabad vilâgban élô
magyar emigrâciô magâévâ teszi és a szabadsâgâtôl, szôlâssza-
badsâgâtôl megfosztott magyar nép nevében sohasem szûnik
meg hangoztatni az einémîtott magyar kîvânsâgokat.

A trianoni és pârizsi egyoldalû és igazsâgtalan békeparan-
csok végrehajtâsât az alâirô nagyhatalmak garantâltâk. Szava-
toltâk bennûk a megszâllt teriileteken megkérdezésûk nélkiil
kisebbségi sorsba kényszeritett magyar ôslakossdg védelmét is,
Magyarorszâg âllami ônâllôsâgât is.



A helsinki megâllapodâst alâîrô nagyhatalmak képviselôi
most a két békeszerzôdés rendeikezéseit egyoldalûan feladtâk,
ami âltal azokat teljesen illuzôrikusokkâ tették. Kûlônôsen vo-
natkozik ez a megâllapîtâs az Amerikai Egyesùlt Âllamokra,
mert a pârizsi békekôtést a Kongresszus annak idején ratifi-
kàlta és ezzel tôrvényerôre emelte. Ford elnôk tehât a helsinki
megâllapodâs alâirâsâval egyoldalûan megsértette ezt a
tôrvényt.

A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) âllandô titkârsâga a
helsinki megâllapodâs ûgyében hatârozati javaslatot készîtett,
amelyet hozzâszôlâs céljâbôl a szabad fôldôn élô magyarsâg
fontosabb vezetô egyéniségeinek is megkûldôtt. Ennek szôvege
a kôvetkezô:

Hatârozatijavaslat

a III. Magyar Kongresszus elé\

A szabad fôldre szétszôrôdott magyarsâg két évtized ôta
folytatja kûzdelmét és felvilâgositô tevékenységét az ezeréves
Magyarorszâg felszabadîtâsa érdekében.

Kénytelenek vagyunk megâllapitani, hogy ez a tevékenység
nem vezetett eredményre, sôt a Helsinkiben alâîrt megâllapo
dâs — ûgy lâtszik — véglegesen a szovjet-orosz érdekkôrbe
juttatta Magyarorszâgot.

Meg kell âllapîtanunk, hogy ami ezen a téren tôrtént, az
nemcsak a szabad vilâg, hanem az egész emberiség szégyene,
mert ugyanakkor, amikor egyre-mâsra "szabadltanak fel"
olyan népek, amelyek az ônâllô âllami életre még semmikép-
pen sem érettek, kultûmépeket, s kôztûk elsôsorban a ma-
gyart, alkudozâsok târgyâvâ tesznek és az ônrendelkezési jog
legsûlyosabb sérelmével megkérdezésûk nélkûl hatâroznak fe-
lettûk. A pârizs-kômyéki békékben s kôztûk a trianoni béke-
parancsban is, legalâbb a lâtszatot prôbâltâk fenntartani,
most azonban mâr erre sincsenek tekintettel.

A magyar nép a trianoni és a pârizsi békéket sohasem fo-
gadta el igazsâgosoknak, ellenkezôleg azokat egyoldalû kény-
szer—diktâtumoknak tartotta és tartja ma is, mert a magyar
nép képviselôit részben meg sem hallgattâk, részben fenyege-
tésekkel kényszeritették a "szerzôdés"-ek alâîrâsâra. A nagyha-



talmak azonban — s kôztûk az Amerikai Egyesûlt Âllamok is
—kôtelezték xnagukat ezeknek a szerzôdéseknek végrehajtâsâ-
ra és betartâsâra, sôt betartatâsâra. A trianoni békeszerzôdést
Amerika ugyan sohasem ratifïkâlta, de késôbb tudomâsul vet-
te. az 1947-ben megkôtôtt pârizsi békét azonban alâîrta, rati
fïkâlta s végrehajtâsâra kôtelezte magât.

A MagyarKongresszus megitélése szerint a Helsinkiben kô-
tôttmegegyezés alâîrâsâval mind az USA elnôke, mind a tôbbi
alâ'irôk sûlyosan megsértették a nemzetkôzi jog alapelveit s
ezzel egyiitt az UNO alapokmânyânak rendelkezéseit is, legel-
sôsorban Magyarorszâgra nézve, amikor a pârizsi békeszerzô-
dés kimondott rendelkezéseivel ellentétben Magyarorszâg sza-
badsâgânak visszaadâsa helyett annak jogtalan szovjet meg-
szâllâsât nemcsak elismerték, de véglegesîtették is.

Mi, szabad fôldôn élô politikai menekûltek, akik a szabad-
sâgâtôl megfosztott magyar nép helyett kôtelesek vagyunk
annak érdekeit képviselni és véleményét kifejezésre juttatni, a
legilletékesebb fôrumok elôtt is tolmâcsolni, ûnnepélyesen kije-
lentjûk, hogy a helsinkimegegyezést nemfogadhatjuk el, mert
az a pârizsi békeszerzôdés rendelkezéseit felboritotta.

A legteljesebb hatârozottsâggal ki kell jelentenûnk s az ille-
tékesek tudomâsâra kell adnunk, hogy a magyar nép amelynek
érdekeit a szovjet-orosz megszâllâs alatt s a Szovjetuniô hatal-
mâval mûkôdô budapesti bâbkormâny semmiképpen sem kép-
viselhet, a helsinki megâllapodâs utânmind a trianoni, mind a
pârizsi békeszerzôdést semmisnek tekinti s ezért a Duna-me-
dencében teljesen ûj, igazsdgos elrendezést kôvetel az 1918.
november 4-i Diaz fegyversziineti szerzôdés alapjân, amely
nem egyes nagyhatalmak ônzô katonapolitikai, vagy gazdasâgi
céljait, hanem kizdrôlag az ott élô népek érdekeit veszi alapul.

A Magyar Kongresszus megâllapîtja tovâbbâ, hogy amîg a
magyar nép minden jogot biztosît a terûletén élô nemzeti ki-
sebbségeknek, addig az ûgynevezett ûtôdâllamok a wilsoni 14
pontban, a trianoni és pârizsi "békeszerzôdések"-ben a magyar
nemzeti kisebbségekkel szemben vâllalt kôtelezettségeiket ismé-
telten sûlyosan megsértették s a hozzâjuk csatolt teriileteken,
fôként az igazsâgtalanul Româniânak juttatott Erdélyben a
magyar ôslakossâgot tervszerûen irtjâk s elnyomô tôrekvéseik-
nek az ismételt kôzbenjârâsok ellenére sem vetnek véget.



A Magyar Kongresszus kôtelességének érzi, hogy a Helsin-
kiben keletkezett ûj helyzetnek megfelelôen kérelemmel, pa-
nasszal, vagy akâr kôveteléssel forduljon minden lehetséges fô-
rumhoz, az Egyesûlt Nemzetek Szervezetéhez, vagy a hâgai
Nemzetkôzi Bîrôsâghoz is. Fel kell tâmia mindazokat a sérel-
meket, amelyek a magyarsâgot a trianoni békeparancs ôta —
amelyet Magyarorszâg képviselôi csak "ellenâllhatatlan kény-
szer hatâsa alatt" îrtak alâ — Pârizson, Helsinkin ât szinte fo-
lyamatosan érték s amelyeket a kisebbségeinkkel szemben em-
beri bânâsmôdra képtelen utôdâllamok sorozatosan elkôvet-
tek. Râ kell mutatni arra a kûlônôsen fonâk helyzetre, amely
azzal âllt elô, hogy Helsinkiben a pârizsi békeszerzôdéssel két-
ségtelenûl ellenkezô megâllapodâst îrtak alâ. A III. Magyar
Kongresszus szûkségesnek tartja mindazoknak az érveknek és bi-
zonyîtékoknak ismételt és rendszeres ôsszefoglalâsât, amelyeket
a Magyar Talâlkozôkon 1967-ben, 1968-ban, 1969-ben, fôként
pedig a trianoni békeparancs 50. évfordulôja alkalmâbôl 1970-
ben —a némasâgra îtélt magyar nép nevében — a legilletéke-
sebb szakemberek felhoztak.

Osszegezve a fentieket: a III. Magyar Kongresszus azt a ki-
vânsâgât nyîlvânitja, hogy a helsinki megâllapodâs Magyaror-
szâgra vonatkozô részét hatâlytalanîtsâk, az elôzô békeszerzô-
déseket alâîrô hatalmakat pedig ûj béketârgyalâsra utasîtsâk.

A beérkezett hozzâszôlâsok âltalâban helyeselték âllâspon-
tunkat s kûlônôsen abban egyeztek meg, hogy a helsinki meg-
âllapodâsnak a vasfûggôny môgôtti orszâgok szovjet megszâl-
lâsât véglegesîtô része ellen széleskôrû felvilâgosîtô tevékenysé-
get kell a magyar emigrâciônak — szakértôi, jogâszai, tudôsai
kôzremûkôdésével — megindîtania.

Egyetlen egy hozzâszôlô fejtette ki aggâlyât abban a tekin-
tetben, hogy nemzetkôzi jogilag Magyarorszâgnak kellene az
ilyen irânyû lépéseket megtenni, illetôleg szorgalmaznia, amit
azonban a szovjet fennhatôsâg megerôsitése és tôrvényesitése
utân nem tud megtenni.

A helsinki megâllapodâs egyetlen elônyôs pontja az a lazân
megszôvegezett kikôtés, amely az eszmék szabad beâramlâsât,
kôlcsônôs kicserélését, a szellemi termékek, kônyvek, folyôira-



tok, lapok szabad forgalmânak kolcsônôsségét biztosîtja a vas-
fûggôny môgôtti orszâgokkal. Ezt a megâllapodâst azonban
Magyarorszâg mai vezetôi a szovjet râjuk nehezedô tilalma kô-
vetkeztében nem tudjâk foganatositani.

A szabad fôldôn élô magyarsâgnak kôvetelnie kell a kùlôn-
bôzô magyar képviseletek ûtjân, elsôsorban az Amerikai
Magyar Szôvetségen keresztûl, hogy a helsinki megâllapodâs
értelmében engedjék be a kulfôldi magyarsâg szellemi termé-
keit és tegyék lehetôvé, hogy a magyarorszâgi diktatûra ke-
gyeltjeinek kulfôldi szerepléseihez hasonlôan a szabad vilâgban
élô magyar îrôknak, mûvészeknek is engedjék meg, hogy Ma-
gyarorszâgon elôadâsokat tarthassanak, elôadô kôrûtakat
tehessenek és târlatokat, kiâllitâsokat rendezhessenek.

Az elôbbi kérdéssel kapcsolatban az emigrâciônak arra is
fel kell hivnia a szabad vilâg fîgyelmét, hogy Magyarorszâgon
még mindig pârtsajtô irânyîtja a kôzvéleményt. Magyar vonat-
kozâsban viszont az egyik hozzâszôlô azt javasolta, kérjiik fel az
Amerikai Magyar Szôvetséget, indîtson a helsinki megâllapo-
dâsok ellen széleskôrû felvilâgosîtô tevékenységet, magyar szak-
értôk bevonâsâval minden magyarlakta gôcpontban rendezzen
tâjékoztatô elôadâsokat.

Ez az ankét az elôbb érintett kérdésekkel Idvân behatôbb
részletességgel és esetleg szélesebb kôrû vonatkozâsaival is fog-
lalkozni.

Nâdasjânos dr., a Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâgâ-
nak vezetôje az ankét elnôki tisztségének ellâtâsâra Pâsztor
Ldszlôt, az Amerikai Magyar Szôvetség igazgatôsâgânak elnô-
két kérte fel.

Pâsztor Lâszlô:

EGYESÙLT EROVEL

Pâsztor Lâszlô (Pittsburgh, PA) tanâcskozâsi einôk a maga
részérôl kûlôn is ûdvôzôlte a megjelenteket, majd az elôadôkat
mutatta be.

Bevezetôjében azt hangsûlyozta, hogy minden kérdés meg-
oldâsânak sikeréhez hozzâtartozik a kérdés elôzményeinek
tûzetes megismerése. Ennek megtôrtével a siker fokât az annak
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biztosîtâsâra fordîtott erôfeszîtés, szervezettség hatârozza meg.
A helsinki hatârozatokkal kapcsolatos tennivalôk elsô elôfelté-
tele, hogy fogjunk ôssze, mert az ôsszefogâsban rejlik az erô,
amely a sikert ki tudja vîvni.

Elismeréssel nyilatkozik arrôl a hârom szervezetrôl,' az
Amerikai Magyar Szôvetségrôl, a Szabadsâgharcos Szôvetség-
rôl és az észak-amerikai magyar szervezetek Kôzôs Kûlûgyi Bi-
zottsâgârôl, amely a csatlakozô tôbbi szervezettel egyiitt arâny-
lagrendkîvul kevés anyagi âldozat és utânjârâs révén is jelentôs
eredményeket ért el. Kôtelességének érzi, hogy ezért a kôzre-
mûkôdôkrrek az ankét nyilvânossâga elôtt is hâlâs kôszônetet
mondjon.

A tovâbbiakban a helsinki konferenciât kôvetô csalôdâs
okait vâzolta. A csalôdâs elsôsorban a magyarsâgot érte, de a
tôbbi rabnemzetet sem kîmélte, mert a helsinki zârônyilatkozat
a meglévô helyzeten semmit sem vâltoztatott. Szôvegébe
azonban mégis bekerûltek olyan elvi nyilatkozatok, amelyek
végelemzésûkben az ônrendelkezési jog érvényesitésére, szabad
'vâlasztâsokra, sot még a meglévô hatârok megvâltoztatdsdra is
lehetôséget nyûjthatndnak. Persze egyelôre fel sem tételezhetô,
hogy akâr a magyarorszâgi kormâny, akâr a tôbbi kelet-eurô-
pai âllam jelenlegi rendszere akârcsak hivatkoznék is ezekre a
lehetôségekre, a helsinkinyilatkozatidôvel talân mégis Keletés
Nyugat viszonyânak prôbakôve lesz. Kétévenként ugyanis (leg-
kôzelebb majd Belgrâdban) kiértékelik a nyilatkozatban fog-
lalt irânyelvek alkalmazâsânak eredményeit.

Az Amerikai Magyar Szôvetségnek és a tôbbi emigrâciôs
tttagyar szervezetnek folytatnia kell eddigi kûzdelmét, elsôsor
ban kôvetelnie kell a megszâllô szovjet csapatok kivonulâsdt,
amit az otthoniak nem tehetnek, és éber fîgyelemmel kell kîsér-
nie, hogy a helsinki zârônyilatkozatban foglalt igéreteket ho-
gyan és mennyiben tartjâk be, vagy szegik meg.

A Szovjetuniô ilyen megîtélés alapjân bizonyos mértékig
kelepcébe kerûlt. A helsinki utân adôdô helyzetben sok olyan
kérdést fel lehet vetni, ami korâbban jogosulatlannak lett vol-
tta minôsîthetô. És ez nemcsak a Szovjetuniôval szemben van
tgy. Az erdélyi magyarsâg sérelmeinek orvoslâsât a româniai
németség sérelmeivel egyutt példâul mâr a helsinki hatâroza-
tok êrtelmében lehetett kôvetelni.



Bevezetôjének leglényegesebb mondanivalôjâul azt szeretné
hangsûlyozni, hogy nekûnk minden lehetôséget ki kell az ott-
honiak és elszaldtott véreink érdekében hasznâlnunk, amit a
Helsinki hatârozatok bârmilyen vonatkozâsban és a legkisebb
mértékben is nyûjtanak.

Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA) tanâcskozâsi elnôk elsô
hozzâszôlôként Ndvori Kornél dr. (Détroit, Mi) orvost kérte fel.

Nâvori Kornél dr. ;

ÛJ ÛTAKAT KELL KERESNÛNK

A mâsodik vilâghâborû utân az amerikai magyarsâg
rendkîvûli feladatok elé nézett és néz a mai napig is.
Legfontosabb feladata volt és maradt a magyar nemzeti érzés
fenntartâsa és az otthoni, valamint a hatârokon Idviil szoritott
magyarsâg érdekei felett valô ôrkôdés. Ezeknek a feladatok-
nak, ha ôszinték akarunk lenni, az amerikai magyarsâg nem
mindig felelt meg.

A millenniumi Magyarorszâg fôrtelmes megcsonkitâsa
utân kôvetkezô tôbb mint két évtizedes lélegzethez jutâs
tôrténelmi tâvlatokban is tôbb jôt, mint rosszat hagyott
ôrôkségiil a nâci-német és szovjet-orosz hatalmi helyzetek âltal
felidézett vâltozâsok magyarjaira. A tôbbszôrôs nemzet — és
népcsonkîtâsokra reagâlva a két hâborû kôzt élô magyarsâg
mind az ôhazâban, mind Amerikâban tôbbnyire pozitiv erôvel
szôlaltatta meg az ôsszefogds és a kôlcsônôs segîtés kifejezéseit.
Még a mâsodik vilâghâborût kôvetô idôkben is meglehetôsen
elevenen volt érezhetô az itteni magyarsâg élniakarâsa.

Sajnos, a helyzet ûjabban megvâltozott.
A mâsodik vilâghâborû utân Amerika politikai, târsadalmi

élete fokozatos iramban hatalmas vâltozâsokon ment keresztûl.
A vâltozâsi folyamat még ma sem szûnt meg. Megdôbbenve
kellett felismernûnk, hogy

a) a puritân hâtterû amerikai erkôlcsi életszemiéletet a Jean
Paul Sartre âltal életre keltett existencializmus és annak szâm-
talan hajtâsa sikeres tâmadâs alâ fogta;



b) Amerikânak nincsen felismerhetô bel- és kûlpolitikdja,
de mindenekfelett nincs Keletkôzép-Eurôpât és benne
Magyarorszâgot érintô kûlônleges érdekeltsége.

A fekete forradalom ledôntôtte azokat a hamis kulisszâkat,
amelyek môgé bûjva a hâborû elôtti amerikai nemzetépités azt
hirdette, hogy az olvasztôtégely tényvalôsâg és nem mîtosz. Ma
mâr tudjuk, hogy Amerika lakossâga — anyanyelvét és
nemzetiségi hovatartozâsât illetôen — legalâbb 55 %-ban
etnikus elemekbôl âll, amikbe nem szabad beleérteni az
appalachiai, ozarki, new-englandi és egyéb csoportokat. Ebbe
a hatalmas etnikai tengerbe tartozik a konzervativan szâmîtott
— minden leszârmazottjâval egyetemben tôbb mint 1 milliôra
tehetô amerikai magyarsâg. Annak ellenére, hogy az
olvasztôtégely mitosza szétfoszlôban van és az amerikai mozaik
elméletére vonatkozô felfogâs erôteljes lépésekkel halad az ûj
amerikai képzet megalkotâsa felé; mi lett velûnk, magyarok-
kal?

Felkészûltségben, akaratban, munkaképességben friss
hullâmok lepték el Amerika életét. Bârhovâ nézûnk,
mindenûtt talâlhatunk magyart. Magyar alkotâsok kâprâztat-
jâk el a mûvészi, tudomânyos, technolôgiai és mindennapi
életet. Ugyanakkor azonban a magyarsâgukat vallani merô,
akarô és dacosan hirdetô tômegek sorai nagyon megritkultak.
Az ûjfenten felkapott magyar iskolâztatâsi hangulat is —
tisztelet a kivételnek — csak hangulat maradt. A târsadalmi és
politikai vonalon valô kôzôs frontmutatâs pedig teljesen
zsâkutcâba jutott. Itt-ott csak provinciâlis és helyi erôfeszitések
mutatkoznak. Ritka mâr az a magyar egyhâzi élet is, amely a
magyarsâg erejét megfelelôen vetitené ki.

Mi tôrtént?

Az idôk vâltoztak és a magyarsâg is vâltozâson ment
keresztûl.

A mûlt képzeletét az amerikai magyar célokrôl a "dolldr-
demokrdcia" elve vâltotta fel. Ahogyan az amerikai életet
âltalâban ma mâr nem a puritân elvekre alapozott erkôlcsi
erô, hanem a tudomâny és technolôgia hâzassâgâbôl szûletett
"new salvatïon", az "ûj megvdltds" jellemzi, amelyet rôviden a
"dolldr-demokrdcia" megjelôlés fejezheti ki, ugyanûgy a meg-
pelyhesedett amerikai magyarsâgot is fôleg a dollâr-demokrâ-



cia, meg esetenként a csirkepaprikâsos —tôltôttkâposztâs —sû-
teményes magyar megnyilatkozâsok vonzzâk, kùlonôsen ha a
rendezôk az alkalmi bingôval is megfûszerezték.

Ahogy az 1956 utâni magyar turistaforgalom és a kemény
valutât éhezô hazai gazdasâgi élet kényszerei folytân a hatârok
megnyîltak az amerikai és nyugati magyarsâg elôtt, itteni hon-
fitârsaink is egyre nagyobb szâmban indultak haza lâtôgatôba.
A lâtogatâsokat azonban igen sokszor ellentmondâsok ârnyé-
koltâk be s ahelyett, hogy a tisztân lâtô, erkolcsi erôvel felvérte-
zett szemlélet szemùvegén ât ismerkedtek volna meg a jelenlegi
magyar helyzettel, igen sokan a dollâr-demokrâcia szabadsâ-
gâval mérték fel az 1956 utâni Magyarorszâgot. Viszont a lâto-
gatâst kôvetô eredmény a vârakozâsoknak teljesen ellentmon-
dott. Akâr dicsérôen, akâr becsmérlôleg nyilatkoztak otthoni
tapasztalataikrôl, az amerikai magyarsâg feladatairôl alig
voltak hajlandôk tôbbé hallani is. A kôzelmûltban elhûnyt
Ztlahy Lajos szavaival — a lélek kialvôban van.

Ha a lélek kialszik, mâr senkinek sem lesz alkalma vagy
joga a nemzeti szempontbôl kihiik magyar tetemet még a
dollâr-demokrâciâban sem képviselni. Ezt mind Magyaror-
szâgon, mind itt Amerikâban mindenkinek fel kellett volna is-
mernie. Ennek a felismerésnek azonban csak halvâny jelei mu-
tatkoznak.

Paradoxnak mondhatô, de — hogy az ismeretlen tollnok
szavaival éljek — a legtôbb magyar manapsâg a feldôntôtt ol-
vasztôtégelyben is nagyobb kényelemmel hûzôdik meg, mint a
vetélkedések és a nemzeti felelôsségvâllalâsok sikjân. Ehhez
hozzâjârul az is, hogy az itteni politikâban a detente sokkal
fontosabb, mint a milliôkra menô etnikumok hangzavara. Ezt
bizonyîtja aza tény is, hogy az amerikai magyarsâgot évtizede-
kenkeresztûl fâradhatatlanul képviselô vezetôk minden erôfe-
szitése holtvâgânyra szaladt.

Pesszimizmus, dekadencia, amit mondok? Ez felfogâs
o ga. De inkâbb mondjunk igazat még akkor is, ha beverik a

fejûnket. Az âltatâsnak nincs helye.
Nyilvânvalô, hogy ûj ûtakat kell keresnûnk. Fel kell szâ-

molnunk azt a mitoszt, hogy a magyar nemzettestrôl a
szoyjet-orosz nyomâst a mi nemzedékûnk életében el lehet tâ-
vo îtani, éshogya hazai magyarsâgnak a kôzeljôvôben alkalma



nyîlhatik sorsa formâlâsât sajât kezébe venni.
A politikai realitâsok korâban fel kell ismernûnk, hogy mi,

az itteni magyarok, a szilârd politikai egység megteremtésére
irânyulô tôrekvéseinkkel kudarcot vallottunk. Az otthoni kor-
manyzatnak pedig szemére kell vetnûnk, hogy nem ismerte fel
az amerikai magyarsâg potenciâlis erejét, kûlônôsen a

kisebbségben élô magyarsâg sérelmeinek orvoslâsa terén, és az
egyirânyû hîdépîtéshez valô ragaszkodâssal az itteni magyarsâg
szétforgâcsolôdâsât nagyban elôsegîtette.

A nemzetkôzi viszonyok târgyilagos elemzése arra is râvilâ-
gît, hogy a nyugati gondolatvilâgban Kelet-Eurôpa felszaba-
dîtâsa még szôba sem kerûl. A gazdasâgi megfontolâsok és
nemzetkôzi kereskedelmi elônyûk minden "felszabadîtâsi" esz-
ntet csak gûnyos mosollyal fogadnak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jelenlegi vilâgviszonyok
és Helsinki miatt feladjuk a szabad Magyarorszâg hitét. Éppen
^zert meg kell vizsgâlnunk az elkôvetkezô évtizedekre vonatko-
zô lehetôségeket.

Az egyetlen szilârd alap, amire épîthetûnk: a magyar ifjû-
^°-ë- Hozzâ kell hidat épîtenûnk a legsûrgôsebben. A magyar
nemzeti gondolât megmentôje és életben tartôja csakis a
'^^gyar ifjûsâg lehet. Nincs olyan "izmus", amely az otthoni
'^^gyar ifjûsâgot ûgy elbâjolhatnâ, hogy Nyugat helyett Kelet
felôl vârnâ korlâtlan felszabadulâsât. Ahol a templomok (kûlsô
kényszeritô kôrûlmények kôvetkeztében) ûresednek, de a még
nyomdât sem lâtott bibliâk elôvételben tîz— és szâzezerszâmra
kelnek el, ott az izmusoktôl nem kell sokat tartani.

Hogyan lehetne Amerika magyarsâgât ismét ôntudatra éb-
reszteni, hogy egy ilyen programnak tâmogatôja legyen? Uj
prôfétâkra van szûkségiink, mint volt egykor a zsidôknak, akik
a provinciâlis ôsszezsugorodottsâgba is ûj fényt hoznak. Tiz-
hûsz felkészûlt, elszânt magyarra van szûkség, akik a lâmpâst
naagasra tartjâk és minden erejûkkel âldoznak a magyarsâg
oltârân.

Ennek a kis lâtszâmû, elhivatott magyar csoportnak egyik
feladata az lenne, hogy az igazsâg hirdetésével felrâzza a tu-
nyasâgba sûllyedt, nemtôrôdôm magyarsâgot. Az igazsâg pe
dig, hogy a helsinki megâllapodâs semmiben sem kûlônbôzik a
tôrténelembôl ismert egyéb okmânyoktôl. Annyit sem ér, mint
a tinta, amivel alâîrtâk.



A csoport mâsik feladata viszont az lenne, hogy biztassa
azokat, akikben a lélek kialvôban van. Ôrizze a mécsest, hogy
lângja ki ne lobbanjon. Mert egy bizonyos: a Lajtâtôl keletre
hatalmas, de egyre jobban elrozsdâsodô, idejét mûlt târsadal-
mi gépezet uralkodik az izmusokba beleunt ifjûsâgon. Elavult
târsadalmi szerkezetek pedig — tôrténelmileg illetve — ûj idôk
ûj dalainak sohasem tudtak hatâsosan ellenâllni. Ebben van a
jôvô îgérete, és ez jelenti azt, hogy a helsinki megâllapodâs ha-
lott lesz, mielôtt alkotôi eltûnnek a nagy szmpadrôl.

Pâsztor Lâszlô tanâcskozâsi elnôk kôszônetet mondott
Ndvori Komél dr. értékes hozzâszôlâsâért, majd a soron kôvet-
kezô hozzâszôlôkat kérte fel âllâspontjaik kifejtésére.

Czikann-Zichy Môric dr. ;

AMIT MEG KELL AKADÂLYOZNUNK

A helsinki konferenciân alâîrt nyilatkozat — bar nem blr
kôtelezô szerzôdés erejével — a Szovjetuniô hatalmi
pozîciôjânak megerôsôdését és a nyugati vilâg meghâtrâlâsât
jelentette a râ gyakorolt kommunista nyomâs elôl. Lényegében
semmi sem vâltozott. A kôzép-eurôpai hatârok sérthetetlensé-
gének elvét mâr az 1947-ben megkôtôtt pârizsi békék szentesî-
tették, az a pont pedig, amely a hatârok békés megegyezés
alapjân tôrténô megvâltoztatâsânak lehetôségét biztosîtja,
Magyaroszâgra nézve mindaddig semmi gyakorlati jelentôség-
gel sem bîr, amîg az orszâg és annak szomszédai a "divide et
impera" elvét hirdetô szovjet uralom elnyomâsa alatt vannak.

A nyugati vilâg naîvul abban bîzott, hogy az emberi jogok
védelméreés a szabad gondolatcserére vonatkozô nyilatkozatok
majd az enyhûlés, datante ûtjât egyangetik, és fôleg abban a
pontban lâttâk annak gyakorlati magvalôsulâsât, amely szarint
az alâirô âllamok tartôzkodnak az agrymâs beliigyeibe valô
baavatkozâstôl.

Ezakat a szépan bangzô alvakat az Egyesiilt Nemzatek
alapokmânyâba mâr 1948-ban lafaktették, a Szovjetuniô



azonban azôta lâbbal tiporta azokat. Lényegében tehât nem
tôrtént semmi ûj, csak annyi, hogy a nyugati vilâg ûjabb
erkôlcsi vereséget szenvedett.

Az Egyesûlt Âllamok liberâlis sajtôja, televîziôja, egyetemi
professzorai és szûklâtôkôrû politikusai azonban gyôzelmi
mâmorban ûnneplik a Helsinkiben szûletett detente-ot és tôle
vârjâk a jobb kor hajnalât, amikor a hâborû veszélye végleg
elmûlik Amerika feje fôlûl. Kéjes ôrômmel kîvânjâk szétverni
hadseregunk ma még fennâllô erejét, szétrugni az âllamvé-
delmi szerveket és kitârni a kaput a szovjet propaganda elôtt.
Jellemzô, hogy a meggyilkolt Kennedy elnôkôt és ôccsét, akik
még néhâny éwel ezelôtt a liberâlisok eszményképei voltak, a
liberâlis hirkôzlés szârnyain most sôtét ôngyîlkosoknak
kiâltottâk ki. Ha az események tovâbbra is ebben az irânyban
haladnak, akkor még a sajât nemzedékùnktanûja lehet annak,
iiogy az Egyesûlt Âllamok hatalmi poziciôja ôsszeomlik, ami
magâval rântanâ a szabad Nyugat-Eurôpât is.

Hâla Istennek azonban, az amerikai kôzvéleménynek van
még jôzanul gondolkodô, egészséges kôzhangulata, amely nem
ûl fel a liberâlis hirkôzlés maszlagjainak. És a dolgozô
kisembereknek ez a tôbbséget alkotô tômege kezdi félteni sajât
és gyermekei jôvôjét abban az esetben, ha az események
tovâbbra is ilyen irânyban haladnak. Gondoljunk csak a
szervezett munkâssâg egységes szovjet- és kommunistaellenes
âllâsfoglalâsâra. Itt lâtom én az amerikai magyarsâg fontos
szerepét. Az adott szomorù kôrûlmények kôzôtt a kommunista
jârom alatt gôrnyedô magyarorszâgi és az elszakltott
terûleteken élô véreinknek kôzvetlen se^tséget nem vagyunk
ma képesek nyujtani, de kôzvetett segitséget igen, ha teljes
erôvel belevetjûk magunkat a vilâgkommunizmus és a szovjet
imperializmus elleni harcba.

A nyugati vilâg és fôleg Amerika kôzvéleményében ma erôs
szakadds jelei mutatkoznak, ami egyre mélyûlôben van. Az
egészséges nemzeti érzés kûzd a gyâvân megalkuvô, csak sajât
hasznukat szem elôtt tartô liberâlisokkal szemben. Néhâny
elefântcsonttoronyban élô professzor, ûzleti hasznât nézô
ûzletember, kôtyagos ujsâgîrô és politikus nem jelenti sem a
nyugati vilâgot, sem Amerikât. Ezeket el kell tâvolîtani az



ûtbôl. És ez most a jôvô feladata. Bar szîvunk, leikûnk még ma
is a Duna, Tisza partjain él, lâbunk Amerika talajâhoz van
kôtve, erkôlcsi kôtelességiink tehât, hogy a szovjet imperializ-
mus beférkôzését sorainkba meggâtoijuk, aminek ûtjât a
liberâlisok egyengetik.

Az 1976-os jubileumi év alatt sokat beszélnek és îrnak majd
arrôl, hogy az egyes bevândorolt népi csoportok mennyiben
jârultak hozzâ az Amerikai Egyesiilt Âllamok feilôdéséhez.
Tény az, hogy azok kétkezi munkâja tette az orszâgot naggyâ.
Ez volt a mûlt feladata. Ma az a feladatunk, hogy sajât keserû
tapasztalatainkon okulva felébresszûk a kôztudatban a szovjet
imperializmus terjeszkedésének veszélyét. Ebben egyiitt kell
mûkôdnûnk a vasfûggôny môgôtt élô tôbbi nemzet emigrâciô-
jâval; pillanatnyilag el kell felejteniink az egyes kôzépkelet-
eurôpai népekkel valô ellentéteinket. Ezek megoldâsa a jôvô
feladata. A jelen a szovjet imperializmus terjeszkedése ellen
folyô harc ideje, amely Helsinki ôta nemhogy csôkkent, hanem
erôsôdôtt, amint azt Portugâlia, Angola, Szudân és mâs âzsiai,
afrikai és dél-amerikai âllamok esete bizonyîtja.

Javaslom: minden nagyobb vârosban magyar kezdeménye-
zésre, a târsemigrâciôk szellemi vezetôinek bevonâsâval
rendezzûnk tiltakozô gyûléseket, amelyeken a nemzeti érzésû
amerikai szervezetek képviselôivel egyiitt szerkesszûnk felira-
tokat az illetékes hatôsâgokhoz és az elnôkhôz annak
bebizonyîtâsâval, milyen helytelen volt Helsinkiben megalâz-
kodni Brezsnyev elôtt és kôveteljûk az egyezmény semmisnek
nyilvânitâsât tekintettel arra, hogy azt rôvid néhâny hônapon
belûl a Szovjetuniô szâmos îzben maris flagrânsan megsértette.

Nemcsak mi, magyarok és a tôbbi rabnemzet népe, hanem
az arnerikai kôzvélemény jôzan tôbbsége sem lât Kissingerben
politikai mûvészt, ahogyan azt a liberâlis sajtô igyekszik
e tuntetni, hanem csak ûgyetlen bûvészinast, aki felemelte a

po itikai boszorkânykonyha katlanjânak fôdelét, hogy onnan
lengedje a szovjet imperialista terjeszkedés mâkonyât, amely
. ^ ^ nem âllunk ellent — rôvid idôn belûl elôntheti a szabadVI âgot. Rajtunk âll, hogy ezt megakadâlyozzuk.



Zolcsdk Istvân (Sao Paulo, Brazîlia):

A HATÂRKÉRDÉSEK

A felszôlalô szerint a helsinki hatârozatok lehetôséget nyûj-
tanak a jelenlegi hatârok békés ûton tôrténô megvâltoztatâsâ-
ra. A mâsodik vilâghâborû ôta ez az elsô alkalom, amely a ki-
sebbségeknek jogalapot biztoslt a sérelmûkre tôrtént hatâr-
megâllapîtâsok felûlvizsgâlatâra.

Azt javasolja, hogy az Amerikai Magyar Szôvetség és az Er-
délyi Vilâgszôvetség a tôbbi hîvatott emigrâciôs szerwel egye-
temben alakîtson kôzôs és âllandô bizottsâgot azzal a feladat-
tal: dolgozza ki azokat a môdszereket, amelyek a szûkségesnek
lâtszô hatârrendezésre vonatkozô elôterjesztés megtételét elô-
készîthetik és lehetôvé teszik.

Megîtélése szerint ez a kérdés legelsôsorban Erdéllyel kap-
csolatban merûlhet fel, nemcsak az ottani magyarsâg és né-
metség sérelmei miatt, hanem azért is, mert România tôbbszôr
biztosîtotta a kisebbségek jogait, amelyeket azonban kôvetke-
zetesen nem tartott be és tôbbszôr igen sûlyosan meg is sértette.

Hangsûlyozni luvânja, hogy a bizottsâgnak eleve gondos-
kodnia kell arrôl, hogy az erdélyi német kisebbség nemzetiségi
jogai messzemenô biztosîtâst nyerjenek, hogy ekként Németor-
szâg hathatôs tâmogatâsâra is szâmîtani lehessen.

Homonnay Elemér:

"SEMMIRÔL SEM MONDHATUNK LE"

Amîg a magyar emigrâciô tûlnyomô tôbbsége a helsinki
deklarâciôt ûgy tekintette, mint Magyarorszâg s vele egyûtt
egész Kelet- és Délkelet-Eurôpa jelenlegi sorsânak, a
Szovjetuniô hegemôniâjânak véglegesîtését, Pdsztor Ldszlô —
Kovâcs Imrével egyetértésbbn — ûgy véli, hogy a békés
revîziô lehetôségének kimondâsâval a helsinki nyilatkozat a
magyar emigrrâciôs kûlpolitika alapvetô tôrekvése, az
elszakîtott terûleti kérdések felûlvizsgâlata szâmâra megadja a
lehetôséget. Ha azonhan elolvassuk a helsinki nyilatkozat
idevonatkozô szakaszât, akkor nyomhan fel kell ismernunk.



hogy gyakorlatilag ez a paragrafus még a volt Népszôvetség
idevâgô rendelkezéseivel sem egyenlô értékû, mert mîg ott a
béke veszélyeztetettsége esetén a Népszôvetség Tanâcsânak
elvileg megvolt a joga, hogy az érdekelt orszâg hozzâjârulâsa
nélkûl is dôntsôn (mint ahogy ez tôrtént a Mûncheni
Egyezményben, de mâr a Népszôvetségen ktvûl), addig a
Helsinki paragrafus a békés revîziô lehetôségét uz énntett
orszdg hozzâjârulâsâtôl teszi fûggôvér

El kell azonban ismernûnk annak a lehetôségét, hogy a
békés revîziônak az a megfogalmazâsa lehetôséget ad a
Szovjetuniô szâmâra, hogy a maga érdekszférâjân belûl ily
revîziôt kikényszeritsen, ha azt a Szovjetuniô érdekei ûgy
kivânjâk, mert a Szovjetuniônak megvan a lehetôsége arra,
hogy az érdekelt kormânyt a terûletfeladâsra kényszeritse.

îgy példâul egy esetleges România, vagy Jugoszlâvia elleni
akciô esetén, — amely akciô a Brezsnyev-elv értelmében
természetesen nem esik a Helsinki hatârozatok tiltô
rendelkezései alâ — megvan a lehetôség Erdély és Délvidék
kérdésének magyar szempontbôl kedvezôbb megoldâsâra.

Ily esetben a magyar emigrâciôs kûlpolitika szâmâra nem
lesz mâs lehetôség, mint a bekôvetkezett reviziônak a Nyugat
kôzvéleményével valô elfogadtatâsa s annak elismertetése.^

Czikann-Zichy Môrïc a be nem avatkozâs elvének leszôge-
zésében lât egy rést, amelyen keresztûl Magyarorszâg s a Szov
jetuniônak kiszolgâltatott tôbbi orszâg fiiggô viszonya lassan
meglazîthatô. Valôjâban ez a paragrafus is csupân a nyugati
âllamok akciôszabadsâgât korlâtozza, de nem a Szovjetuniôét,
hiszen a Szovjetuniô nyîltan hirdeti az elnyomô rendszerek
ellen a népi szabadsâgmozgalmak tâmogatâsât s errôl a be-
avatkozâsi jogârôl a Szovjetuniônak Helsinkiben sem kellett
lemondania.

A târsemigrâciôkkal valô ôsszefogâs sziikségességének hir-
detése magyar szempontbôl kétélû fegyver, hiszen az ilyen
egyuttmûkôdés egyik feltétele, hogy a magyarsâg a "felszaba-
dîtâs idejéig fûggessze fel reviziôs igényeinek hangoztatâsât,
miként tette ezt a "Free Europe"-tôl fînanszîrozott emigrâciôs
csoport. Ez azonban teljesen téves felfogâs. Ha ily igényeinkkel
valôban csak a felszabadulâs utân âllnânk elô, akkor mâr ré-
gen elkéstùnk volna, hiszen Csehszlovâkiâban, Nagy-Româniâ-



ban, Jugoszlâviâban ugyanaz a rendszer âllna velûnk szemben,
mint a két vilâghâborû kôzôtt s a kisantant ûjbôl fojtogatô
gyûrûjébe szoritana bennûnket.

De még az ukrânokkal, a szlovâkokkal és a horvâtokkal valô
egyuttmûkôdés lehetôsége is igen korlâtozott, mert bâr ezek az
emigrâciôk is a fennâllô status quo ellen kûzdenek, de
valamennyi egyben fenn akarja tartani a status quot a
magyarsâggal szemben, vagy még oly teriiletre is igényt tart,
amely a mai kommunista rendszerben sem az ôvé, mint
ahogyan példâul a horvâtok igénye nemcsak Murakôzre és a
Baranyai Hâromszôgre terjed ki, amelyek ma a Horvât
Népkôztârsasâghoz tartoznak, de még Bâcskâra is, holott ott a
magyarok és bunyevâcok szâmarânya még ma is 3:1. De
kûlônben is az elmûlt harminc esztendô alatt bebizonyosodott,
hogy még egy ily emigrâciôs ôsszefogâs sem tudta
megakadâlyozni, hogy az Egyesûlt Âllamok kûlpolitikâja
Dulles buffalôi beszédétôl ne terelôdjôn ât a brioni megegye-
zésre'' még Dulles életében, hogy az Egyesûlt Âllamok kihasz-
nâlatlanul hagyja a magyar szabadsâgharc adta lehetôségeket,
bogy 1968-ban szô nélkûl eltûrje Csehszlovâkia katonai meg-
szâllâsât, s hogy a Nixon âltal kezdeményezett detente ne ve-
zessen Helsinkibe. Fard elnôknek a helsinki ût elôtti nyilatko-
zata az âltala kivâlasztott nemzetiségi vezetôk elôtt éppûgy
csak politikai célokat szolgâlt,^ mint a Republikânus Part âltal
oly nagy garral behirdetett nemzetiségi csoport munkâ.ia. Hogy
bîzhatnânk oly rendszerben, oly elnôkben, aki Bukarestben,
ahelyett, hogy elôvette volna a negyven képviselô âltal alâîrt
rôvid emlékeztetôt arrôlT hogy mit is kellene szôbahoznia
Ceausescu elôtt az erdélyi magyarsâg ûgyében, lement az utcâ-
ra, hogy a magyarsâg elnyomôival a hôrât lejtse és lejârassa az
elnôki méltôsâgot.

A magyar emigrâciôs kûlpolitikânak Helsinki utân
revideâlni kell eddigi môdszereit és politikâjât. A pârizsi béke
hatdlyon kiviil helyezte Trianont, Helsinki hatdlyon kiviil
helyezte Pdrizst, ha lormâlisan nem is szerzôdésrôl van szô,
csupân megâllapodâsrôl, elvek leszôgezésérôl, amelyeket az
orosz mâr régen megszegett. Ûj kiindulô pontot kell
vâlasztanunk, miként ezt a horvâtsâg tette 1934-ben, amikor a
szerbekkel valô megegyezés ismételt kudarca utân dr. Macsek
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kôzzétette hîres ôt pontjât, amelyben leszôgezte, hogy a
horvâtsâg szâmâra nincs mâs ût, mint visszatérni az 1918
december 1-et (az egységes Szerb, Horvât és Szlovén Kirâlysâg
kikiâltâsânaknapjât) megelôzô âllapothoz s magânak a horvât
népnek kell dôntenie jôvendô sorsârôl.

Nekiink is vissza kell térnûnk a pâduai fegyverszûnetet
fnegelôzô helyzethez, miutdn mind Trianonban, mind
Pdrizsban, mind Helsinkiben a magyarsdg megkérdezése
nélkûl s akarata ellenére dôntôttek sorsdrôl s meg kell
hirdetnûnk a Kdrpdtmedence egységéneh helyredllitdsdt, mert
az elmûlt kôzel hatvanesztendô bebizonyîtotta, hogfy ez egység
helyreâllîtâsa nélkûl nincs szabadsâga nemcsak a magyarnak,
de a velûnk egyûtt élô nemzetiségeknek sem. Ennek a
célkitûzésnek érdekébe kell âllitanunk minden belsô erônket s
ennek a célkitûzésnekkell megnyernûnk azokat a kûlsô erôket,
amelyeknek érdeke ugyanezt kivânja. Mindszenty bîborossal
egyûtt azt kell vallanunk, miként ô ezt Déimagyarorszâg
Felszabadltô Tanâcsânak irâsban és szôban ûzente: "Semmirôl
sem mondhatunk le."



Bogndr Kàlmdn dr {Sarasota, FL):

TÔRTÉNELMI KÛLDETÉSÛNK

Hozzâszôlâsomban néhâny érdekes tényre és szempontra
szeretném felhîvni a figyelmet.

Elôszôr is azt kell hangsûlyoznunk, hogy a mintegy két évig
elhûzôdott konferencia kizârôlag a Szovjetuniô érdekeit szol-
gâlta. Magyarorszâg részvétele, helyesebben jelenléte, csak
annyit ért, mintha ott sem lett volna.

Mâsodsorban azt kell észrevennûnk, hogy a zârôokmâny-
nak vannak/dèd/ vaskarika jellegû kitételei. A hatârok példâul
sértbetetlenek", de a békés ûton mégis "megvâltoztatbatôk".

K.ik vâltoztathatnâk azokat meg? Maguk az oroszok, akiknek
létérdekûk, hogy — enyhén kifejezve kordâban tartsâk a 100
million felûli lakossal rendelkezô keletkôzép —eurôpai tômbôt?
Tudjuk, hogy az orosz politika csak a nyers erôszakot ismeri,
ezért maga is csak az erôs katonai fôlény elôtt hajlik meg.

Harmadszor arra kell râmutatnunk, hogy a helsinki megâl-
lapodâsokkal szemhen csak hittel, rendithetetlen és rendiilet-
len meggyôzôdéssel, a magyarsâg tôrténelmi kiildetésének tu-
datâhan vehetjûk fel a harcot. Somogyi Ferenc dr., aki nemze-
tiink sorskérdéseit egyik legjohhan ismerô tôrténészûnk, helye-
sen âllapîtotta meg, hogy "a magyarsâg élete szakadatlan kûz-
delem a szabadsdgért" (Kûldetés, 1973, 548. oldal). Ennek a
kûzdelemnek folytatôdnia kell Helsinki utân is, mert az ott alâ-
îrt megâllapodâsokkal most valôhan "bebddogoztak minden
ablakot" (Tollas Tibor) elôtte Eurôpa nyugati horizontja felé,
amerre 1000 éven ât szakadatlanul figyelt.

Azt sem szahad elfelednûnk, hogyha a hivatalos Magyaror
szâg — hâr szavazati jog nélkûl — képviseltette is magât Hel-
sinkihen, az egyetemes magyarsâg tôbb mint egyharmada tel-
jesen kirekesztôdôtt onnan. Hiâha keriiltek memorandumok

részûnkrôl tôbhfelé, ûj hazânk kormânyâhoz is, a teljesen kire-
kesztett kôzel 6 milliô magyart senki sem képviselte. A jelenlegi
Magyarorszâg politikai hatârain kiviil élô magyarok ebbe soha
hele nem nyughatnak!

Geopolitikai helyzetûnkhôl kifolyôlag Magyarorszâg az
ûgynevezett "buffer zone"-ban fekszik. Eurôpa jôvôjének egye-
dûli zâloga ennek az ôvnek semlegesîtése! Mi, nemzetben gon-



dolkodô, hazafias érzésû magyarok, ezt szilârdan hisszûk és
meggyôzôdéssel valljuk. Volt kivâlô politikusaink — kôztûk a
nemzetkôzi tekintélynek ôrvendô Auer Pâl dr. is (Ûj Eurôpa,
14.3., 1975) — hangsûlyozzâk ezt egy elméletben tervbevett
dunai kôzôsségen belûl. A mûlt szâzad 60-as éveiben Kossuth
Lajos federâciôs terve is erre, vagyis a dunai népek kôzôsségére
épûlt. Kivâlô katonâk — mint példâul Tûrr Istvân tâbornok, a
legendâs hirû olasz szabadsâgharcos hôs, Giuseppe Garibaldi
vezérkari fônôke. az olasz —magyar légiôban Ihâsz Daniel,
Bethlen Gergely grôf, Nemeskéri Kiss Miklôs ezredesek és ma-
ga Klapka Gyôrgy tâbornok és târsai — ugyanûgy lelkesedtek
ezért a gondolatért, mint ahogy késôbb a német "mindenhatô
vaskancellâr", Bismarck is elvetette ott a katonai beavatkozâst.

A dunatâji népek szorosabb kapcsolatânak gondolata a két
vilâghâborû kôzôtti idôben is felmerûlt nemcsak âllamférfîak,
politikusok, hanem nemzetkôzi jogâszok, kôzgazdâszok részérôl
is. Véletleniil kerûltek kezembe a "Duna Népe" cîmû folyôirat
1937-bôl, tehât Felvidékiink jogos visszacsatolâsât megelôzô
idôbôl valô szâmainak elsârgult lapjai, amelyeken "a szociâlis
fiatalsâg szemléje" Pallaghy Attila dr., Riegler Imre dr. és Fi-
délis Ottô Maria dr. (Wien) szerkesztésében hasonlô elgondolâ-
sokat vetett fel Kôzép-Eurôpa ûjjâalakitâsa érdekében. Ezek
az elgondolâsok akkor az egyre erôsôdô német nemzetiszocia-
lizrnus politikai befolyâsât szerették volna ellensûlyozni.

A magyar élet mindig magyar maradt jellegében és hagyo-
manyai szerint, de sohasem vonta ki magât a nyugati kultûra
és a keresztyény eszmeâramlatok hatâsa alôl. A mâsodik vilâg
hâborû utân is csak erôszakkal volt elérhetô, hogy otthon élô
magyar testvéreink "keleti orientâci6"-ban éljenek, amire most
a Helsinki zârôokmâny iitôtte râ "szentesîtô" pecsétjét.

Ha az emigrâciô a jôvôben is ûgy dolgozik az otthonaikért,
mint eddig tette, akkor ez a megpecsételés sem jelent a jôvôben
teljes elszigetelôdést a Nyugattôl. 1956 ôta a Nyugattal valô
kapcsolatok gazdasâgi téren erôsebbek lettek, a kultûrcsere —
ami mkâbb tôbbé, mint kevésbé egyoldalù ugyan —szintén fo-
kozôdott. Az emigrânsok tûlnyomô nagyrésze haza is utazha-
tik. Vizumot mâr 48 ôrân belûl is adnak. Mindezzel azonban
nem szabad beérnûnk. Azt kell elérnûnk, hogy azok is kapja-
nak beutazâsi engedélyt, akik az otthon uralkodô rendszerrel
szemben ellenzéki magatartâst tanûsîtanak.



Hogyan érheti el ezt a jelenleg még "non sense"-et az aktî-
van dolgozô emigrâciô? Ne mutassunk ellenséges magatartâst a
szocialista Magyarorszâggal szemben. Fedjûk fel a mulasztâ-
sokat, ahogyan mi lâtjuk azokat, de vegyûk észre azt is, amit
egyes vonatkozâsokban — részben megelégedésûnkre — elér-
tek, persze anélkûl, hogy 56-os elveinkbôl jottânyit is enged-
nénk. Kissé "frâtergyôrgyi" politika ez, de talân jobban célhoz
vezet, mint az ottani eredmények "gleichschachtolâsa". Erre az
ellenzéki feladatra alkalmasak lehetnek demokratikus érzésû
régi volt politikusaink, elismert tevékeny tudôsaink és mûvésze-
ink, neves egyetemi tanârok, de nem utolsôsorban a kûlfôldi
magyar irodalom kivâlô képviselôi, akiket jelenleg még teljes
tilalom zâr el a hazautazâs lehetôsége elôl. Ezek kérjék inkâbb
a magyar âllampolgârsâgbôl valô elbocsâjtâsukat, îgy a kettôs

âllampolgârsâg hiânyâban zavartalanul szôszôlôi lehetnek az
otthoni fâjdalmaknak.

A magyar emigrâciô tôrténelmi kûldetést teljesît, ha to-
vâbb harcol Eurôpa kettéosztottsâga ellen: ha nagy és kis mére-
tekben vâllalni tudja és meri az emigrâlâssal egyûttjârô felada-
tokat.

Ilyen gondolatok jegyében szeretném a szebb jôvô reményét
Eurôpa keleti horizontjân is felkelteni. Hiszen tudjuk, hogy a
politikâban semmi mâs nem ôrôk, csak az "ôrôk vâltozâs".

* * *

Pdsztor Lâszlô tanâcskozâsi elnôk hâlâs kôszônetét fejezi ki
az elôadôknak értékes elôadâsaikért, majd tôbb rôvid felszô-
lalâs elhangzâsa és egyes kérdések tûzetesebb megvitatâsa utân
az ankét ûlését berekesztette.

A MAGYARORSZÀGTÔL ELSZAKÎTOTT

ORSZÂGRÉSZEK

MAGYAR ISKOLA-ÉS KULTÛR VISZONYAI

A III. Magyar Kongresszus mâsodik ankétjât november 29-
én délelôtt 11 ôrakor dr. PFtzsi Albert grôf (Aster Park, FL) irô
és egyetemi tanâr, az Arpâd Akadémia szépirodalmi osztâlyâ-
nak elnôke nyitotta meg a kôvetkezô bevezetô szavakkal:

Kedves Honfitârsaim, hogy milyenek ezek a viszonyok, azt
nagyjâbôl mindnyâjan tudjuk. Rosszak. Évrôl-évre rosszabbak.



Sokan vannak ma, sajnos, azon a véleményen, hogy nem érde-
mes beszélni arrôl, ami rossz, mert ettôl még nem vâlik jôvâ. Ez
a mondas egyike azoknak a hamis axiomâknak, melyek a sza-
bad fôldôn élô magyarsâg lelki és szellemi kényelmét szolgâl-
jâk. Ha nem emlegetjûk a rosszat, nem érzûnk lelkiismeret-
furdalâst miatta. Ez az oldala a kérdésnek igaz is talân. A tôb-
bi azonban hamis. Segîteni egy bajon, tenni valamit ellene,
csak akkor lehet, ha tisztâban vagyunk a bajnak nem csak a lé-
nyegével, de minden kis részletkérdésével is. Mint ahogy az or-
vosi tudomâny sikerének titka a helyes diagnôzison mûlik — ez
pedig csak akkor lehetséges, ha minden tûnetet részleteiben
analizâlunk — ugyamgy a politikai veszedelmek és târsadalmi,
nemzeti katasztrôfâk kivédéséhez szûkséges akciôk is csak akkor
vâlhatnak eredményesekké, ha ezeknek a veszedelmeknek és
katasztrôfâknak minden, még a legkisebb részletével is tisztâ
ban vagyunk.

Ankétunknak pontosan ez a célja. A fôldrajzilag illetékes
szakemberek részletes helyzetjelentései kell szolgâltassâk szâ-
munkra azt az alapot, melyrôl kiindulva ûgy mindnyâjan és
kûlôn-kûlôn a mag^k magânyos ôrhelyén, mint egyûttesen is,
meg kell majd leljûk és fel kell hasznâljuk azokat az adott lehe-
tôségeket, melyek igy, vagy amûgry elômozdîtjâk ezeknek a ba-
joknak az orvoslâsât.

Ha mindnyâjan ôsszefogunk, a bibliai mustârmag példâ-
zata szerint hegyeket mozdithatunk. Ennek a nemzetûnk sze-
retetén alapulô nagy magyar ôsszefogâsnak a jegyében és re-
ményében ankétunkat megnyitoml

* * *

Wass Albert tanâcskozâsi elnôk ezutân Homonnay
Elemért, dr. Kontz Zoltânt (Athens, OH), Sirchich Lâszlôt és
SzdzZoltdn dr.-t (Washington, D.C.) kérte fel az egyes elszakî-
tott orszâgrészek magyar iskola- és kultûrviszonyainak ismer-
tetésére.

Homonnay Elemér-.

A MAGYAR GKTATÂSUGY HELYZETE

A DÉLVIDÉKEN
A magyar oktatâsûgy helyzete a Délvidéken lényegesen

kûlônbôzik a tôbbi elszaldtott terulettôl. Amîg a Felvidéken,
Kârpâtaljân és Erdélyben a magyar iskolâzâs mérve teljes



egészében az illetékes kommunista part és kormânyzat politi-
kâjânak fûggvénye s abban a helyi hatôsâgok csak a végrehajtô
szerepét jâtszâk, addig Jugoszlâviâban a kôzponti part és kor-
mânyhatôsâgok az iskolapolitikânak csupân âltalânos elvi alap-
jait foglaltâk Jugoszlâvia federâlis alkotmânyâba, de annak
részletesebb kifejtését az egyes federâlis kôztârsasâgok, illetve
autonôm tartomânyok joghatâskôrébe utaltâk.' De még
ezeken belûl is a végrehajtâs môdja és mérve a helyi — vârosi és
nagykôzségi — hatôsâgok dôntésétôl fûgg.

Ez a magyarâzata annak, hogy a magyar oktatâsûgy hely-
zete lényegesen kûlônbôzô a Szerb Népkôztârsasâg részét
alkotô Vajdasâgi Autonôm Tartomânyban, aboi a délvidéki
magyarsâg zôme él, a Horvât Népkôztârsasâgban, beleértve a
baranyai hâromszôget és Murakôzt, vagy a Szlovén Népkôztâr
sasâgban, ahova ma a Muravidék tartozik. De még ezeken az
orszâgrészeken belûl is, elsôsorban a Vajdasâgban, a helyzet
vârosonkint, vagy jârâsonként vâltozô.

Ennek oka abban rejlik, hogy bâr a federâlis és kôztârsasâgi
alkotmânyok kimondjâk a nemzetiségeknek a kôztârsasâgot
meghatârozô nemzetekkel (szerb, horvât, szlovén) valô egyen-
jogûsâgât, annak azonban, hogy ez egyenjogûsâg alapjân sajât
nyelvû iskolâkkal rendelkezzenek, vagy anyanyelvûket îrâsban
és szôban egyarânt hasznâlhassâk a hatôsâgok, vagy birôsâgok
elôtt, az a feltétele, hogy az illetékes vârosi, vagy nagykôzségi
tanâcs az ûn. kétnyelvûséget bevegye a maga statutumâba.

Miutân ezt — elsôsorban a Vajdasâgban — tôbb vâros és
nagykôzség mind a mai napig nem tette meg — legtôbbszôr
arra hivatkozva, hogy nincs megfelelô (két nyelvet beszélô)
személyzet, vagy nincs anyagi fedezete a felmerûlô tôbbletkôlt-
ségek fedezésére, tôbb délvidéki magyar, vagy magyar
tôbbségû vajdasâgi kôzségben nincs magyar iskola s a magyar
lakossâg nem hasznâlhatja a magryar nyelvet a hatôsâgok felé.^
Hogy a helyi hatôsâgok îg^ kisemmizhetik a magyarsâgot az
alkotmânyban lefektetett jogaikbôl, ennek okât nemcsak ab
ban kell lâtnunk, hogy egyes vârosok és nagykôzségek tanâcsâ-
nak szerb tôbbsége sikeresen elzârkôzhatott a kétnyelvûség el-
fogadâsa elôl, de fôleg abban, hogy a Vajdasâgi Kommunista
Pârtban vezetô szerephez jutottak, nem a nép bizalmâbôl ke-
rultek mai poziciôikba, s îgy nem a magyarsâg képviselôi, ha-



nem kizârôlag a part szerb vezetôségének kreâtorai, akiknek
sem erkôlcsi jogalapjuk, de egyéni bâtorsâguk sincs, hogy a
magyar érdekek képviseletében a part szerb tôbbségével szem-
ben szôt emeljenek, vagy a helyi szerveknél kôzbelépjenek.

Igy pl. Kelemen Mâtyds, a Szerb Kommunista Part Kôz-
ponti Bizottsâgânak tagja, a Rankovics-affér kirobbanâsakor
csak ôvatosan bélyegezte meg Rankovics nagyszerb nacionaliz-
musât, de nyomban kész volt arra, hogy a magyarsâg soraiban
esetleg észlelhetô nacionalista megnyilvânulâsok ellen felvegye
a harcot. Ugyancsak ô volt az, aki a vajdasâgi magyar kultûr-
munkâsok gombosi talâlkozôjân nyomban szembeszâllt azzal a
javaslattal, hogy hozzanak létre az egész Vajdasâgra kiterjedô
magyar kultûrszervezetet.^

Ha mégis volt kivétel, mint Rehdk Lâszlô, aki mint a Szerb
Kommunista Part Végrehajtô Bizottsâgânak tagja 1966 de-
cemberében szôvâ tette, hogy az ûjvidéki egyetemrôl kizârtak
egy magyar fizikus elôadôt, mert a laboratôriumi gyakorlatok
sorân egy magyar hallgatôval magyarul beszélt, az egyetem
szerb vezetôsége nyomban oly sajtôkampânyt inditott ellene,
hogy az 1967-es tavaszi vâlasztâsok sorân — annak ellenére,
hogy a pârt valamennyi szerve ôt jelôlte Ûjvidék egyik képvise-
lôjének a szerbiai parlamentbe, az ûjvidéki vârosi tanâcs eluta-
sîtotta jelôlésétl

îgy a vajdasâgi magyar politikai vezetés teljes csôdjének kell
tekintenûnk azt a tényt, hogy 39 vajdasâgi magyar kôzség
egyâltalâban nem kapott magyar iskolât. S miutân a mâr
meglévô magyar iskolâk anyagi ellâtâsa is mindig alatta
maradt a szerb iskolâk dotâlâsânak, a magyar iskolâk osztâ-
lyainak szâmât ismételten csôkkenteni kellett s a magyar isko
lâk nlvôja a tanîtôi kar minden erôfeszîtése ellenére alatta ma
radt a szerb iskolâkénak. Kôvetkezésképpen mind tôbb szûlô
— gyermekeinek jobb neveltetése céljâbôl — gyermekeit szerb
iskolâkba iratta. Mîg 1959-ben a magyar tanulôk 13%-a,
1963-ban mâr 19%-a jârt szerb iskolâba. 1962-ben 47.800,
1966-ban pedig mâr csak 44.700 magyar tanulô iratkozott be
magyar elemi iskolâba. Ôt esztendô alatt ez 6.5%-os csôkke-
nést jelent.

De nemcsak a helyi hatôsâgok zârkôztak el sokszor a ma
gyar iskolâzâs elôl a szûkséges anyag^ak hiânya miatt, hanem a



kôzponti hatôsâgok is ezzel hâritottâk el a magyarsâg jogos igé-
nyeit. Igy pl. bâr a vajdasâgi kôzponti kulturâlis szervek mâr
1968 tavaszân elismerték egy magyar pedagôgiai folyôirat
szûkségességét, hogy a magyar tanîtôi kar kûlônleges igényeit
kielégîtsék, dotâciôs nehézségek miatt a folyôirat csak 1973-
ban indulhatott el.

A magyar nyelvû oktatâs szempontjâbôl a helyzet sokkal
kedvezôbb a Horvât Népkôztârsasâg terûletén. Az 1949-ben
megalakult Horvâtorszâgi Magyar Kultûrszôvetség 1967-ben
Horvâtorszâgi Magyarok Szôvetségévé alakult ât. s mint ilyen,
mind a part, mind a horvâtorszâgi kormânyhatôsâgok felé ât-
vette a magyarsâg képviseletét. ' A Szôvetség élére Merki Fe-
renc kerûlt, aki mint a szlavôniai iskolakôrzet magyar kultûr-
tanâcsosa, valôban mindent elkôvetett, hogy a baranyai és
szlavôniai magyar iskolahâlôzatot teljesen kiépîtse, a kiôrege-
dett magyar iskolâkat ûjakkal helyettesîtse s a magyar elemi
oktatâs nivôjât a tanltôi kar szakszerû tovâbbképzésével élvo-
nalban tartsa.

Az 1974/75-ôs iskolaévben îgy 7 baranyai és szlavôniai kôz-
ségben volt nyolc-osztâlyos magyar elemi iskola, mîg 8 kôzség-
ben csupân négy-osztâlyos iskola âllt fenn, ôsszesen 59 osztâly-
lyal s 1079 tanulôval. A nyolc-osztâlyos elemi iskolâk kôzûl a
kiskôszegi (batinai) és a hercegszôlôsi un. kétnyelvû iskola, ahol
a tantârgyak egy részét magyarul, mâsik részét horvâtul tanît-
jâk. A tanîtôk, illetve a szaktanârok (a felsô négy osztâlyban
szaktanârok adnak elô) létszâma 112. Az iskolâk kôzûl a vôrôs-
marti, laskôi és korôgyi iskolâk kaptak ûj épûletet. Ugyanekkor
a magyar nyelvû ôvodâk szâma csupân 4 volt: Kiskôszegen,
Vôrôsmarton, Csuzân és Vârdarcôn ôsszesen 6 osztâllyal."

A Horvâtorszâgi Magyar Szôvetség egyidejûleg megkezdte a
szôrvânymagyarsâg magyar nyelvâpolâsânak kiépîtését is. A
szlavôniai szôrvânymagyarsâg szâma nem tette lehetôvé ma
gyar nyelvû iskolâk felâllîtâsât (sok helyen a gyerekek mâr nem
is beszélnek magyarul). Itt a Szôvetség arra szoritkozott, hogy a
horvât nyelvû elemi iskolâk mellett magyar nyelvâpolô osztâ-
lyokat âllitott fel, ahol a gyermekek a rendes tanterven kîvûl
megtanulnak magyarul îrni és olvasni, magyarul énekelni.



A nyelvâpolô osztâlyok tanîtôi, ha lehetséges volt, magyar
tânccsoportokat is alakîtottak. ahol a gyermekeket magyar
tâncra is tanîtottâk s ezt az alkalmat felhasznâltâk a magyar
nyelv gyakorlâsâra.

A Szôvetség a kiskôszegi szigeten nyaranta kûlôn tanfolya-
mot âllîtott fel a nyelvâpolô osztâlyok tanîtôi szâmâra, hogy
ôket a magyar népi ének- és tânctanitâsra szakszerûen elôké-
szîtse. Ez a nyelvâpolâs oly sok irânyû elfoglaltsâgot jelent s oly
sok âldozatot kivân, hogy a Szôvetség pâlyâzati hirdetményei-
ben kûlôn is hangsûlyozza, csak azok jelentkezzenek, akik ily
hivatâsbeli âldozatvâllalâsra hajlandôk.

A Szôvetség céltudatos munkâjânak eredményeképpen az
cinyanyelvdpolô csoportok szâma az 1968-as 4-rôl 1975-ben
110-re, a nyelvâpolâson résztvevô tanulôk létszâma pedig 42-
rôl 1413-ra emelkedett. Az 1975/76-os iskolaév kezdetén Eszé-
ken is sikerûlt ily anyanyelvâpolô tagozatot felâllitani.

Tekintettel arra, hogy a baranyai és szlavôniai magyarok
zôme kis falvakban lakik, a magyar nyelvû kôzépiskolai tamtâs
kérdését csak 1970-ben sikerûlt biztositani, amikor is a pél-
monostori kôzépiskolai kôzpontban sikerûlt magyar nyelvû osz-
tâlyokat is felâllîtani.'"

A Horvâtorszâgi Magyar Szôvetség igen nagy sûlyt helyez a
magyar tanîtôi és tanâri kar szakszerû tovâbbképzésére. Ennek
érdekében évente tôbbszôr is rendeznek szeminâriumokat,
amelyekre legtôbbszôr magyarorszâgi pedagôgusokat hîvnak
meg elôadôul, zômmel Pécsrôl, az ottani Pedagôgiai Intézet
tanârai kôzûl. Évente 10 —20 tanîtôt a Szôvetség speciâlis ma
gyarorszâgi nyâri tanfolyamokra kûld ki, ami egyben alkalmat
ad a horvâtorszâgi magyar tanîtôi karnak, hogy Magyarorszâ-
got is megismerjék."

Pécs —Eszék, Mohâcs —Pélmester, Siklôs —Dolni Mihojlâc
kôzt a testvérvârosi kapcsolatok is nagyban hozzâjârulnak a
magyar Baranya és a Baranyai Hâromszôg, illetve Szlavônia
kôzt a kapcsolatok szorosabbra fûzéséhez.

A Horvâtorszâgi Magyar Szôvetség, annak érdekében, hogy
a szûlôk érdeklôdését is felkeltse a magyar iskolâzâs s a magyar
kultûra irânt, arrôl is gondoskodik, hogy évente tôbb szînész-
csoport is felkeresse Baranya és Szlavônia magyar falvait. Ily
tûrâra nemcsak a szabadkai magyar szinhâzat nyerte meg, de a



pécsi és a budapesti Déryné Szînhâz egyuttesét isl" Ugyanezt a
célt szolgâljâk a magyar népi tânccsoportok és mûkedvelô
egyesûletek szervezése és tâmogatâsa is.

Hogy a horvâtorszâgi magyarsâgot orszâgszerte, sôt Jugo-
szlâvia hatârain tûl is képviselhessék, megszervezték a Horvât
orszâgi Magyar Tâncegyuttest, amelynek pénzelését a horvât
sâbor kôltségvetésében kiilôn alappal biztositotta. A Tânc-
ogyuttes vezetésére a Szôvetség egy magyarorszâgi népitânc-
szakértôt kért fel.''

A baranyai és szlavôniai magyarsâg nyelvi egyenjogûsâgâ-
nak gyakorlati megvalôsîtâsa szempontjâbôl a legnagyobb aka-
dàlya megfelelô magyar szakemberek hidnya. Ennek a hiâny-
oak a pôtlâsâra a Horvâtorszâgi Magyar Szôvetség 1970-tôl
kezdve tôbb helybeli magyar diâknak ôsztôndîjat biztosîtott
magyarorszâgi egyetemekre azzal a kikôtéssel, hogy legalâbb
annyï évet kôtelesek Horvâtorszâg magyarlakta helységeiben
^olgozni, ahâny évig ôsztôndîjat kaptak. Remélik, hogy ezek
oziil az ôsztôndijasok kôzùl a legtôbb meg is marad munka-

helyén."
Merkl Ferencet a magryar oktatâs fejlesztése terén szerzett

ordemei elismeréséûl 1975 ôszén az egyik legmagasabb horvât
kitûntetésben részesitették, amihez mi emigrâciôs magyarok is
osak ôszinte elismeréssel csatlakozhatunk.'^

Amig a vajdasâgi magyar politikai vezetés képtelennek bi-
zonyult a magyarsâg szâmarânyânak megfelelô magyar elemi
oskôzépiskolai hâlôzat kiharcolâsâra, felsôbb oktatâsi vonalon
sokkal kedvezôbben alakult a helyzet, mert itt nem a politiku-
sok, hanem a szakemberek vették kezûkbe az iigyet.

Az ûjvidéki egyetemen mâr 1959-ben létesitettek magyar
nyelv és irodalom tanszéket a magyar tanâri kar utânpôtlâsâ-
nak biztositâsâra, de a pârt gondoskodott arrôl, hogy a tanszék
vezetését vérbeli kommunista îrôra, Sinkô Erxrinre bizzâk, aki-
nek szakképzettségére jellemzô, hogy mâr mint ûjvidéki egye-
temi tanâr jârt fel a budapesti egyetemre magyar irodalom-
tôrténetet hallgatni."' Amikor a magyar tôrténet tanîtâsât is
felvették a tanszék tanmenetébe, a part ûjbôl gondoskodott.
hogy ezt is marxistâra bîzzâk. Igy kerûlt Ûjvidékre Lôbl Arpâd
(îrôi nevén Lôrincz Péter). Hogy marxista âtértékelésben mily



ferde képet alkotott a magyar tôrténelemrôl, arra jellemzô,
hogy amikor 1966-ban a kommunista magyar és horvât kor-
mânyzat egyûttesen ûnnepelte Zrînyi Miklôst, a szigetvâri hôst,
ô egy cikkében a Ziinyi-csalâdot, mint a XV. és XVI. szâzad-
beli magyar és horvât oligarchia minden hibâjâban élenjârô
csalâdot mutatta be.''

Ily tehertételek ellenére az ûjvidéki egyetem magyar tan-
széke hasznos intézménynek bizonyult. A tanszékrôl a magyar
irodalom tanârainak egészen ûj generâciôja nôtt fel, amely
generâciô jobbnak bizonyult mestereinél. Stnkô Erxnn halâla
utân a tanszék vezetése Penavin Olgâra szâllt, a rriagyar nyelv
és néprajz kitûnô kutatôjâral" Mellette a magyar irodalom ta-
mtâsât a népszerû kritikus, BoriImre vette ât, aki fômûvében
nem az 1945 utâni, hanem az 1945 elôtti délvidéki irodalom
tôrténetét irta meg. '̂' A legfiatalabb generâciôt a tanszéken
Bosnyàk Istvdn és Bânyaijôzsef]^épvise\ïk. A kommuriista part
1970-ben mindkettôjûket megdorgâlta irâsaik miatt.

Rôvidesen kideriilt, hogy a magyar tanszék korântsem tud-
ja ellâtni az egyre szélesebb terûletre kiterjedô tudomânyos ér-
deklôdést. Ezért a tanszék felkérésére mâr 1966-ban tanul-
mânyi bizottsâg alakult magyar intézet terveinek kidolgo-
zâsâra. A tervezet 1967 elején el is készûlt s azt a bizottsâg az
ûjvidéki egyetem bôlcsészeti fakultâsa elé terjesztette. A fakul-
tâs szerb vezetôi kezdetben nem sok rokonszenvet tanûsîtottak
a tervezettel szemben, az 1968-as csehszlovâkiai fejlemények
hatâsa alatt azonban a fakultâs végre 1968 mâjusâban
magâévâ tette a tervet. A Vajdasâgi Tudomânyos Tanâcs
sietve az anyag^i alapot is biztosîtotta, îgy 1968. jûnius 27-én az
ûjvidéki egyetem kibocsâtotta a Hungarolôgiai Intézet alapîtô
oklevelét.-' Az Intézet megszervezésére Szeh Istvân ûjvidéki
egyetemi magântanâr kapott megbizâst. Az Intézet 1969 ja-
nuâr elsejével megkezdte érdemleges munkâjât. Bâr az Intézet
munkaterve az adott kôrulmények kôzôtt korântsem ôlelhette
fel mindazt a munkaterûletet, amely lényegében feladatkôrébe
tartozna, a Hungarolôgiai Intézet îgy is sok ûj lehetôséget
nyitott meg a délvidéki magyar problémakôr tanulmânyozâsâ-
ra. 1969 szeptemberében az Intézet kiadâsâban megjelent a
Délvidék 1918 ôta elsô magyar tudomânyos szemléje "A
Hungarolôgiai Intézet Tudomânyos Kiadvânyai cîmmel.^"



A Hungarolôgiai Intézet mindjârt megalakulâsât kôvetôen
felvette a kapcsolatot a magyarorszâgi egyetemekkel, a Magyar
Tudomânyos Akadémiâval, az Orszâgos Levéltârral, a Magyar
Nemzeti Mûzeummal az Intézet dokumentâciôs anyagânak
biztosltâsâra s bizonyos munkafeladatok kôzôs kivitelezésére. A
Hungarolôgiai Intézet a maga belsô kutatô munkâja mellett
tôbb szeminâriumot, szimpoziont rendezett, amelyekre
majdnem minden alkalommal neves magyarkutatôk kôzremû-
kôdését is biztosîtotta."^

Miutân a magyar nyelvi egyenjogûsâg gyakorlati megvalô-
sîtâsa azon mûlik, hogy a kôzigazgatâsi tisztviselôk, a birâk, az
ûgyvédek, a mérnôkôk, orvosok jôl birjâk a magyar nyelvet a
maguk munkaterûletén, megalakult a Jugoszlâviai Magyar
Nyelvmûvelô Egyesûlet azzal a céllal, hogy azokat a szakembe-
reket is bevezessék a magyar nyelv szakszerû hasznâlatâba, akik
iskolâikat nem magyar nyelven végezték. Az Egyesûlet elnôksé-
gét dr. Matkovicsjôzsef, a jugoszlâviai legfelsôbb kôzigazgatâsi
bîrôsâg birâja vâllalta, mig a fôtitkâri tisztségre dr. Kongô
Tivadar szabadkai kerûleti bîrôt kérte fel. Az Egyesûlet kûlô-
nôsen 1970/71-ben fejtett ki igen élénk munkât, amikor is az
egyenjogûsâg kérdése a horvât krizis sorân kûlônôsen elôtérbe
kerûlt. A jugoszlâv kommunista pârtnak a horvât krîzist kôvetô
visszakanyarodâsa a merevebb politikai vonalvezetésre, mint
minden egyéb magyar kezdeményezést, a Nyelvmûvelô Egye
sûlet munkâjât is lelassîtotta és megnehezîtette.-'

A felsôfokû magyar oktatâs 1971-ben ûjabb teret nyert,
amikor Rehâk Ldszlô, a Szabadkai Kôzgazdasâgi Kar szociolô-
gia-tanâra 1971. oktôber 7-én megtartotta a kar elsô magyar
nyelvû elôadâsât, csupân egy nappai azutân, hogy a kar ûgy
dôntôtt, mâr az 1971—72-es tanévben bevezeti a magyar
nyelvû oktatâst. A kar tanulôinak mintegy 10%-a magyar, ami
évente 50 —70 elsôéves magyar hallgatôt jelent. Miutân a kar
tanârainak zôme beszéli a magyar nyelvet, a magyar hallgatôk
mâr az elsô évben a tanîtâsi târgyak 60%-ât magyar nyelven
hallgathattâk. Hogy a tanârok szaknyelve is kifogâstalan le-
gyen, a budapesti Kôzgazdasâgi Egyetemen tôbb hetes tanfo-
lyamon vettek részt.^^

Hosszù huzavona utân 1973 novemberében megjelent az
"Oktatâs és nevelés" cîmû magyar pedagôgiai folyôirat elsô



szâma. A folyôirat kiadôja a vajdasâgi autonôm tartomâny
Pedagôgiai Bizottsâga, mig a szerkesztôbizottsâgba a kôvetkezô
ismert délvidéki pedagôgusok kerûltek: dr. Tôth Lajos, a sza-
badkai Tanârképzô Fôiskola igazgatôja, mint fôszerkesztô, dr.
Bodrogvâri Ferenc, a szabadkai Pedagôgiai Akadémia munka-
târsa, mint felelôs szerkesztô. Rajtuk Idviil még Berkes Ldszlô,
a szabadkai Pedagôgiai Intézet igazgatôja, Brunet Elemér, a
Vajdasâgi Tartomânyi Iskolafenntartô Kôzôsség munkatârsa
és dr. David Andrâs, a Tankônyvkiadô Intézet igazgatôja vesz
részt a szerkesztésben.""

1974 âprilisâban ûj intézménnyel bôvûlt a délvidéki felsô-
oktatâs: megnyîlt szabadkai kôzponttal a Pedagôgiai Akadé
mia, amelynek az a feladata, hogy a délvidéki magyar tanîtôk
részére lehetôvé tegye a fôiskolai képesîtés elsajâtîtâsât,
mégpedig oly formâban, hogy az Akadémia munkatârsai a
délvidéki vârosokba kiszâllva tartanak a kôrnyék tanitôi szâmâ-
ra tanfolyamokat anélkûl, hogy a tanîtâs munkâjât meg
kellene szakitaniuk. Az Akadémia élére Varga Péter keriilt. Az
a kôriilmény, hogy az Akadémia feladatât Varga Làszlô tarto
mânyi oktatâsûgyi és mûvelôdésûgyi titkârhelyettes az alakulô
ûlésen elhangzott megnyitô beszédében a délvidéki iskolarend-
szer reformjânak megvalôsîtâsâban s a Jugoszlâv Kommunista
Szôvetség X. Kongresszusân hozott hatârozatok végrehajtâsâ-
ban jelôlte meg (a marxista nevelés, mint ûj tantârgy beveze-
tése) arra mutât, hogy az Akadémiânak elsôsorban politikai
âtnevelés a feladata. Erre utal az a tény is, hogy az alapîtô bi-
zottsâg einôke az a dr. MimicsJôzsef, az ûjvidéki egyetem tôr-
ténésze, aki a Délvidék 1941—44 kôzôtti tôrténetére speciali-
zâlta magât az 1945 utâni rendszer szemûvegén ât.-'

1974 ôszén Ûjvidéken megnyîlt a Mûvészeti Akadémia drâ-
mai, képzômûvészeti és zenemûvészeti szakkal. A drâmai
szakra felvett hûsz hallgatô kôzûl tiz magyar volt. Ezzel a ma
gyar szmmûvészképzés is megindult a Délvidéken.""

Végiil meg kell emlékezniink még a szabadkai pûspôkség
mellett mûkôdô kôzépiskolai jellegû papi elôképzô intézetrôl, a
szabadkai Paulinumrôl. Az 1973/74-es tanévben az intézet 55
tanulôja kôzûl 28 volt magyar, 14 horvât és 13 albân (az utôb-
biak az albân jellegû Kosovo-Metôhia autonôm tartomânybôl
kerûltek fel Szabadkâra). Az oktatâs nyelve horvât, de a ma-



gyar nemzetiségûek magyar nyelvet is tanulnak. Maga a teolô-
giai kiképzés elsôsorban a diakovâri teolôgiân folyik, esetleg
Zâgrâbban, ahol a tanitâs nyelve horvât s aboi a magyar papok
magyar kiképzésérôl (pl. hitszônoklat) nem tôrténik gondosko-
dâs.^''

* * *

A Szlovéniâhoz csatolt Muraxndék zômmel magyarlakta
alsôlendvai és muraszombati nagykôzségeiben mâr 1968-ban
bevezették a kétnyelvû tanîtâst, azaz a tantârgyak egy részét
magyarul, mâsik részét pedig szlovénûl tanîtjâk tekintet nélkûl
arra, hogy a gyermek magyar, vagy vend nemzetiségû-e. 1969
ôszén 16 ilyen kétnyelvû iskola volt a Muravidéken, ôsszesen
2199 tanulôval, kôztûk 1082 magyarral. (A hiradâsbôl azon-
ban nem tûnik kl, hogy ezek kôzôtt az iskolâk kôzôtt van-e kô-
zépiskola, avagy mind a 16 elemi iskola.) A horvât krizis ide-
jén, 1971. mârcius 15-én az alsôlendvai kétnyelvû iskola még
mârcius 15-i megemlékezést is tartott.

Felsôfokû szlovéniai oktatâsrôl csak annyit tudunk, hogy a
maribori Pedagôgiai Akadémiân mag^arorszâgi vendégtanâ-
rok ûtjân tôrténik a magyar nyelvû tanîtôképzés is. 1971 tava-
szân a Pedagôgiai Akadémia magyar hallgatôi egyhetes ma-
gyarorszâgi tanulmânyûton vettek részt, hogy a magyar mûlt-
tal és a magyar mûvészet emlékeivel megismerkedjenek.

Az emigrâciôs szervezetekben és sajtôban a hazai
anyanyelvi konferenciâkkal kapcsolatosan âllandôan szemére
vetik a hazai rendszernek, hogy ezekre a konferenciâkra nem
hîvjâk meg az elszakitott terûletek pedagôgusait, vagyis nem
tôrôdnek az elszakitott terûleti magyarsâg magyar nyelvû neve-
lésével. Ez a kritika, elsôsorban délvidéki viszonylatban, nem
âllja meg a helyét. A Magyarok Vilâgszôvetsége égisze alatt
megrendezett anyanyelvi konferenciâk a nyugaton élô magyar
sâg szâmâra készûlnek azzal a nyilvânvalô célzattal, hogy a
magyar nyelvâpolâson keresztûl a hazai rendszer bâzisokat
épîtsen ki magânak a magyar emigrâciôs kôzpontokban, hogy
a magyar emigrâciô politikai munkâjât semlegesîtse, avagy
éppen megakadâlyozza. Az elszakitott terûleteken, Nyugat-
Magyarorszâgot kivéve, nincs szûkség ily vilâgnézeti âthidalâs-



ra. Éppen ezért az eiszakîtott terûleti magyarsâg magyar nyelv-
âpolâsâval nem a politikai célzatû Magyarok Vilâgszôvetsége
foglalkozik,^' hanem a megfelelô szakintézmények, a Magyar
Tudomânyos Akadémiâtôl kezdve az egyetemeken keresztûl a
pedagôgiai intézetekig, amelyek vagy rendszeresen egyiittmû-
kôdnek a megfelelô elszakîtott-terûleti intézménnyel, mint pl.
az ûjvidéki Hungarolôgiai Intézettel, az eszéki iskolafejlesztô
kôzponttal, a Horvâtorszâgi Magyar Szôvetséggel, hogy a dél-
vidéki ôvônôk, tanitôk, tanârok utânképzésében kôzremûkôd-
jenek tanfolyamok, szeminâriumok, vagy elôadâsok rendezésé-
vel egyéni és csoportos tanîtôi és diâkkirândulâsok megszerve-
zésével, lektorok, vendégtanârok kikûldésével, magyar nyelvû
tankônyvek forgalombahozatalâval, magyar kônyvadomâ-
nyokkal, délvidéki îrôk, vagy szakemberek munkâinak kiadâ-
sâval. Ily természetû kapcsolatok épûltek ki a felvidéki, sôt a
kârpâtaljai magyarsâg felé.^" Hogy Erdély viszonylatâban ez
nem tôrtént meg, nem a magyar kormânyzaton, hanem a
roman kormânyzat merev ellenâllâsân mûlott. A legutôbbi
erdélyi fejlemények utân azonban a hazai kormânyzatnak most
mâr erkôlcsi kôtelessége lenne odahatni, hogy erdélyi
viszonylatban is megtôrjôn a jég s, hogy a roman kormânyzat
tavaszra igért reformjai sorân végre az erdélyi viszonylatban is
tegye lehetôvé az erdélyi s a hazai magyarsâg kulturâlis egyûtt-
mûkôdését, az erdélyi magyar tanitâs hazai tâmogatâsât.
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Kontz Zoltân dr. (Athens, OH):

kârpAtalja ISKOLA- és kultûrviszonyai

Mint ismeretes, Kârpâtalja négy megyéjének, Mâramaros,
Ugocsa, Bereg és Ung megyének, valamint Zemplén megye
kisebb keleti szôgletének leszakadâsa a Kârpât-medence
terûletérôl 1944 ôszén kôvetkezett be.

Rôvid âtmeneti idô utân, ami alatt 80.000 magyar és
ruszin személy kerûlt kommunista gyûjtôtâborba, az orosz
megkezdteKârpâtalja szovjetizâlâsât, ami âllîtôlag 1946-ban 6
hônap alatt végbe isment mind az ipar, mind a mezôgazdasâg
terûletén.

Visszamaradt magyar véreink és ruszin honfîtârsaink
életérôl hosszû éveken ât jôformân semmi érdemleges
ertesûlésûnk sem volt, mivel ezt a trianoni hatârrészt szinte
ï^ég a madârvilâg szâmâra is lezârtâk a csonkaorszâgi
kommunista igazgatâs teljes kôzremûkôdésével.

A kezem kôzôtt lévô — szerintem csak ideiglenesen
dokumentum-szâmba vehetô — adatok szerint Kârpâtalja
magyar lakossâga az orosz statisztikai hivatal 1965-ôs adatai
^lapjân még csak 157.000, de mâr 1972-ben 170.000 volt —
îrja a Szegeden kiadott "Tiszatâf cimû irodalmi folyôirat.

(Itt kell megjegyeznûnk, hogy az 1941-es népszâmlâlâskor
285.000 volt a magyarok lélekszâma. Ruszin honfitârsainkrôl
ezen a néven sehol sem tôrténik tôbbé emiîtésl)

A szomorû csôkkenés okai jôl ismertek. Ezek — az
elhurcolâson kîviil — a kôvetkezôk: a csonka hazâba tôrtént
menekûlés, àttelepûés és nem utolsô sorban az a tény, hogy —
érthetô okokbôl — sokan ukrânoknak vagy szlovâkoknak
vallottâk magukat.

A szegedi "Tiszatdj" kôzleménye szerint az "enyhûlés jelei"
1954-ben kezdtek mutatkozni, amikor megnyitottâk a magyar
iskolâkat s igy 1969-re 93 magyar iskola mûkôdhetett. Ebbôl
17 elemi, 58 nyolcosztâlyos, 18 pedig kôzépiskola. A tanulôk
szâma 1970-ben 22.800 volt. (1942-ben 121 magyar iskolânak
26.500 tanulôja volt.)

Ugyancsak a "Tiszatdj'" tesz emlîtést az ungvâri orosz âllami
eg:yetemrôl, amelynek keretében magyar nyelvi és irodalmi
tanszéket is âllîtottak fel. Ez a tanszék 1963 ôta mûkôdik.



A Free Europe 1968-as kôzlése szerint az ungvâri orosz
âllami egyetemrôl kerûlnek ki a magyar-orosz szakos tanârok.
A Free Europe kôzli azt is, hogy ez a tanszék 1965 ôta ônâllô,
azon magyar tanârok mûkôdnek, akiknek az elsô évben csak 20
hallgatôjuk volt, 1969-ben azonban mâr a magyar hallgatôk
szâma 100-ra emelkedett. Arrôl is îrnak, hogy a hallgatôk
egyes csoportjai a debreceni egyetem nyâri tanfolyamam,
valamint a szegedi egyetem, tovâbbâ a budapesti egyetemi
hallgatôk és a Magyar Tudomânyos Akadémia âltal rendezett
tovâbbképzô tanfolyamokon is részt vehettek.

Ezekkel az adatokkal valamennyi nyugat-eurôpai és
amerikai, valamint kanadai magyar ûjsâg foglalkozott.

Kôzelebbi adataink a kôzelmûltrôl ezideig nincsenek.
Ugyanigy nem tudunk a ruszin lakossâg kultûrviszonyairôl
sem, — amennyiben ilyesmirôl beszélhetûnk, csak azt
tudjuk, hogy az ukranizâlâs tervszerûen, erôszakos ûton ment
végbe.

Tovâbbi fontos kultûrtényezô a magryar ûjsâgkiadâs,
kônyvnyomtatâs, szînjâtszâs. Ezekre vonatkozô adataink szinte
kizârôlag a szabadfôldi ûjsâgok és idôszaki nyomtatvânyok
kôzléseibôl szârmaznak. Ezek szerint;

1947-ben a szintiszta magyar Beregszâszon, ahol az
orosznak kell megtanulnia magyarul, — megindult egy kis
magyar nyelvû jârâsi hetilap, a "Vôrôs Zdszlô . Az 50-es
években meg^ei lapként még eg^ magyar ûjsâg induit, a
"Kdrpdti Igaz Szô", amelyet a munkâcsi és a nagyszôlôsi
magyar lapok kôvettek, mint jârâsi ûjsâgok.

Késôbb a "Kdrpdti Igaz Szô" ônâllô magyar naptlap lett,
amely mâr teljes magyar gârdât foglalkoztat. Itt tanuljâk a
tehetségesebb, îrôhajlamû fiatalok az ûjsâgîrâst.

1967 ôta a nagyszôlôsi jârâs lapja is ônâllô magyar szerkesz-
tôségben készûl.

A técsôi jârâsban 1966 ôta a jârâsi orosz lapot magyarra is
lefordîtjâk.

Az ungvâri râdiô naponta egyôrâs magyar mûsort sugâroz.
Mûkôdik még a "Kdrpdtaljai Magyar Kônyvkiadâ", a

Kdrpdtaljai Képzômûvészeti Szôvetség" és Beregszâszon a
"Magyar Szinhdz".

Ezek az adatok, sajnos, csak a magyarlakta terûlet



kultûrviszonyait soroljâk fel diôhéjban s azokat is inkâbb
âltalânossâgban, mint részleteiben.

Minden olyan igyekezet, amely arra irânyul, hogy
olyanoktôl szerezzûnk be adatokat, akik rendszeresen s a
kôzelmûltban is lâtogattâk szûkebb hazânkat és fôként, akik a
csonka orszâgban élnek; eredménytelen. A magam ilyenirânyû
igyekezete szintén csôdôtt mondott, amennyiben csonkaor-
szâgbeli egyénekkel folytatott rendszeres levélvâltâsaim most
niâr hosszû hônapok ôta szûnetelnek. Véleményem szerint ez a
jelenség a helsinki kiârusîtâsunkat megelôzô és kôvetô intézke-
déseknek tudhatô be. Hogy ennek az âllapotnak a kârpâtaljai
kultûrviszonyokra nézve lesznek-e kihatâsai, ma még nem
tudhatjuk.

Az utôbbi 3 évben megrendezett anyanyelvi konferenciâk-
rôl szôlô beszâmolôk nem tesznek emlîtést arrôl, hogy az
elszakîtott terûletek hallgatôinak tanulmânyûtjai Debrecenbe,
Szegedre, Budapestre a konferenciâk engedélyezett programja
szerint s annak keretében zajlottak-e le, vagy attôl fûggetlenûl
3 tanerôk kulturâlis-irodalmi elgondolâsai alapjân.

Szerény véleményem szerint azonban kôtelességiink itt
feltételezni, hogy azok a pedagôgusok, akik akâr a
Kârpât-medence elszakîtott magyarjainak anyanyelvét erôsi-
tik, akâr a nyugatra szakadt magyarsâg anyanyelvének
gondozâsân ôhajtanak munkâlkodni, azt nem utasîtâsra,
hanem meggyôzôdésbôl teszik. Ezek a pedagôgusok bizonyâra
megértik a nyugati magyarsâg idegenkedését, sot visszautasî-
tâsât is munkâjuk irânyâban, hiszen az elsô ilyen prôbâlkozâs
annak idején durvân szemûnk elé târta a "felszabaditâs" képeit
az otthon gyârtott tankônyvekben. Mindnyâjan tisztâban
vagyunk azzal is, hogy a magyar mûltra és a Kârpât-medence
népeire vonatkozô tanîtâsok szândékoltan hibâsak, erôltetetten
hamisîtottak, a kûlfôld felé pedig dôbbenetesen légbôl
kapottak, amelyek az archeolôgia abszolût bizonyltô erejét is
teljesen semmibe veszik.

A fent emlltett kârpâtaljai kultûrtevékenységekkel kapcso-
latosan szâmtalan magyar név szerepel a kôzleményekben.
Ezeknek felsorolâsa azonban itt nyugodtan mellôzbetô, mivel
azôta, amiôta ezek a nevek ismertté lettek, sok vîz lefolyt a
Tiszân. Egyedûl Nagy Jdnos debreceni pedagôgus nevét



ôhajtom itt megemlîteni, aki a "Hajdu-Bihari Naj!?Zô"-ban 7
éwel ezelôtt a kârpâtaljai fiatalokkal folytatott személyes
beszélgetéseit és ezek sorân szerzett tapasztalatait, valamint
levont kôvetkeztetéseit îrta meg. Târgyilagos, de lelkes
beszâmolôja bîztatô és azt a reményt kelti, hogy a jôvôben az
idegen jârom alatt sem bal ki a magyar szô a Kârpâtaljân.

Sirchich Làszlô:

MAGYAR MÛVELÔDÉS A FELVIDÉKEN

Az elsô vilâghâborû végével Eurôpâban sokmilliôs tômeg
veszîtette el a nemzeti kôzôsség boldog, erôtadô tudatât. E tô-
megben tôbb mint hârommilliô magyar, majdnem egymilliô a
Felvidéken. A magyarsâg egyharmada tehât "gazdasorbôl —
szolgasorba" jutott. Magâra maradt. A Pozsonytôl Técsôig
kiteritett magyar nemzettest elalélt részei lassan élednek. Ba-
csânyi, Barôti-Szabô, Kazinczy ébresztô szellemei ott jârnak
a kassai Ârpâd-hâzi Szent Erzsébet székesegyhâz tâjân.
1923-ban Mécs Lâszlô "Hajnali harangszavâval" hirdeti meg:
elég volt a kisebbségi magânyossâg, elveszettség éjszakâjâbôl.
Lirâja a kisebbségi magyar élet szeizmogrâfja és értékmérôje...
"Ulôk a labirintban, a kisebbségi poszton, mint rômai
madârjôs. Bottai négy részre osztom a mennyet és a fôldet és
szivszorong^a vârom, hogy jobb jôvônk jelképe feltûnik a ha-
târon ..." Mécs Lâszlô par excellence kisebbségi magyar kôl-
tô. Eletmûvének dôntôen motivâlô kisebbségi szakasza nélkiil a
mai kisebbségi magyar lira kùlônleges szîne, mondanivalôja
aligha érzékeltethetô.

A kêsôbb hivatottaknak tartottak hivatkoznak is reâ. A
kisebbségi magyar minôség mindig akkor adott igaz értéket a
Duna-vôlgynek, amikor — Mécs Lâszlô kôltôi magatartâsân,
az âltala megzendûlô "Vox Humâna'-to. is igazolva — az
emberség hangjân szôlott egy mâr akkor embertelen vilâgban.
— Az akkori kisebbségi magyar nemzedék bâtran alita a
harcot igazsâgaiért, s egy értetlen, tûlzô és forrôfejû naciona-
lizmusban is vâllalta a korszerû "kôzép-eurôpai gondolatot".

"Tânc feszûljôn a harangban, hajnalember sziromtânca.



mely magyar lânyt s tôt fiûcskât testvértâncba pôndôrit" — îgy
Mécs Lâszlô. — Kovâcsolôdik a magyarsâg-eurôpaisâg szinté-
zise is — a legsivârabb kôrûlmények kôzôtt!

"A mentém ujja himes,
érzelgôs, forrô: ez Kelet",
az ész szavdn agyafurt, hûvôs
Nyugat varrta a mds felet.
S mig virrasztok, két kultûrdt
osztô Kiskdrpdt-dombokon,
ezûst Dundm a mentém csattja,
s a kettôt ôsszegombolom."

{Gyôry Dezsô: "A pozsonyi vârdombon")

S mz volt minderre a vdlasz 45-ben? Nyolcvanezer felvidéki
magyar gyermekbe fojtottâk bele az anyaszôt. Némasâgra
îtélték, majd lefejezték a magyarsâgot. Rendre el kellett hall-
gatniuk, elmenniûk azoknak is, akik messianista hittel szol-
gâltâk a magyar —szlovâk sorskôzôsség, kulturâlis kôzeledés
ûgyét. A velûnk ellentétes vilâgnézeti pôluson âllô Fdbry
Zoltdn mondta: "... A kisebbségi kérdés fâjô realitâs volt:
szûkséges volt, hogy védekezzûnk a megalâzâsok ellen... Kûz-
delem volt ez, a becsûlet kûzdelme, kompromisszum nélkûli
harc...l"

Nem csoda-e, hogy azok a fiatalok szôlaltak meg a halâlos
elnémîtottsâg utân a magyar peremvidék egyenként kûlôn-
szinû tâjegységeinek zengô magyar nyelvén, akik eszmélésûk
idején kisemmizett, fôldônfutô szûlôk gyermekeiként ismer-
kedtek a jogfosztott, komor élettel?! — Mily tôméntelen faji
gôggel kellett megkûzdeniôk azoknak a fiatal felvidéki magyar
îrôknak, akik — egyikûk — Veresjdnos vallomâsa szerint, îgy
emlékeznek kônnyes, megalâzott ifjûsâgnkra: ". . . azt sem
szabad elfelejteni, hogy mi voltunk a legszerencsétienebb nem-
zedék. Nagyon nehéz kôrûlmények kôzôtt indultunk, kôzvet-
lenûl a némasâg esztendei utân. Emellett kamaszként éltûk ât
a mâsodik vilâghâborût, részben szlovâk iskolâkban végeztûk
tanulmânyainkat, mivel magyar iskola akkor nem volt. îgy —
hihetetlennek tûnik — én példâul a véletlennek kôszônhetem,
hogy tudomâst szereztem Adyrôl és a magyar irodalom szâmos
fejezetérôl ..." ("Nem akar védekezés lenn{\ Hét, 1963/5/5.)



Bizony, bizony hosszû és gôrôngyds volt az ût a szabadabb
szôig . . . Csanda Sândor, a magyar —szlovâk kulturâlis kap-
csolatok mai élmunkâsa îgy ir a tûrelmetlen és mûveletlen sovi-
nizmus, a tudatos hamisîtâsok ellen; . . csakis a szakismere-
tek hiânyânak tudhatô be, amikor felelôs hivatalt viselôk he-
lyet adnak olyan nézeteknek, hogy Zrinyi Miklôsnak a tôrôk-
ellenes kûzdelmeket megéneklô eposza "burzsoâ nacionaliz-
mus", Adynak a "Csâk Mâté fôldjén" és hasonlô forradalmi
versei irredenta eszméket tartalmaznak ..." Dobos Lâszlô, ké-
sôbb a dubceki-éra târcanélkûli nemzetiségi minisztere, "sôtét
sarok"-nak nevezte a szlovâkiai magyar irodalom létkôrûlmé-
nyeit. Szôke Jôzsef fénycsôvâjât a "sôtét sarok"-ra irânyîtja.
Megâllapitâsai az ûjbôl sarjadô felvidéki magyar irodalom
nem egy elhatârozô hangvételét visszhangozzâk. "Minden nép
a sajât kultûrâjân keresztûl jut el a mâs népek kultûrâjâhoz.
Ezt azonban semmiféle adminisztrativ, iskolaûgyi intézkedéssel
siettetni nem lehet, mert ez visszatetszést sziil, ôsztônôs védeke-
zést és elzârkôzâst vâlt ki" ... (I) A hûséget, a szellemi szin-
vonal emelésének vâgyât îgy sûriti: "Népûnk jôvôjét csak akkor
tudhatjuk biztosnak, fejlôdését normâlisnak, ha egész kultû-
rânkat felvirâgoztatjuk ..." Az anyanyelv tisztasâgât ôvja ko-
moly, szîvbéli intése: "Nekùnk, egy nemzetiségi irodalom mû-
velôinek, fokozottan kell védekeznûnk a kâros, idegen behatâ-
sok ellen . . ." ("Fényt a sôtét sarokba", Hét, 1963/5/26.)

A minôség gondjairôl îgy ir Tôzsér Arpdd: "Hivatâsât értô,
népével szemben kôtelességét ismerô értelmiség kialakîtâsân
kell fâradoznunk. Jôl képzett értelmiség nélkûl, amely a kor
szinvonalân âll és minden tekintetben versenyképes mâs népek
értelmiségével, de ugyanakkor nemzeti kultûrânk tôkéletes
ismerôje és birtokosa — ilyen értelmiség hijân fejlôdésûnket
nem tarthatjuk egészségesnek."

Hozzdjârult-e a gondok enyhîtéséhez a nemzetiségek és a
magyarsâg egykori viszonyânak ôngyalâzô kezelése a mai
Magyarorszâgon? Mit érez, gondol az a kisebbségi magyar, aki
népe mindig példâtadô emberségével vallotta ôrôkségének:

"Mindnek kivdnom, amit egynek,
hiszen kôzôs a nyeremény,
én minden népet féltek attôl,
amitôl féltem az enyém. "



A Pozsonyï Magyar Fôiskolâsok szavalôestet rendeznek...
Humânum a magyar kôltészetben" a minôség jegyében fogant

mondanivalô. "A kôltô egyszerre lehet a magyarsâg és az em-
beriség lelkiismerete\ egyszerre és egyûtt, mert lénye, inditéka
és ôsszegezôje a humânum ... A magyar lira a humânum egé-
szével iizenhet a vilâgnak" — âllapîtotta meg bevezetôjében
néhai Fâbry Zoltdn. A 45 utâni, csôdre vallô szlovâkiai ma-
gyarûldôzés mâig visszajârô lidérces emiékei utân méitân bûsz-
kélkedhetnek Pozsonyban: "a humânum a magyar kôltészet
ben okkal és joggal vilâgmondanivalôt jelent."

Egész sorban jôttek, jelentkeztek a fiatal kôltôk. Bârczi
Istvdn, Bdbi Tibor, Csanddijdnos, Dénes Gyôrgy, Farkasjenô,
Fecsô Pdl, Gdl Sdndor, Gdly Olga, Ginzery Arpâd, Nagy
Ohvér, Simkô Tibor, Szitdsi Ferenc, Zsélyi Nagy Lajos.

Gyurcsô Istvdn "Anyâm mosolyog" cimû verskôtetének
alaphangja: ember és magyar. "Magyar szeretnék maradni, én
most csak ennyit akarok..."

VeresJdnos szâmâra a hû és jô magyarsâg "nyelwédelem és
nyelvtisztasâg" is;

"Mini két szemednek vildgdt
Kazinczy s nagy elôdôk szerint

ûgy ôrizd nyelved tisztasdgdt".
Cselényi Ldszlô a szlovâkiai magyar kôltô lelki alapâllâsât

rôgziti:
"Mert ember vagy! — s ez nem elég — magyar vagyf"

Tôzsér Arpdd kôltészete magas fokân ér el a népdal for-
mâjâhoz, Ozsvald Ârpdd bâtran idézi fel a negyvenôtôs, gyôt-
relmes ût âllomâsait.

Népének meggyalâzâsa, gûzsbakôtése senkinek jobban nem
fâjt, mint a népét mellére ôlelô barsi kôltônek, Csontos Vil-
mosnak. "Kôltôt tagadô mânak" nevezi azt a szégyenteljes kor-
szakot, amely kiûzéssel, deportâlâssal, reszlovâkizâciôval akar-
ta a "magyar kérdést" megoldani, terrorral a magyar szôt meg-
fojtani;

"Ha nem lehet, ha nem szabad
Szôlani szabadon,
Lantom, hûrom legyen szakadt,
S hallgasson el dalom."



A kisebbségi magyar mûvelôdés felmérése jellemezte az
esszéirodalmat] az akkori felvidéki magyar szépprôza mûvelôi:
Egrî Viktor, Dobos Ldszlô, Lehoczky Teréz, Laczkôné Kïss
Ibolya, Ràcz Olivér, Szabô Béla méltânylô emlîtést
érdemelnek.

Tôbb mint két évtizedes csend, témakerûlgetés utân, ta-
nulmânyok bukkanak fel Budapesten, amelyek ûjra felfedezik
a magyar nemzeti kisebbség kérdését, "lemérik — ûgymond —
az elmûlt idôk tôrténelmi fejlôdésének tâvlatait..." Természe-
tesen, az ugynevezett "illendôség" keretein belûl, mert a mai
Budapesten illetlenségnek szâmît a szomszédos szocialista
orszâgok magyar kisebbségei problémâinak, létkérdéseinek
feszegetése.

A ranges pozsonyi Irodalmi Szemle néhâny éwel ezelôtt an-
kétot indîtott a nemzetiségi irodalmak elvi kérdéseirôl. Ennek
sorân az azôta elhunyt Fâbry Zoltdn is megnyilatkozott.
Vallomâsa egy kisebbségi sorsra kârhoztatott nép lelki
alapâllâsât rogziti: "Egész életûnkben nem ismertiik a napos
oldalt, a vâltozâsok hideg, léghuzatos posztjâra âllîtva, épp a
meglâtâs, megértés melege hiânyzott legjobban. Félvâllrôl
kezelt adalék, elfelejtett fûggelék voltunk és lettûnk, ha ûgy
tetszik — tehertétel. Mindkét oldalon — hatâron innen és tûl

— szâmadâsokba és kozonybe kalkulâltan: leîrt vagyontétel...
A szlovâkiai magyar irodalom nemcsak kodifîkâlâsra, hanem
segîtségre is szorul... Ami a legfontosabb és legkézenfekvôbb,
az a hiânyérzet megszûntetése: a magyar irodalom egészébe
valô beâgyazottsâg... "

A 45 utân elûldôzôtt, s azôta tûl a Dunân élô Szalatnai Re-
zsô megfellebbezhetetlenûl igy fogalmaz: "Magyar irodalom
csak egy van: a magyar nyelvterulet irodalma . . . Ez az iroda
lom a nemzet histôriai tudatra ébredésében gyôkerezik . . .
Egyetlen nyelvâram, egyetlen lélekdram . .

Amikor a felvidéki magyar irodalom legûjabb termésérôl
rôviden, villâmfényszerûen beszâmolunk, a hâtteret, az ûjra-
kezdés keserves szûletési nyomait eltûntetni nem lehet ... S
szâmolnunk kell az 1968-as tavaszt, magyar testvéreink tava-
szât kôvetô drâkôi rendszabâlyokkal, a resztalinizâciôval, hu-
szâkizmussal is.

Duba Gyula, a pozsonyi Irodalom Szemle szerkesztôje



"Ugrds a semmibe" dmû novellagyûjteményéért a kôztârsasâg
nemzetiségi dîjât érdemelte ki. Ordôdy Katalin "A keskenyebb
ûtja" cimû mûve a kisebbségi sorsvâllalâs regénye. Szeberényi
Zoltdn Gyôry Dezsôrôl szôlô monogrâfiâja, "A Vox Humana
Poétâja" a két vilâghâborû kôzôtti korszak egyik jelentôs
kisebbségi poétâjânak kôltészetével, életmûvével foglalkozik. A
"Fekete SzéV, cimû kôtetet a fiatal felvidéki magyar elbeszélôk
antolôgiâjât, a szépprôza fiatal ûj hullâmait a "népkôltészeti
ihletettség" jellemzi. Duba Gyula " Valôsâg és életérzés" cimû,
esszékôtete a szlovâkiai magyar gondolkodâs jelentôs ered-
ménye. " Vajudô parasztx/ildg" cimû korrajza és dokumentâciôs
jellegû, a felvidéki magyar parasztvalôsâgot analizâlô, a
magyar nyelvterûleten szinte egyedûlâllô tanulmânya a
felvidéki magyar irodalmi élet nagy eseménye. A magyar mûlt
megbecsûlése, a hagyomânyôrzés szép példâja Széndssy Zoltdn
jeles tanulmânya: "Klapka Gyôrgy, a forradalom katonâja". A
magyar nemzetiség lelki alapâllâsânak magasszintû dokumen-
tâciôja Gdl Sdndor "Elsôosztdlyu magdny" cimû 1974-ben
megjelent novellâskôtete. A novellâkban a belsô nyugtalan-
sâggal vîvôdô magânyos ember érzéseit târja fel a
legkûlônbôzôbb helyzetekben, filozôfikus megkôzelitéssel. Gdl
Sdndor igy vall kôtetérôl: "Az én nemzedékem, amely a
hâborû romhalmazâbôl nôtt emberré, a nép vagy — ha ùgy
szebben hangzik — nemzetiség, amelyet csehszlovâkiai
magyarsâgként tartanak szâmon — ha szâmon tartanak! —
a legfeneketlenebb magânybôl emelkedett ki a maga
embersége âltal. Felemelkedett, egyenrangositotta, nagykorù-
sîtotta magât. — Kônyvemet ez a cselekvô magâny, ez a belsô,
hallatlan erejû metamorfôzis hozta vilâgra..."

Mindenûtt megérdemelt figyelemmel fogadtâk a pozsonyi
Irodalmi Szemle néprajzi kôzleményeit. A Csallôkôz Mâtyus-
fôldje ezeréves helytôrténeti jellegzetességeivel, hagyomânyai-
val foglalkoznak a sorozatos néprajzi karcolatok. Idôhiâny
miatt most csak Nevizdnszky Gdbor: "A honfoglalô magyarsâg
régészeti hagyatékânak kutatâsa Szlovâkiâban" cimû ûj szem-
pontokban, kutatâsi eredményekben is figyelemreméltô,
alapos tanulmânyât emeljûk ki, amely a magyar mûlt megha-
misitâsât célzô âllhatatos szlovâk tôrekvések câfolata.

Ot fiatal magyar kôltô verseskôteteit bôven recenzâltâk —



hatâron innen és tûl. —A vétéran Tôzsér Ârpâd "Ûj érintések"
és Dénes Gyôrgy "Mélység fôlôtt" dmû verseskôteteit a régi
szeretettel fogadta a felvidéki magyar versbarâtok népes
tâbora.

Orômmel emlékezûnk meg a komâromi Matesz — Magyar
Terûleti Szmhdz mûkôdésérôl fennâllâsânak hûszesztendôs

jubileumân. Anyanyelvôrzô hivatâsânak teljesîtése, magasszîn-
tû mûsorpolitikâja éppen ûgy feljegyzést érdemel, mint az
1970-ben szervezett — Északkelet magyarsâgât szolgâlô —
Thdlia Szinpad néven sikeresen mûkôdô kassai részlegé.

Kûlônôs sûllyal emeljûk ki a rendszeresen megtartott kassai
Kazmczy Nyelvmûvelô Napokat. — A felvidéki magyar
nyelvmûvelôk talâlkozôi, amelyeknek a nyelvhelyességi
kérdések megvitatâsa, a nyelvmûvelés elveinek és feladatainak
tisztâzâsa, valamint a nyelvjârâskutatâs szervezési és môdszer-
tani kérdéseinek megtârgyalâsa a tancélja, az idegen nyelvi
behatâsok-fenyegette anyanyelv ôntudatos védelmének szivet
inditô dokumentâciôja.

Jdn Sindelka tanulmânya szerint- (Ndrodnostnd Politika
CSSR — Nemzetiségi Politika Csehszlovdkidban) az 1972/73
iskolai évben 12176 magyar ôvodâs volt (a magyar nemzetisé-
gûek 82%-a): magyar 9 éves alapiskolâs 65742 (a magyar isko-
lakôtelesek 79%-a): 4445 magyar gimnâzista (a magyar nem-
zetiségû tanulôk 83%-a). 3860-an lâtogattâk a magyar tanl-
tâsnyelvû kôzépiskolâkat (a magyar nemzetiségû szakkôzépis-
kolâsok 74%-a).

A magyar tanîtâsnyelvû iskolâk és osztâlyok szâmât illetôen
az adatok ellentmondôk. Az 1972-es kiadâsû "Kôzôs Hazdban"

kônyv, Môzsi Ferencnek, a szlovâkiai magyar iskolaûgy fele-
lôsének tanulmânya, a "CSEMADOK 25 Éve" c. kiadvâny és a
Csehszlovdk Statisztikai Évkônyv vonatkozô adatainak ôsszeve-
tese alapjân a magyar oktatâs helyzete îgy âll a hozzâvetôleges
statisztika tûkrében: 215 magyar tanîtâsnyelvû ôvoda, 494
alapiskola 2902 osztâllyal, 22 gimnâzium 154 osztâllyal, 26
szakkôzépiskola 87 osztâllyal. Eddig 284 magyar nyelvû tan-
konyv jelent meg a kôztârsasâgban. Az âltalânos iskolâk peda-
gogusait a Nyitrân székelô szlovâk pedagôgiai fôiskola magyar
tagozata, az ôvônôket a losonci magyar ôvônôképzô, a kôzépis-



kolai tanârokat a pozsonyi Komensky egyetem bôlcsészkarân
mûkôdô magyar tanszék (amelyen budapesti egyetemi elôadôk
is oktatnak) képezi ki.

Itt nyomatékkal kell hangsûlyoznunk, hogy a magyar isko-
lâk szâma évrôl-évre fogy. Ujabb magyar ôvodâkat nem enge-
délyeznek. A magyar tanîtâsnyelvû iskolâk szelleme nem ma
gyar, hanem erôltetett szlovâk. Magyar irodalmat, tôrténel-
met, fôldrajzot igen keveset tanulnak a diâkok, gyakran —
ûgyszôlvân semmit. A magyar iskolâk ônâllôsâgât fokozatosàn
megszûntetik, szlovâk intézetek pârhuzamos osztâlyaivâ degra-
dâljâk, szlovâk igazgatâs alâ helyezik.

A felvidéki magyar îrôk csak a Szlovâk îrôszôvetség alosztâ-
lyâban mûkôdhetnek. Az âllamhatalom az egyoldalû kultûr-
csere, tehât szlovâk îrôk mûveinek âtûltetésére, magyarra for-
dîtâsâra kôtelezi ôket. Szô sincs arrôl, hogy felvidéki magyar
îrôk mûveit —- a kôlcsônôsség elve alapjân — a szlovâk olvasô-
kôzônséggel megismertetnék.

Az 1969 januâr 1-el a federâlis âtszervezés sorân a cseh és
szlovâk kapcsolatok, a két ûn. tôbbségi nemzet viszonyât kielé-
^tôen rendezték. Nemzetiségi, speciâlisan a legnagyobb ma
gyar kisebbség viszonylatâban a nagyvonalû rendezést a régi,
hîrhedt "kassai program" vâltig visszajârô szellemének jegyé-
ben nem oldottâk meg.

Az 1968-as Felvidéki Magyar Kâté — Jogunk magyarnak
lenni — egy mûveit, bôlcs és bâtor nemzedék felâllâsât jelzi.
Ma mâr tôrténelmi summâzâsâban a felvidéki magyarsâg kol-
lektîv nemzeti jogait, jôvôt formâlô szempontjait rôgzîti. Csak
ûgy "villanyfénynél" mutatunk râ e KÂTÉ néhâny alapvetô
megâllapîtâsâra, ill. kôvetelésére.

Az ônigazgatâs, ônkifejezés jogânak megfogalmazâsa ûttô-
rô jelentôségû az eurôpai nemzetiségek addigi tôrténetében.
"A nyelv elvesztését nem pôtolhatja semmi! Az anyanyelvi ok-
tatâs lehetôségeinek bôvîtése, a nyelvi egyenjogûsâg teljes meg-
valôsîtâsa olyan alapvetô kôvetelmények, amelyeket az igazi
nemzetiségi egyenjogûsîtâs elve kényszerît reânk visszavonha-
tatlanul. Egyszer és mindenkorra szakûani kell azzal az egyed-
uralmi àbrânddal, hogy a 'nemzettôl idegen elemeket' be kell
olvasztania tôbbségbe ... El kell tehât ismerni a nemzeti sajâ-
tossâgok birtoklâsânak elidegenûhetetlen jogdt ... A nemzeti



lét és ônkifejezés elengedhetetlen feltétele az ônrendelkezés és
az ônigazgatâs elvének elismerése, gyakorlatânak meg-
adâsa . . . Igy a felvidéki magyarsâg ma is kûlônôs figyelmet
érdemlô, ûj és korszerû koncepciôkat megfogalmazô bâtor és
mâig feledhetetlen âllâsfoglalâsa a Dubcek-i éra idején.

A Husâk-i resztalinizâciô sorân lefejezték a szlovâkiai ma
gyarsâg egyetlen kulturâlis és târsadalmi szôvetségét, a
CSEMADOK-ot. Lôrincz Gyula, a jelenlegi elnôk bevallâsa
szerint 1971 januâr 1-tôI a SzlovâkSzocialista Kôztârsasâg mû-
velôdésûgyi minisztériumânak irânyîtâsa alâ keriilt és mindin-
kâbb a Slovenskd Matzcaval koordinâlva kell népnevelô és
népmûvelô tevékenységét kifejtenie. Mindaz, ami ôrvendetesen
a magyar peremvidék egészséges kulturâlis életét jellemzi, a vi-
déki alapszervezetek ôntevékeny, lelkes munkâssâgânak kô-
szônhetô. îgy a Komâromi Jôkaï-Napok, a Galdntai
Koddly-Napok, a Kassai Kazinczy Nyelvmûvelô Napok, a
Gombaszôgi Orszdgos Dal- és Tdncûnnepély, a Zselizi Orszdgos
Népmûvészeti Fesztivdl, az Érsekûjvdri Czuczor Gergely Na
pok, a Maddch és Szenci Molndr Albert Napok.

A problémahalmazathoz mért rôvid, szinte villâmfénysze-
rû beszâmolônk végére érve: ime, a felvidéki magyar valôsdg...
Testvéri egyûttérzéssel kell figyelniink, regisztrâlnunk minden
megnyilvânulâsukat. Tudjuk, hâlâsak, ha ûgy érezhetik, nin-
csenek egyedûl!

A fiatal Zalabai Zsigmond îrja; "Sziilôfôld; . . . forgatja,
izelgeti az ember a szôt, s kôzben arra gondol, hogy a nyelv cso-
dâkra képes. Csodâkra, mert az iménti szô nemcsak hangzâsâ-
val, hanem legmélyebb lényegével; jelentéstartalmâval is asszo-
ciâlja a szûlôanya kifejezést. Mert a sziilôfôld — akârcsak édes-
anyânk — egyben nevelôfôld is: valôsâgszemléletûnk, erkôlcsi
tartâsunk alakîtôja; ... a tâjban ott él az ember s âltala a
munka, az erkôlcs, a hagyomâny, a tôrténelem . . .".

S mig igy irnak a Duna, Garam, Ipoly, Sajô és Hemâd
mentén, az annyi kônyôrtelenség utân is nyolcszâzezres felvi
déki magyarsâg helytâllâsât âtmelegedô szîwel fîgyeljiik, je-
gyezzûk fel . . . A târna mélyérôl hozzânk jutô, halk kopog-
tatâsra vissza kell kopognunk, amig élûnkl



Szdz Zoltdn dr. (Washington, D.C.):

MITJELENT SZÂMUNKRA

AZ ERDÉLYI MAGYARSÂG?

Kevés olyan kérdéskomplexumunk van nekûnk magyarok-
nak bârhol a vilâgon, mint erdélyi magyar testvéreink sorsa, az
erdélyi kérdés. Jobban balljuk a Kirâlybâgôn tûli mag^arsâg
szavât, vészkiâltâsât, avagy elnyomâsban is bûszke bitvallâsât
az ezeréves magyar kultûra értékei mellett, mint bârmelyik
mâs, kisebbségbe szakadt, levait magyar néptôredékét. Éle-
sebben él szîvûnkben-lelkûnkben a fâjdalom, amelyet Erdély
tôlûnk valô elszakitâsa és az ottani testvéreink ellen folytatott
românosîtô badjârat benniink okoz.

Az utolsô évtized folyamân nem volt olyan pont, aboi a
nagy magyar egységelvileg jobban megvalôsult volna, mint eb-
ben a kérdésben. Jôllebet voltak és vannak taktikai és személyi
kûlônbségek az amerikai és mâs szabad-vilâg âllamaiban mû-
kôdô magyar szervezetek és vezetôk kôzôtt, azonban, mind-
egyik szîvét ugyanaz az egyûttérzés és segîteni akarâs tôlti el,
mint az idegenbe szakadt magyarsâg ezreit és tîzezreit, amikor
felzokognakaz erdélyi bimnusz imâdsâgoskérésével; "Ne bagyd
elveszni Erdélyt, Istenûnk"!

Mit is jelent nekûnk az erdélyi magyarsâg? Tôbbet, mint a
Hargita fenyveseit,kincses Kolozsvâr templomait, Mâtyâs szob-
rât, a gyulafebérvâri bazilikât, Szent Lâszlô sîrjât Nagryvâra-
don, a Teleki-tékât Marosvâsârbelyt vagy Vajdabunyad vârât,
abonnan egy tôrténelmileg is kimagaslô csalâd sarjai szârmaz-
tak, bogy nevuket aranybetûkkel îrjâk be Eurôpa és a keresz-
ténység tôrténelmének kônyvébe.

Nekûnk Erdély nemcsak tôrténelem, nemcsak a Betblen
Gâbor-féle protestâns fejedelemség, amely Eurôpa egyensûlyi
bâborûiban is megôrizte a magyar protestâns kultûrtradiciôt,
mîg Pdzmdny Péter és utôdai a magyar katolicizmuson belûl te-
remtették meg a sajâtsâgos magyar bagyomânyt Csîksomlyôtôl
Nagyszombatig. Nemcsak bdrô Wesselényi Miklôs szûlôfôldje,
aki fâradbatatlanul kôvetelte Erdély és Magyarorszâg uniôjât,
nemcsak a Hunyadiak nemzetségének ottbona, Bem apô és
Gdbor Âron bôstetteinek belyszîne, a vilâgbâborû elôtti îrô-
nemzedék egyik bâstyâja Nagyvâradon, nemcsak a székely



hadosztâly 1918. évi kûzdelmeinek harctere, nemcsak a mâso-
dik bécsi dôntés, amely minden szâmunkra elônyôs részlete
mellett ismét kettészakitotta Erdély fôldrajzi egységét, nemcsak
az ôngyilkossâgba menekûlô Szabédy Lâszlô, a magyar nyelv
eredetének hîres szakértôje, hanem a jelenlegi Erdély terûletén
élô kb. 2.2 milliônyi magyarsâg, és a Bukarestbe, Moldvâba,
Munténiâba kényszeritett avagy csalogatott kb. 300.000 ma
gyar is, akik szôrvânyban is megtartjâk azt a kultûrôrôkséget,
amelyet egy keresztény évezred hordott ôssze a keleti gondola-
taival a Kârpâtmedencébe vândorolt magyar! tôrzseknek.

Mi egynek érezzûk magunkat az erdélyi magyarsâggal, ha
ugyan mi le is vâltunk a magyar kultûrtestrôl, és egy mâs,
idegen kultûra keretén belûl keressiik a szintézist, amely ôssze-
kôti azt, ami sajâtsâgosan emberi és sajâtsâgosan magyar.
Nemcsak sorsélményunk hasonlô, de egyesît bennûnket a kôzôs
tôrténelem, a kôzôs nyelv, a kôzôs kultûrjavak birtoka és a
kôzôs eredet. Mikor az erdélyi magyarsâg jogait csorbitjâk, leg-
jobbjait roman vidékekre kényszerîtik, amikor a magyar gye-
rek roman tagozatba kényszerûl, aboi még a sziinetben sem
szôlhat anyanyelvén pajtâsaihoz, amikor a magyar vidéki mun-
kâs nem kap lakâst Erdély magyarlakta vârosaiban, mig a re-
gâtiak ezreit hozzâk be az ûjonnan épûlô bérhâzakba, hogy a
vârosokat elromânosîtsâk — fâj a szîvunk. Ugy érezzûk, hogy
szôszôlôiknak kell lennûnk mindenûtt befogadô hazânkban, a
sajtônâl, a Kongresszusnâl, az elnôknél, a kûlûgyminiszternél,
az Egyesûlt Nemzeteknél, nemzetkôzi sikon mûkôdô vallâsi-,
hivatâsrendi-, târsadalmi- és politikai szervezeteknél. Nem en-
gedhetjûk, hogy a 2.5 milliôs româniai magyarsâg jajszava és
sérelme elnémulâsra legyen kârhoztatva, amîg a jelenlegi ro-
mân kormâny ideolôgiâra valô tekintet nélkûl hasznâlja ki a
vilâgpolitikai ellentéteket uralma megszilârdîtâsâra és az
egyetlen szâmottevô kisebbsége elnemzetlenîtésére . . .

Sorsom korân ôsszehozott az erdélyi kérdéssel. Rôviddel
Amerikâba valô érkezésem utân Washingtonba kerûltem, ahol
mint graduate student a Catholic Universityn a magister ar-
tium diplomâmon dolgoztam, egy bécsi, eredetileg Magyar-
orszâgrôl szârmazô professzor alatt (Engel-Jânosi Frigyes). Ma-
giszteri témâm târgya îgy "Az erdélyi nemzetiségi kérdés az elsô
vilâghâborû alatt" lett.



Tizenhârom év mûltân, 1960-ban, a pârizsi ôtôdik Inter
national Political Science vilâgkongresszuson elôadâst tartot-
tam "A românsâg és magyarsâg Erdélyben, mint a tôbbi etni-
kumû târsadalom problémâja" cimmel, amelyben kifejtettem
a tôbbetnikumû târsadalom elôfeltételeit és azoknak hiânyât
România erdélyi politikâjâban, nevelésûgyi, nyelvi és kulturâ-
lis sîkon éppûgy, mint a munka-, lakâsviszonyok és elômeneteli
egyenlôség terûletein.

Az erdélyi magyarsâg sérelmeinek kikutatâsâban és azok
nak az Egyesûlt Âllamok kongresszusa, kormânya és a sajtô felé
valô kivetîtésében mintegy évtizede még intenzîvebben tevé-
kenykedem, kûlônôsképpen amiôta az Amerikai Magyar Szô-
vetség kûlûgyi tanâcsadôjaként mûkôdôm.

Az Amerikai Magyar Szôvetség (a tovâbbiakban AMSz) a
legfokozottabb figyelemmel kîséri az erdélyi kisebbségi sorsban
élô magyarsâg helyzetét és az elmûlt évtized folyamân tôbb
emlékirattal fordult az amerikai illetékes hatôsâgokhoz, hogy a
sûlyos român nyomâs alatt szenvedô erdélyi magyarsâgunk
emberi jogainak visszaszerzésében segîtô kezet nyûjtson.

1968 szeptembere utân némi reménysugâr csillant fel.
Mdrton Aront és tôbb mâs erdélyi magyar vezetôt meghîvtak a
nemzetiségi vezetôk ûjonnan felâllîtott orszâgos szervezetébe,
Ceaucescu pedig beszédeiben az erdélyi magyarok egyenlô el
bânâsât igérte. Mindezek olyan pozitîvumok voltak, hogy nem
akartuk tiltakozô akciôkkal az esetleges eredményeket kockâz-
tatni és idôszerûtlen beavatkozâsokkal erdélyi testvéreink nehéz
sorsât még nehezebbé tenni. Igy az AMSz 1973-ig a vârakozâs
âllâspontjâra helyezkedett, a vârt javulâs azonban nem kôvet-
kezett be.

Az ûj iskolatôrvények, amelyek a nyolcosztâlyû elemi isko-
lâk ôsszpontositâsât rendelték el, majd amikor 1974-ben a
lîceum elsô osztâlyât minden româniai gyermek szâmâra kô-
telezôvé tették, a lâtszat ellenére mind az erdélyi magyar is-
kolatagozatok helyzetét âsta alâ. 1974-ben még két tovâbbi
rendeletet hoztak, az okmânyrendeletet és az egyhâzak és egy-
hâzi személyek kûlfôldi segélyezését eltiltô dekrétumot,
amelyek kûlônôsen a magyar felekezeteket sûjtottâk. Hozzâ-
jârult ehhez az Erdélyben jârt amerikai erdélyiek hîradâsa is,



amely szerint az erdélyi magyarsâg intellektuâlis vezetôi sérel-
meik teljes feltârâsât kérték, mert mint mondtâk, sokkal rosz-
szabb mâr ûgysem lehet.

Az Amerikai Magyar Szôvetség 1974 novemberi, clevelandi
kôzgyûlése az erdélyi kérdést ûjra napirendre tûzte és annak
megoldâsât legsûrgôsebb feladatai kôzé sorolta, az akkor ala-
kult Erdélyi Vilâgszôvetség erkôlcsi és anyagi tâmogatâsâval
kôzôs akciôk meginditâsât hatârozta el (az Amerikai Erdélyi
Szôvetség hosszû évek ôta tagja az AMSz-nek). Széleskôrû do-
kumentâciôs munkâba kezdtûnk, hogy az erdélyi magyarsâg
sérelmeit részletesen és amennyire lehet, adatok alapjân târ-
hassuk az amerikai kormâny és a vilâgfôrumok kôzvéleménye
elé. Munkânkat elôsegîtette az az egyiittmûkôdés, amelyet az
adatok beszerzésénél mindhârom erdélyi szervezet, de fôképp
az Erdélyi Vilâgszôvetség és az Amerikai Erdélyi Szôvetség ta-
nûsitottak.

A kérdés megvilâgîtâsât a kôvetkezô alapon Idséreltûk meg:
1. Feltârni Erdély tôrténelmi mûltjât, amely 1001-tôl 1918-

ig kizârôlag magyar, vagy Magyarorszâggal ôsszefiiggô volt.
2. Feltârni Erdély geopolitikai egységét a Kârpâtmedencé-

vel és Magyarorszâggal.
3. Ennek feltârâsa utân részletesen tagolni a sérelmes kivi-

telezô intézkedéseket, amelyeket a român kormâny és helyi
szervei az erdélyi magyarsâg etnikuma és jôléte ellen gyako-
rolnak.

Ez a harmadik rész sok élet- és foglalkozâsteret foglal ma-
gâba. Elsônek a legjobban bizonyîthatô nevelésûgyi kérdés-
komplexumot elemeztûk.

Român és erdélyi magyar szakértôk âltal ôsszeâllitott és az
egyetemi "Osteuropa" c. német folyôiratban megjelent statisz-
tikâk szerint a négy- és nyolc-osztâlyos magyar elemi iskolâk
szâma Erdélyben az elmûlt tizenôt év alatt egyharmadâra
apadt, a magyar kôzépiskolâk szâma pedig tôbb mint ^5%-kal
csôkkent. A kolozsvâri Babes —Bôlyai egyetemen a magyar
nyelv és irodalom tanszékén kîviil magyarul mâr nem tanita-
nak, és a legtôbb magyar nyelvû tanfolyamot a marosvâsâr-
helyi orvosi-gyôgyszerészeti fakultâson beszûntették. Csupân
két tanîtô- és tanârképzôben tanîtanak még részben magyarul.
Az erdélyi magyar elemi iskolai tanulôk egyharmada, a kôzép-



iskolâsok kétharmada tehât ma roman tagozatba jâr, részben
fôldrajzi és anyagi kényszerbôl — mert nincs a faluban magyar
tagozat, legalâbb is a negyedik osztâlyon felûl — vagy azért,
mert a magyar tagozatot elvégzô diâkok nagy hâtrânyt szen-
vednek a felvételi vizsgâknâl a kôzépiskolâban avagy az egyete-
meken, és a szûlôk el akarjâk keriilni, hogy a gyermek ne tud-
jon tovâbb tanulni.

Meglepô, hogy amîg 35 humanisztikus gimnâzium
mûkôdik magyar tagozattal Kolozsvârott, Nagyvâradon, a Szé-;
kelyfôldôn, és a szatmâri vidéken — a mûszaki, kereskedelmi
vagy tanonciskolâknak magyar tagozatuk nincsen, csupân egy
szîniiskola Marosvâsârhelyt. A magyar tagozatot elvégzô
diâkokat sokszor méltatlanul elbuktatjâk a felvételi vizsgân.
Kolozsvâri eset volt, hogy ugyanaz a diâk, aki mint a liceum
harmadéves tanulôja 1967-ben megnyerte az elsô dîjat termé-
szettudomânyokbôl egész România terûletén, 1968-ban
az egyetemi felvételi vizsgân elbukott.

A tankônyv-helyzet is sivâr. A hatvanas években kb. 5000
tankônyvet nyomtak târgyanként kb. 250.000 fïatal szâmâra,
akik a magyar tagozatot lâtogattâk. 1975-ben a helyzet azért
mutatott némi javulâst, mert sajnâlatosképpen legalâbb
50.000-rel kevesebb diâk lâtogatta a magyar tagozatokat, a
tankônyvtermelés pedig kissé felemelkedett. Ellenben ma mâr
sok esetben român szerzôk tankônyveit adjâk ki magyaml a kô-
zépiskolâk szâmâra. Kôztudomâsû az is. hogy minden magyar
tagozat kôteles a fôldrajzot, tôrténelmet és a român irodalmat
român nyelven (naponta hârom ôrân ât) tanitani. Hogy a ro
mân tôrténelem ôrân Erdély magyar mûltjât hogyan âllîtjâk
be, az elképzelhetô.

Szorosan ôsszefûgg a nevelésûggyel a magyar nyelv szabad
hasznâlatânak és mûvelésének kérdése is. Jôllehet a szintiszta
magyar terûleteken, mint a Székelyfôldôn, avagy a vârosok
magyar negyedeiben, a szabad nyelvhasznâlat nem ûtkôzik
nehézségekbe — mâs a helyzet a kevert és szintiszta român vi-
dékeken, ahol a magyar szôra legalâbb is goromba vâlaszt le-
het kapni, néhol még mâst is. Még sérelmesebb, hogy a român
alkotmâny rendelkezései ellenére a legtôbb helyen nem enge-
dik meg a magyar nyelv szabad hasznâlatât a hivatalos kôzegek
elôtt. Jellemzô erre Kallôs erdélyi magyar irô perének târgya-



lâsa, ahol a târgyalâs természetesen roman nyelven folyt és
Kallôs édesanyjânak még tolmâcsot sem bocsâtottak rendelke-
zésére, hogy a fia ellen elhangzô vâdakat megértse és azokat
câfolni tudja.

Részletesen elemeztûk az ûn. okmânyrendeletet is, amely-
nek rejtett, de a kivitelezô rendelkezésnek a magyar tôrténelmi
îrott emlékeket nyilvânvalô, eltûntetô irânyzatât feltârtuk.

Az elôkészûletek és adatgyûjtés utân az AMSz az Erdélyi
Vilâgszôvetséggel karôltve és annak anyagi tâmogatâsâval egy
részletes memorandumot dolgozott ki az erdélyi magyarsâg
sérelmei ûgyében.

Ez az emiékirat*, amely az AMSz âltal kiadott dokumen-
tumgyûjtemény része, részletesen foglalkozik az erdélyi vârosok
elromânosîtâsâval: a magyar egyhâzak elnyomâsâval és azzal a
sûlyos helyzettel, melyet a magyar értelmiségiek és egyetemi
végzettségûek szâmâra a gazdasâgi és politikai életben meg-
nyilvânulô diszkriminâciô teremt. Végiil elemzi az emiékirat a
tudatos roman politikât, amely a magyar értelmiségi fiatalokat
akâr âllami kényszerrel, akâr pedig a jobb beosztâs és fizetés
reményével a Regât és Dél-Erdély român-lakta vidékeire szôrja
szét.

Az AMSz-emlékirat részletesen bemutatja munkânk egyes
âllomâsait. 1975 tavaszân kivâlô alkalom nyîlt az erdélyi ma
gyarsâg emberi és polgârjogainak sérelmét az amerikai kor-
mâny és kongresszus elé târni. Ezt az alkalmat a roman-ame
rikai kereskedelmi szerzôdés jôvâhagyâsa kôriili vita nyûjtotta,
amely vâmkedvezményt biztosîtott Româniânak az 1974-es ûj
kereskedelmi reformtôrvény alapjân.

Miutân România 1974 decembere és 1975 mâjusa kôzôtt
beszûntette a româniai zsidôk kivândorlâsât, az amerikai —ro
man legnagyobb vâmkedvezményt nyûjtô szerzôdés megerôsî-
tése a Hâz és a Szenâtus részérôl kérdésessé vâlt. Ugyanazok a
kongresszusi képviselôk, akik azelôtt az erdélyi magyar kisebb-
ség sérelmei târgyâban készûlt beadvânyainkat és tiltakozâ-

*American Hungarian Fédération. Documents on the Human Rights
Violations Against the Hungarian Minority in Rumania Before the United
Nations Human Rights Commission, the World Council of Churches and
the United States Churches and the United States Congress and Govem-
ment. Washington, 1975, 72 p.



sainkat, mint idôszerûtlen kérelmeket, figyelemre sem méltat-
tâk, most nagyobb figyelmet szenteltek a panasznak. Mind a
Hâz "Ways and Means", mind a Szenâtus pénzûgyi bizottsâga
kihallgatâsra hivta be dr. Béky Zoltân tb. pûspôkôt, Eszenyi
Lâszlô kûlûgyi alelnôkôt és személyemet. Az AMSz véleményét
személyesen is bekérte a Hâz albizottsâgânak elnôke és tôbb
tagja, ot szenâtor pedig levélben kérte a kûlûgyminisztériumtôl
a kérdés târgyalâsât. Végiil is augusztusban 39 képviselô for-
dult kôzôs levélben az elnôkhôz bukaresti ûtja elôtt. A levél bat
pontban sorolta fel az erdélyi magyarsâg orvoslâst kôvetelô sé-
relmeit, és kérte ezek megtârgyalâsât a Ceaucescuval folyta-
tandô megbeszélései sorân.

Tovâbbâ: a Hâz elnôke âltal vezetett 19 képviselô româniai
lâtogatâsakor Phil Burton képviselô, a Hâz demokrata
"caucus"-ânak elnôke, a tôbbi képviselôvel egyiitt személyesen
interpellâlt a român kûlûgyminisztériumban és a képviselôknél
s az erdélyi magyarsâg elnyomâsânak megszûntetését kérte.

Memorandumunkat egyidejûleg az UN Emberi Jogok Bi-
zottsâgâhoz is benyûjtottuk. Ez a Bizottsâg tovâbbi adatokat
kért tôlûnk, amelyeket sûrgôsen elkészîtettûnk. 1975. jûlius
30-ânFi. dr. Béky Zoltân tb. pûspôk, személyesen adta ât em-
lékiratunkat, a tanûvallomâsokat és a kongresszusi anyagot a
bizottsâg "Human Rights Officer"-jének, Jakob Th. Moeller-
nek Genfben. Ugyancsak benyûjtotta az anyagot és a Fûgget-
len Amerikai Magyar Reformâtus Egyhâz pûspôki tanâcsânak
egyhangû hatârozatât az Egyhâzak Vilâgtanâcsânâl és a World
Alliance of Reformed Churches-nél. Mindkettô Genfben szé-
kel.

Mi volt az eredmény? A român kormâny azonnal reagâlt.
1975. mâjus 12-én szétkûldôtt egy "Background Information"
emlékiratot a kongresszusi "Ways and Means" bizottsâg tagjai-
nak, s az AMSz igazgatôsâgânak, amelyben hiânyos statisztikai
adatokkal câfolta a magyarokkal szembeni hâtrânyos megkû-
lônbôztetést Româniâban. Mi azonnal lelepleztûk mesterkedé-
sûket, hiszen sajât adataink részletes elemzése is a mi igazunkat
bizonyîtotta. 1975. jûnius 10-én, egy hônappal képviselôhâzi
kihallgatâsom utân, amelyben személyesen megemlîtettem
Kallôs Zoltân nagyon kérdéses jog^i alapon valô elîtélését, a szé-
kely balladakutatôt szabadlâbra helyezték.



Idôkozben a zsidô lobby is eredményesen mûkôdôtt. Ennek
kôvetkezményeként Ceaucescu elnôk csaknem bejelentés nélkûl
megjelent jûliusban Washingtonban, hogyJackson és Ribicoff
szenâtorokat, valamint Green képviselôt meggyôzze arrôl, hogy
a româniai zsidôk kivàndorlâsa elé nem fog tovâbbi akadâlyt
gôrdîteni. Ezutân a roman—amerikai kereskedelmi szerzôdés
jôvâhagyâsa biztossâ vâlt.

Nem tudjuk pontosan, mi tôrtént Ford elnôk bukaresti lâ-
togatâsakor augusztusban, csak azt, hogy az elnôk a legbarât-
sâgosabban viselkedett vendéglâtô gazdâjâval szemben, mîg az
ût elôtt rôviddel, felelôs fehér-hâzi tényezôk bennûnket tovâb
bi akciôkra buzdîtottak, "mert a jelenlegi helyzetben a roman
kormâny sokkal érzékenyebb amerikai népi vagy érdekcsopor-
tok kritikâjâra, mint akâr egy éwel ezelôtt".

Tudjuk azt, hogy a roman kormâny Phil Burton képviselô-
nek a Kritérion kiadôvâllalat szerkesztésében az elmûlt ôt év-

benkiadott 112 kônyvét adta ât, amelyek magyarul, avagy ro-
mân fordîtâsban magyar îrôk mûveit tartalmaztâk. Ugyancsak
âtadtak Burtonnak 34 magyar nyelvû ûjsâgot, hetilapot és
folyôiratot is annak igazolâsâra, hogy a magyar kultûra él és
virul Româniâban.

Burton képviselô az anyagot az AMSz-hoz eljuttatta. Mi azt
kielemeztûk és egy emlékiratban megvâlaszoltuk, amit Hels-
toski képviselô a kongresszusi naplôban le is kôzôlt. Jôllehet
voltak kôzôttuk kônyvek, amelyek az erdélyi magyar kultûra
gyôngyszemei, de a kiadvânyok szâmbeli arânya tekintetében
az anyag jôrészt a român kultûra terjesztésére szânt mûvekre és
kôzepes mvôjû regényekre korlâtozôdott, avagy a pârtpropa-
ganda magyar nyelven kôzzétett kiadvânyaibôl âllt.

Béky pûspôk jelenleg a kenyai Nairobiban vesz részt, mint
bizottsâgi tag és delegâtus, az Egyhâzak Vilâgtanâcsânak
kongresszusân, ahol bizonyâra nagy visszhang mellett terjeszti
a bizottsâg elé az erdélyi magyarsâg jajkiâltâsât. Elôzetes bead-
vânya mâr az ûlés elôtt vâlaszra kényszerîtette a român kor-
mânyt. Papp Ldszlô, az erôsen vonalas nagyvâradi magyar
reformâtus pûspôk, a fôtitkârsâgnak egy angol nyelvû "cikket"
kûldôtt Belûgyek-kûlûgyek cîmmel, amelyben felmagasztalja
az okmânyrendeletet. Béky pûspôk még elutazâsa elôtt megvâ-
laszolta a "cikket". Râmutatott arra, hogy a rendelet intézke-



déseit el lehetett volna émi anélkûl, hogy a nemzetiségi kultûr
javakat javarészt hozzâférhetetlenekké tegyék. Ezt a vâlaszt
Béky pûspôk az Egyhâzak Vilâgtanâcsa illetékes bizottsâgi tag-
jainak és vezetôinek mâr elôre meg is kûldte.

Az 1968-ban felâllîtott nemzetiségi "dolgozôk tanâcsai"
kérvényt intéztek a roman kormânyhoz ugyanazokkal a kéré-
sekkel és ugyanazoknak a sérelmeknek a felsorolâsâval, mint
amelyeket az AMSz 1965-ben, 1966-ban, 1968-ban és legutôbb
1975-ben emlékirataiban leszôgezett és amelyeket amerikai
képviselôk 1966-os és 1975-ôs kôzôs leveleikben az Egyesûlt
Âllamok elnôkeitôl, avagy kûlûgyminisztereitôl kértek. Az
erdélyi "dolgozôk tanâcsai" âllitôlag kérték azt is, hogy az
ENSz Emberi Jogok Bizottsâga âllîtson fel "Erdélyi Albizott-
sâg"-ot a sérelmek kivizsgâlâsâra. Ezâltal bebizonyosodott,
hogy harcunk az ô harcuk, hogy az ô jogos kôveteléseiket
juttattuk és juttattjuk az UNO és az amerikai kormâny elé, és
hogy ezentûl még fokozottabban és nagyobb energiâval kell az
erdélyi kérdést kezelnûnk és a nemzetkôzi nyilvânossâg elé vin-
nûnk.

Wass Albert tanâcskozâsi elnôk mind a négy elôadônak
kûlôn-kûlôn megkôszônve értékes elôadâsât, majd néhâny rész-
letkérdésre s a legsiirgôsebb tennivalôkra vonatkozô rôvid meg-
beszélés utân az ankétot bezârta.

AZ ISKOLAI MAGYAR NYELVOKTATAS

ÉS A MAGYAR NYELV HASZNÂLATA

A kûlfôldi magyar nyelvoktatâs és nyelvhasznâlat idôszerû kérdéseinek
megbeszélésére hîvatott ankétot november 29-én, szombaton délutân 2 6ra-
kor Somogyi Ferenc dr., a Magyarsâgismereti Kollégium igazgatôja s az Âr-
pâd Akadémia fôtitkâra nyitotta meg. A megjelent mintegy 50 nevelésûgyi
szakember és a vendégek ûdvôzlése utân arra hîvta fel a jelenlévôk figyel-
mét, hogy az ankét szerves folytatâsa kîvân lenni annak a mûltévi ankétnak,
amely "A magyar nyelv bôlcsôje és temetôje: a magyar csalâd" cimmel a
csalâdi kôrben tôrténô nyelvtanStâs és nyelvhasznâlat jelentôségével foglal-
kozott. A megbeszélések irânyvonalâul vâzlatot âllîtott ôssze, amely a kôvet-
kezô kérdéseket veti fel;



1. Az iskolai magyar nyelvoktatâs terén —
ôvodâk és napkôzi otthonok létesîtése,
kiscserkészek és gyermekek nyelvkincsének gyarapîtâsa,
az elemi fokon tôrténô magyar nyelvoktatâs feladatai a betûvetés,

Irâs, olvasâs, nyelvtani és helyesîrâsi alapok, fogalmazâs, levélîrâs terén;
a kôzépfokû nyelvoktatâs hivatâsa az irâlytan, beszédtan, kôltészet-

tan, tôrténelem és irodalomtôrténet alapismereteinek âtadâsa érdekében;
a felsôfokû nyelvmûvelés irodalmi kutatô tevékenységének lehetôsé-

gei.
2. A magyar nyelv hasznâlatânak adottsâgai és kôvetelményei —

târsalgâs kôzben (magânéletben),
a cserkészetben, az istentiszteleteken és az egyesiileti ôsszejôveteleken;
a râdiôban, sajtôban, kônyvekben és mâs kiadvânyokban.

3. Kûlônleges feladatként meriil fel aztân —
az idegen anyanyelvû hâzastârsak magyar nyelvtudâsa,
a magyar nyelvoktatâs lehetôségének biztosîtâsa âllami és egyhâzi is-

kolâkban, valamint az egyetemeken;
tanerôk kiképzése és alkalmazâsa, sziilôi értekezletek tartâsa;
tankônyvek és folyôiratok kiadâsa;
ôsztôndîjak létesîtése és pâlyadljak hirdetése;
amerikai magyar kôzépiskola és egyetemi tanszék létesîtése.

A vâzlat rôvid ismertetése utân az elôre felkért elôadôkat kéri fel elôadâ-
saik megtartâsâra.

Ewendtné Petres Judith".

NEVELÔI SZAKSZEMPONTOK

Piaget, a svâjci pszicholôgus, akinek gondolkodâsa talân
legelfogadhatôbb az eurôpai mûveltségû ember szâmâra,
hosszû tanulmânyozâs utân megâllapitotta, hogy a gyermek
egyénisége, tehât a benne fejlôdô ember, hârom tényezô ôssze-
ge. A hârom tényezô: 1. az ôrôklés, 2. a kôrnyezet tanûdsa (ha-
tâsa) és 3. a tények kritika nélkûl tôrténô elfogaddsa, ami tu-
datlansâgon és éretlenségen alapszik.

Az elsô kettôt (nature vs. nurture) a pszicholôgia mâr holt-
ra vitatta, a harmadikkal azonban Piaget elôtt senki sem fog-
lalkozott.

Az ôrôklés fizikai, elkerulhetetlen kôrulmény. A szûlôk, az
ôsôk âtadjâk, az ôrôkôst pedig senki sem kérdezi, vajon valô-
ban igényt tartott-e a szôke hajra, hatalmas csontozatra, elâllô
fûlekre, vagy a hemophiliâra.

A kôrnyezet tanîtâsâban természetesen mâr sokmindenki-
nek van beleszôlâsa. Ikreket nem egyszer szétvâlasztottak mâr



szûletésûk idején (hogy testvérekrôl ne is beszéljiink), akik ide-
gen otthonba kerûltek és ott nevelkedtek és ezeknél az eseteknél
kûlônôsen szembetûnô volt, hogy kûlônbôzô otthonokban ne-
velkedett rokon gyerekek teljesen mâs és egymâs szâmâra ért-
hetetlen, idegen emberekként nôttek fel. A jezsuitâk hîres
mondâsa volt, hogy "adjâtok korân a gyereket hozzânk és
mondjâtok meg, mit akartok belôle". Ezt az utôbbi âllîtâst
ugyan a pszicholôgusok zôme egyszerûen nem hiszi el, de ta-
gadhatatlan, hogy a gyerekre az otthon, amiben él, hihetetlen
hatâst gyakorol. Egyes kutatôk szerint, még az âllîtôlagos IQ,
szâmot, az intelligencia quotiensét, tényezôjét is fel lehet emel-
ni néhâny fokkal, ha a gyermeket âthelyezik egy elônyôsebb,
ûgynevezett "szellemileg gazdagabb" kôrnyezetbe. Ez azért
megdôbbentô, mert évtizedeken keresztiil az volt a pszicholô
gusok meggyôzôdése, hogy ezt az IQ, szâmot semmi a vilâgon
nem tudja megvâltoztatni.

Piaget harmadik tényezôjét hosszû megfîgyelések utân
âllapitotta meg. Példâul észrevette, hogy a legtôbb gyermek
szellemi és morâlis hiedelmekkel van tele. Ezek a hiedelmek âl-

talâban a tizenkettedik év végénél tûnnek el teljesen — egyik
mâsik makacsabb és tovâbb tart —, de van, amelyiket a gyer
mek mâr hat éves korâban elvet. Ezek kôzé az intellektuâlis

hiedelmek kôzé tartoznak a kôvetkezôk: a fôld lapos, mert ha
gômbôlyû lenne, az emberiség nagy része lepotyogna rôla;
minden, ami mozog, él — beleértve a fûggônyt, fâkat, ârnyé-
kokat is; amikor éjjelenként autôba ûlûnk, a hold "kôvet" ben-
nûnket; a Hold is és a Nap is "elbûjik" a felhôk môgôtt; a
mennydôrgés veszélyesebb, mint a villâmlâs és îgy tovâbb.
Erdekes megfïgyelni, hogy a hiedelmei teljesen megegyeznek a
primitiv ember hiedelmeivel.

Az intellektuâlis hiedelmekkel pârhuzamos a tizenkét éven
aluli gyermek logikai tâjékozatlansâga. Példâul igen gyakran
hallani a gyermek szâjâbôl ilyenféle kitételeket: "esik az esô,
mert az emberek ernyôvel mennek az utcân". (Ertsd: az embe-
rek ernyôvel valô jârâsa okozza az esôt.) Ok és okozat teljesen
ôsszekeveredik tudatukban.

De nemcsak intellektuâlis, hanem morâlis hiedelmekben is
gazdag a gyermek. Az âtlag gyermek ûgy képzeli, hogy gazdag-
tôl lopni nem bûn, mert annak ûgyis sok van (ennek kôszôn-



hetô a Robin Hood tôrténetek hatalmas sikere az ifjabb gene-
râciônâl) és az âtlag gyermek azt tarja a ' nagryobb hazugsâg-
nak, amelyben nagyobb (jôllehet hihetetlen) tételek szerepel-
nek. Ha példâuljancsika aztâllîtanâ, hogy szûletésnapja alkal-
mâbôl két rôzsaszin elefânt szolgâlta fel az linnopi vacsorât, de
ugyanakkor Péterke bevallanâ, hogy minden C-t âtjavîtott
A-ra a bizonyîtvânyâban, akkor az âtlag gyerek azt mondanâ,
hogy Jancsika sokkal nagyobbat hazudott, vagy bûnôsebh,
mint Péterke (mert az elefânt nagyobh, mint a kicsi C, amit a
kicsi A-ra irt ât). A legkisebbek pedig ûgy éreznék, hogy Péter
ke nem is hazudott, mert Péterke nem mondott semmit. Imi
nem hazugsâg, csak mondani.

Az iskola kôtelessége és célja, hogy az intellektuâlis hiedel-
meket kikûszôbôlje a gyeimekben, hogy az megfelelô tudâsra
tegyenszert, hogycsapongô fantâziâjât a logikus gondolkodâs-
hoz szoktassa.

Az utôbbi idôben egyre tôbbet halljuk, hogy az iskola nem
vég^zi el kôteleségét, mert teljesen analfabéta nemzedéket ne-
vel. Ûjsâgok, folyôiratok kérdezgetik a kétségbeesés minden
hangfnemében, miért nem tud Jancsika îrni, olvasni és gondol-
kodni. Mindenki mindenkit okol, ûjabb és ûjabb, egyre elké-
pesztôbb tervekkel jônnek (az egyik kaliforniai mintaiskolâban
példâul ûgy talâljâk, hogy az eszményi iskolâbanegyâltalân ne
legyenek felnôttek semmilyen formâban: necsak tanârok ne le-
gyenek, de még felnôttek âltal irt tankônyveket se hasznâlja-
nak, legjobb, ha a gyerekek egész nap a napsûtésben jâtszanak
egymâs kôzôtt és ebbôl olyan életbôlcseletet szereznek, ami
megoldja a kozmikus emberi fâjdalom problémâjât. (Itt egy
teljesen elfogadhatatlan, magyar nyomdafestéket ki nem bîrô,
szôt hasznâltak az irôk, amivel érzékeltetni akartâk, hogry mi-
lyen nehéz ez a probléma.) "Lelkûnk mélységeit kell felkutat-
nunk" — îrja tovâbb az ûj iskolarendszer apostola —, hogy
annyira kifînomodjunk, hogy a jôvôben szerelmeskedjûnk,
ahelyett, hogy . . — és itt ismét olyan kifejezés kôvetkezik,
amelyet szintén nem lehet leîmi.

A sok prôbâlkozâs kôzben azonban tôkéletesen elfelejtették
Piaget tûrelmes munkâjânak eredményét és hosszû élete folya-
mân szerzett tapasztalatait, amelyeket tômôren ûgy lehet kife-
jezni, hogy "erkôlcsi alap nélkûl nincsen fejlôdés . Illetve: mint



ahogyan az intellektuâlis hiedelmek megakadâlyozzâk a gyer-
mek szellemi fejlôdését, éppen ûgy a morâlis hiedelmek is gûzs-
ba kôtik azt. Erkôlcsi alapok nélkûl nincsenek célok, sorom-
pôk, ideâlok, nem létezik egymâs megbecsûlése, tisztelete és
szeretete. Minden erkôlcsileg érett, szellemileg aktîv és mûvelt
ember tudja, hogy ezek a szellemi, târsadalmi és érzelmi siker
alapzatânak kôvei.

Félreértés ne essék: a fiatal gyermek nem buta, csak mûve-
letlen és nem erkôlcstelen, hanem erkôlcs nélkûli. Ôriâsi kû-
lônbség van a két meghatârozâs kôzôtt, mert mig az elsô ôrôk-
lési katasztrôfa, a mâsik természetes fejlôdési folyamat, illetve
tamtâs eredménye. Ma még nincs jelen a gyermekben, de
két év mûlva mâr igen. Nem szabad elfeledni, hogy ez nem
automatikus folyamat, ezt gondos munkâval kell elôse^teni a
gyermeknél.

Mint mâr emlitettem, az intellektuâlis fejlôdés elsôsorban
az iskola dolga és amennyiben a gyermek megfelelô môdon van
elôkészitve az iskola szâmâra, tehât erkôlcsileg jôl nevelt, az
iskola bâmulatos munkât tud végezni.

A mâsik az erkôlcsi nevelés, elsôsorban a csalâd feladata.
Ezt kônnyû megmagyarâzni, kûlônôsen Amerikâban. Hatâsos
erkôlcsi nevelést, kûlônôsen gyermeknél, nehéz elképzelni val-
lâs nélkûl. De Amerikâban, ahol a vallâssal kapcsolatos legki-
sebb utalâs is tôrvénybe ûtkôzik, a tanâri kar nem vâllalhatja
az erkôlcsi oktatâs olyan részét, amely hatâsos is lehetne. Igy
tehât ez teljesen a csalâdra marad. Sajnos, évek alatt szerzett
tapasztalatunk azt mutatja, hogy az âtlag amerikai csalâd nem
tudja és nem is akarja az erkôlcsi és vallâsi nevelést elvâllalni.

Elôbb emlitettem, hogy Piaget tapasztalatai szerint meg
felelô tanîtâs és nevelés mellett az erkôlcsi és szellemi hiedel
mek a gyermek tizenkettedik életévénél teljesen eltûnnek, ter-
mészetesen csak akkor, ha a gyermeket nevelték. Ekkor kezdô-
dik a valôdi, ônâllô gondolkodâs ideje. Ezt bizonyîtja az is,
hogy a gyermeknek az elsô tizenkét évében van a legnagyobb
szûksége nevelésre, tanîtâsra, irânyîtâsra. Amelyik gyerek ezek-
ben az években megkapja, amire szellemi és erkôlcsi téren
szûksége volt, az elôtt nyîlt a pâlyâja emberiségének sikeres
megvalôsulâsa felé. Igaz, az amerikai pszicholôgusok legna
gyobb szâzaléka azt âllîtja, hogy a gyermek egyénisége hat éves



korâban mâr kialakult, de az eurôpaiak sokkal konzervativab-
bak és kétszer annyi idôt szâmolnak. Itt mellesleg meg kell
jegyezni, hogy mîg Amerikâban ûgy tûnik, hogy a nagyon fia-
talok igen ônâllôak és hangvivôk az eurôpai gyermekkel ôssze-
hasonlîtva — néhâny év mûlva vâltozik a kép és az eurôpai,
korâbban jobban védett, "gyermekibb" gyermek lâtszik ôn-
âllôbbnak, szellemileg aktivabbnak, megbîzhatôbbnak, mîg az
amerikai gyermek korân szerzett ônâllôsâga korântsem hoz
annyi gyiimôlcsôt, mint amennyit igért.

Ennyi bevezetôre szûkségem volt, hogy alâtâmasszam javas-
lataimat.

Elsôsorban a gyermek magyar és erkôlcsi nevelése érdeké-
ben a nevelési folyamatnak a szûlôknél kell kezdôdnie. Ha
gyermekeink jôvôje fontos, akkor elsôsorban a szûlôket kell
megnyernûnk. A sziilôknek nemcsak erkôlcsi és szellemi tâvla-
tait kell szélesiteni, de feltétlenûl el kell mélylteni benniik a
magyar kôzôsségi érzést és azt a meggyôzôdést, hogy a gyer-
meknek nemcsak hogy nem ârt, de egyenesen hasznâl, ha ma-
gyarsâgâra bûszke, ha ismeri kultûrâjât, ha értelmét lâtja an-
nak, hogy megismerje és megszeresse ôsei nemzetét. Elsôsorban
a szûlôket kell megnyernûnk a szabadegyetemek, ûjsâgok,
kônyvek, elôadâsok, folyôiratok szâmâra, hiszen a szûlô, aki
inkâbb a befogadô orszâg nyelvét hasznâlja otthon gyermeké-
vel — sok esetben keservesen tôrve és hibâsan — nem remél-

heti, hogy a gyermek magâévâ teszi azt a nyelvet, azt a kultû-
rât, amelyet ideâlja, formâlô hatalma: a szûlô is elvetett.

A kûlfôldôn élô szûlô tisztâban van azzal, hogy gyermeke
immâr az ûj haza polgâra. Hûségével, munkâjâval mâr a befo
gadô hazât szolgâlja. De amint a XIV. Talâlkozôn egy éwel ez-
elôtt mâr megtârgyaltuk, ez a loyalitâs, az ûj haza szolgâlata
nem zârja ki a^t, hogy a felcseperedô nemzedék ismerje és tisz-
telje ôseit, és azt a hazât, ahonnan szârmazott. Az ûj hazâhoz
fûzô hâla és kôzôsségi érzés nem akadâlyozhatja meg a felnôvô
nemzedéket abban, hogy ôsei hazâjânak érdekeit képviselje
kûlfôldôn. A harmadnemzedékes magyar ifjûsâgnâl lépten-
nyomon tapasztaljuk, hogy a szûleiknek még elérhetetlen sike-
reket megszerzik maguknak, de ugyanakkor teljesen kom-
plexumok nélkûl bâtran és a bennszûlôttek biztonsâgâval szô-
lalnak fel, ha véleményûk szerint bântâs érte a magyar nem-



zetet. A sajât hâzunkban nem egyszer elôfordult. hogy vala-
miért valahol szôlni kellett és hol az egyik, hol mâsik gyerme-
kem vette ki a kagylôt a kezembôl: "engedd, hogy én telefo-
nâljak — a te beszédeden mégiscsak érzôdik az idegen kiejtés,
nagyobb hatâsa van, ha az én hangomat halljâk . . Szûlôk-
nek és gyermekeknek egyarânt tudniuk kell, hogy a vilâg véle-
ményét elsôsorhan a szahad vilâghôl lehet irânyîtani és elsô-
sorhan hozzâértô, higgadt, jômodorû, mûvelt és hefutott em-
herek tehetik ezt eredményesen.

A csalâd szerepe utân a legfontosahh tényezô az ôvoda és az
elemi iskola. Az idôm megszahott, îgy nem tudom elemezni,
hogy nyelvészeink hogyan magyarâzzâk a nyelv-elsajâtîtâs tôr-
vényeit, de valamennyien tudjuk, hogy a fiatal gyermek sokkal
kônnyehhen tanul nyelveket és az a nyelv, amit fiatalon meg-
tanul, johhan megmarad, vagy ha elfelejti, kônnyehhen "visz-
szajôn". Erre talân a legjohh példa az én generâciôm. Mi, akik
korân eljôttûnk ugyan hazulrôl, de legalâhh a négy elemit ott-
hon végeztûk, nem felejtettûnk el magyarul még akkor sem,
amikor idegen fôiskolâkon szereztûk meg diplomâinkat. A mi
generâciônk jôl heszél még németûl, mert fiatalon tanultuk, de
a kôzépiskolâhan felszedett francia és spanyol teljesen lekopott
rôlunk, kivéve természetesen a kimondott nyelvtehetségeket.

Ha ilyen fontos az elsô évek iskolâja, akkor minden erônket
és pénzûnket az ôvodâkha és az elemi iskolâkha kell fektetnûnk
és csak utâna kell a kôzép- és fôiskolâkkal tôrôdnûnk. Az al-
sôhh osztâlyokhan kellenek a legjohh tanerôk éppûgy, mint az
amerikai iskolâkhan. A vérheli pedagôgus tudja, hogy Ameri-
kâhan a kivâlô iskolâkhan az ôvônôknek van a legmagasahh
pedagôgiai képzettségiik, utâna az elemi iskolai tanîtôk, majd
a kôzépiskolai tanârok kôvetkeznek és végiil valamennyien ta-
lâlkoztunk egyetemeken olyan "tanârok"-kal, akik életûkhen
nem voltak tanârok. Elképzelhetetlen, hogy elemihen, vagy
a kôzépiskolâkhan bârki is âllandô tanâri âllâst kapna a legszi-
gorûhhan ellenôrzôtt igazolvânyok nélkûl, de az egyetemeken
az ilyesmi arânylag gyakori.

Nem szeretném a jôindulatû és ônmagukat felâldozô ma
gyar egyéneket meghântani, akik lelkesedéshôl, de sokszor tâ-
jékozatlanul tanîtanak hétvégeken és esténként, de sajnos, az
ilyen iskolâknak pontosan olyan szomorû eredménye lesz, mint



az amerikai vallâsi oktatâsnak. Mivel az iskolâkban nemhogy
vallâst tanitani, de még emlîteni sem szabad, a hittan tanîtâsa
a jôindulatû hîvôkre marad, akik ônszântukbôl tamtanak
szombaton délelôtt, vagy vasârnap. Az eredmény siralmas. Aki
ismeri az ûgynevezett CCD programot, az kétségbeesik és nem
csodâlkozik azon, hogy hova ziillôtt a vallâsi élet. Leszâmîtva
azt, hogy minden gyerek kivétel nélkûl gyûlôli ezeket az ôrâkat
(mert maga is érzi, hogy semmi értelmûk sincsen), de amellett
semmit az ég vilâgon nem is tanul, mert nincsenek tanûôk,
csak jôindulatû emberek, akik nem értenek a mesterséghez. Az
âtlag embernek eszébe se jutna hidat, vagy hâzat épîteni, mert
érzi, hogy nem ért hozzâ. De mivel mindenki jârt egyszer isko-
lâba, tehât "ismeri" a tanîtâst, ûgy érzi, hogy feltétlenûl ért
hozzâ. Ha nincsen jobb megoldâs, természetesen ezt is el kell
fogadnunk, de ha egyetlen môdunk van, arra kell tôreked-
nûnk, hogy az ôvodâkba és az elemi iskolâkba a legjobb, hiva-
tâsos tanerôket tegyuk és ha szûkséges, meg is fîzessûk ôket.

Aki jôl tud tanitani egyik nyelven, annak nem sok nehéz-
ségébe kerul a pedagôgiai elveket egy mâsik nyelven hasznâl-
nia. A târgyismeretet egyébként is sokkal kônnyebb megsze-
rezni, mint a pedagôgiai hozzâértést. Es ezt meg kell fizetnûnk
mâr azért is, mert a tanitôkat, tanârokat olyan rosszul fizetik,
hogy a legtôbb tanâr szabad idejében dolgozik. Csak akkor
tudja sok esetben a tanîtâst elvâllalni, ha azt megfizetik, mivel
ha magyar iskolâban ténykedik, fel kell adnia mâsik âllâsât. A
mi amerikai pedagôgusaink munka utân benzint tôltôgetnek,
ârûhâzakban kiszolgâlnak, pincérkednek, sîelni, ûszni, vagy
hangszereken jâtszani tanitanak, szôval valamivel kiegészitik a
keresetûket, hogy élni tudjanak. Senkitôl sem lehet megkivân-
ni, hogy a magyar ûgy érdekében az életnivôjât elveszitse, kûlô-
nôsképpen akkor, amikor a beérkezett magyar târsadalom ezt
az âldozatot kônnyen vâllalhatja.

Osszegezve: a gyermek elsô tizenkét éve a legfontosabb idô-
pont nevelésében és îgy erre az idôre kell nekûnk is ôsszpontosi-
tanunk minden erônket, tehetségûnket, hogy a lehetô legtôb-
bet érjûnk el az adott rôvid és mostohân ellâtott idôben. Azt
inditvânyozom tehât, hogy minden erônket ôsszpontositsuk a
lehetô legjobb ôvodâk és elemi iskolâk létrehozâsâra és meg-
tartâsâra. Minden mâs tervunknek ez az elôfeltétele.



A TORONTÔI MAGYAR ISKOLA

A torontôi Szent Erzsébet rômai katolikus egyhâzkôzség
magyar iskolâjârôl szeretnék beszâmolni abban a reményben,
hogy tapasztalataink esetleg mâs iskolâknak is hasznâra lesz-
nek.

Mintegy 40 éve van mâr magyar oktatâs az egyhâzkôzség-'
ben. A gyerekek szombatonként jônnek ôssze és létszâmuk âl-
landôan emelkedik. Az elmûlt 4 évben 187-rôl 300 fôlé emel-
kedett a kis iskolâsok szâma, nem szâmîtva a mintegy 70 ôvo-
dâst.

Ûgy lâtszik, a szûlôk egyre jobban féltik magyarsâguk érté-
keit, de iskolâinkban is voltak olyan vâltozâsok, amelyek segi-
tették a létszâm emelkedését. Kûlôn ôrôm szâmunkra, hogy
ebben az idôszakban a felsôbb osztâlyok tanulôit is meg tudtuk
tartani sokkal inkâbb, mint a mûltban.

A vâltozâs fôokât két tényezôben lâtjuk. Elôszôr is Toron-
tôban megalakult a Magyar Iskolaszék, amelynek tagjai a ma
gyar iskolâk és az ezeket tâmogatô magyar egyesûletek. Az Is
kolaszék célul tûzte ki, hogy egységesiti a tanmenetet, mag^yar
tankônyveket ad ki és anyagilag is tâmogatja a magyar iskolâ-
kat. Ettôl kezdve minden iskolâban honorâriumot is kapnak a
tanîtôk. Az Iskolaszék tanfelûgyelôje rendszeresen lâtogatja az
osztâlyokat -és seglti a tanitôkat a szînvonal emelésében. Két
tankônyv mâr megjelent s minden évben egy ûjabb kônyv
nyomtatâsâra kerûl sor egészen a nyolcadik osztâly anyagâig.

A Szent Erzsébet iskolân belûl is tôrtént vâltozâs. A vezetést
szaktanâr vette ât, aki a kôzoktatâsban bevâlt môdszereket ve-
zette be és segédeszkôzôk hasznâlatât honosîtotta meg. A fel
sôbb osztâlyokat szakosîtottâk (magyar, fôldrajz, tôrténelem);
az adminisztrâciôs munka a kôvetelményeknek megfelelôbb
lett; az audio-vizuâlis irâny erôsôdôtt; a hetenként kiadott —
— egyelôre sokszorosîtott — munkafûzeteket is rendszeresîtet-
ték, stb.

A vâltozâsok eredményeire a szûlôk csakhamar felfigyeltek
és sokkal szîvesebben hozzâk el néha 15—20 mérfôld tâvolsâg-



rôl is szombatonként gyerekeiket. Most mâr ôk is segîtenek
gyerekeiknek, mert a munkafûzetek révén tudjâk, hogy mi tôr-
tént az ôrâk alatt és mi a hâzifeladat.

Ôsszefoglalva a mondottakat, az Iskolaszék megteremtésé-
vel és a hivatâsos iskolavezetéssel nagyon follendûlt a magyar
oktatâs a Szent Erzsébet magyar iskolâjâban.

Vareska Andréa:

MAGYAR NYELVOKTATÂS A CSERKÉSZETBEN

A Magyar Cserkészszôvetség 1970-es jubileumi tâbora utân
a magyar nyelvtudâsra vonatkozô âltalânos felmérést végzett.
Erre azért volt szûksége, mert a mûkôdô cserkészeknek 90%-a
mâr kûlfôldôn szûletett, tisztâzni kellett tehât milyen mérték-
ben beszélnek magyarul. A felmérés nem a legjobb eredmény-
nyel jârt. Az ausztrâliai cserkészeknek példâul volt olyan csapa-
ta, amelynek tagja kôzûl mindôssze 5 % tudott értelmesen be-
szélni magyarul.

A felmérés utân a cserkészetben âltalânos kôvetelmény lett,
hogy aboi cserkészet mûkôdik, ott magyar iskolânak is kell len-
nie. Azokban a vârosokban, amelyekben magyar iskola nem
volt, a cserkészet szervezett magyar iskolât. Ma mâr a Cserkész
szôvetség 42 magyar iskolât tart fenn a 80 és egynéhâny cser-
készcsapaton Idvvil. Ezekben az iskolâkban elemi és kôzépfokon
tôrténik a magyar nyelv oktatâsa.

Minden cserkésznek magyar iskoldba kell jârnia. Az iskolai
oktatâs a magyar érettségi vizsga letételével zârul. A magyar
érettségi anyaga hârom csoportra tagozôdik: magyar nyelvre és
irodalomra, magyar tôrténelemre és magyar nép- és
fôldrajzra. Azoknak a fîû- és leânycserkészeknek, akik
segédtiszti vezetôképzô tanfolyamra mennek, ezt megelôzôen
legalâbb egry érettségi târgykôrbôl vizsgâzniuk kell. A tiszti ve-
zetôképzésre csak azok a cserkészek jelentkezhetnek, akik a ma
gyar érettségi mindhârom târgykôrébôl sikerrel vizsgâztak.

A magyarsâgismeretek megfelelô oktatâsârôl a 42 cserkész-
iskolân kîvûl az évente megrendezett iskolatâbor keretében is
gondoskodâs tôrténik.



A magyar nyelv tanîtâsât és gyakorlâsât a vezetôség nem-
csak a cserkésziskolâkban és az iskolatâborokon teszi lehetôvé,
hanem a rendes cserkész ôsszejôveteleken és foglalkozâsokon is
megkôveteli. A Magyar Cserkészszôvetség keretében csak a ma
gyar nyelv hasznâlata megengedett és egyben kôtelezô. Magya-
rul nem beszélô gyermekek felvétele a cserkészcsapatokba tilos.

A cserkészvezetôk tisztâban vannak azzal, hogy a nyelvta-
nulâs mennyire fontos éppen a kisgyermekkorban, amikor az
egyéni ôntudat és jellem is kialakul. A kiscserkészek elsô prô-
bâja, az ûgynevezett gyo^er-prôba, ehhez kîvânja lerakni az
alapokat. Ennek megfelelôen az elsô prôbân a kis cserkésznek
ilyen kérdésekre kell vâlaszolnia:

1. Miért vagy te magyar gyermek?
2. Mû meséltek szûleid MagyarorszâgrôU
3. Mondd el a magyar hiszekegyet!
4. Milyen szinû a magyar zdszlô?
5. Meséld el legkedvesebb magyar népmesédet!
6. Milyen magyar kôszôntô verseket tudsz?
7. Melyik tiz magyar népdalt tudod elénekelni?

A tôbbi cserkészprôba mind hasonlô a gyôkér-prôbâhoz, csak
fokozatosan magasabb szinten tôbbet kîvân a magyarsâgisme-
retek târgykôrébôl.

A gyôkér-prôba anyaga kônyvalakban is megjelent, hogy az
élôszôban megtanultak olvasmânyokként is rôgzôdjenek. A
kônyv cime "Botond és Emôke", nyelvezete vâlasztékosan szép
és szînesen kôltôi.

Sajnos, a magyar nyelv tanîtâsa nem tôrténik egységesen.
Ahâny iskola, annyiféle môdon folyik. Ideje lenne, hogy ezen a
téren vâltozâs tôrténjék, hogy minden 10 éves magyar gyermek
mindenûtt azonos tanterv szerint ugyanazt az anyagot tanul-
hatnâ, ugyanazt a tankônyvet hasznâlhatnâ. Az lenne a javas-
latom, létesûljôn magyar nemzetkôzi tanûgyi bizottsâg, amely
megâllapîtanâ az egységes tanmenetet, gondoskodnék a szûk-
séges tankônyvek kiadâsârôl s a tanîtôk igazolâsât is egységesen
végezné.

Mivel a Burg Kastl-i magyar iskola kôvetelménye magas
szintû, kétféle kûlôn tanmenetet kellene ôsszeâlhtani: egyet az
âllandô magyar iskolâk szâmâra, egyet pedig kûlôn a hétvégi
magyar iskolâk hasznâlatâra.



Elvként azt is ki kellene mondani, hogy csak az emigrâciô-
ban kiadott tankonyveket hasznâlhatunk. A kônyvkiadâs kôlt-
ségeirôl természetesen az emigrâciôs egyesûleteknek kellene
gondoskodniuk, hogy ne csak az elsô két osztâlynak legyen
megfelelô tankônyve, hanem a tôbbinek is. Szégyen lenne, ha
otthoni vonalas tankonyveket kellene a kûlfôldi magyar isko-
lâkban hasznâlni azért, mert a szabad fôldôn irt megfelelô tan-
kônyvek kôltségeit az emigrâciôs szervezetek nem tudnâk, vagy
nem akarnâk vâllalni. Mondanom is felesleges, hogy a jô tan-
kônyvek megîrâsât sem kîvânhatjuk senkitôl ingyen. Viszont
mindez olyan anyagi âldozatot jelent, amelyet az emigrâciônak
vâllalnia kell ifjûsâgâért.

Sândor Andrâs\

SEMMI SEM LEHETETLEN

Mielôtt az ûgyrendben feltiintetett târgysorozattal foglal-
koznék, a magyar egyhâzak és a cserkészet âltalam vezetett
New Brunswick-i iskolâjârôl és ôvodâirôl adok tâjékoztatâst.

Az iskolânknak 6 osztâlya van. A kezdôk, haladôk, a felsô
és az angol osztâlyban a tanîtâs 9 hônapon ât minden szomba-
ton de. 9 ôrâtôl du. 1 ôrâig tart. Az oktatâst egy tanâr és hâ-
rom tanîtô lâtja el. A cserkész ôrsvezetôi és segédtiszti elôképzô
osztâlyokban a tanitâst minden szerdân du. 6 ôrâtôl este 10-ig
két tanâr és 2 tanîtô végzi.

Ezenkîviil van 2 ôvodânk. Az egyik szombati (9-tôl 1-ig), a
mâsik mindennapos ôvoda, amely hétfôtôl péntekig mûkôdik.
Ifjû nôvendékeink gondozâsât két otthon végzett ôvonô és 2 he-
lyettes ôvonô lâtja el.

Az iskola 3 osztâlya és az ôvodâk a Szent Lâszlô rômai ka-
tolikus egyhâzkôzség mindennapos magyar iskolâjânak tanter-
meiben, a tovâbbi 3 osztâly pedig a Magyar Reformâtus Egy-
hâz tantermeiben nyert elhelyezést.

Nagy ôrômômre dr. Somogyi Ferenc bôlcs elôrelâtâssal a
mai értekezletûnk elsô pontjânak az ôvodâkat vette fel. Ta-
pasztalataim szerint igazân eredményes magyarsâgnevelési
eredményt fôleg azoknâl a nôvendékeknél tudtunk elérni, akik



ôvodâba jârtak, vagy ha nem jârtak ôvodâba, a szûlôk, legtôbb
esetben a nagyszûlôk formâltâk a kisgyermek lelkét és ôk okot-
tâk a magyarsâg irânti szeretetet az érzékenyen reagâlô gyer-
mek lelkébe. Ezenldvûl az ôvodâba valô jârâs mâr gyermek-
korban kis magyar târsadalmi kôzôsséget is teremt és a szûlôk
az ôvoda munkakôzôsségi testûletén keresztûl aktîvan bekap-
csolôdnak a magyar târsadalom életébe. Ezért a jôvôben még-
nagyobb sûlyt kell fektetnûnk az ôvodâk mûkôdésére, ûj ôvo-
dâk és napkôzi otthonok felâllîtâsâra, mert a jôvôben csak is
îgy leszûnk képesek a kûlfôldôn élô magyarsâg utânpôtlâsât
biztosîtani.

A megfelelô ôvodai elôképzéssel a hétvégi, nyâri és egyéb
alkalmi tanfolyamok mûkôdése mâr biztoskva lesz és miutân a
gyermekben a magyarsâg irând szeretet az ôvodâban (és
otthon!) mâr kifejlôdôtt — az iskolânak csak a lelkileg mâr
megfelelôen elôkészitett nôvendék pedagôgiai részével kell fog-
lalkoznia.

Az iskolâkban a gyermek megtanul magyarul irni, olvasni,
tanul magyar tôrténelmet, irodalmat és egyéb magyar vonat-
kozâsû tantârgyakat, de a hâzifeladat elvégzése utân a kôvet-
kezô iskolai napig megszûnik minden kapcsolata (az otthont ki-
véve) a magyarsâggal. Es a gyermek életében most kôvetkezik a
magyar cserkészet dôntô magyarsâgformâlâsi szerepe. Az isko-
lanapok kôzôtti ûrt kitôltik a cserkész programok. A gyermek
és a kôzépiskolâkba jârô ifjûsâgunk a cserkészotthonokban
folytatja az ôvodâkban és iskolâinkban megkezdett magyarsâg-
tudomânyi nevelését. A cserkészvezetôk gondoskodnak arrôl,
hogy a cserkészifjûsâg lelkûlete az "Isten, Haza és embertârs"
szellemének megfelelôen alakuljon ki és mint ilyen majd ma
gyar és befogadô hazâjânak életében is értékes szerepet tôltsôn
be. Akârmennyire dicséretre méltô a magyar iskolâk szerepe
ifjûsâgunknak a magyarsâgtudomânyra tanîtâsa terén, de a
magyar cserkészet nélkûl maradandô hatâsa nem lesz (tisztelet
a kivételnek), mert a folytonossâgot csakis a magyar cserkész-
élet tudja biztosîtani.

A Magyar Cserkész Szôvetség ugyancsak nagy szerepet toit
be a tanerôk kiképzésében. Az ôrsvezetôi, segédtiszti, êrettségi,
stb. tanfolyamok komoly elôkészûletek a tanitôi munkakôr be-
tôltéséhez is.



A mûltban a megfelelô tankônyvek hiânya nagyon megne-
hezîtette a tanîtâst. Ez a probléma most mâr nagy részben
megoldôdott. A felsô osztâlyok részére dr. Somogyï Ferenc tôr-
ténelmi kônyve, a "Kûldetés" és a "Magyar nyelv és irodalom
1825-ig", Tôth Veremund"A magyar irodalom tôrténete", to-
vâbbâ a haladôknak is Horvâth Ferenc "Hazânk" dmû kônyve
kivâlôan bevâlt. Az ABC-t mâr ismerô tanulôk részére Pohdr-

nokJenônek — dr. Nâdas Gyula kiadâsâban megjelent — "Sé-
ta betûorszâgban", valamint Horvâth Ferenc és G. Kassai
Anna "Virâgoskert"-je nagyon jôl megfelel. Az ezideig legna-
gyobb problémât jelentô, kezdôk részére valô kônyv, a torontôi
ABC elsô és mâsodik része, a torontôi Iskolaszék és a Magyar
Cserkészszôvetség kôzôs kiadâsâban mâr megjelent.

A 60-as évek kôzepe ôta évrôl-évre nehezebbé vâlt ifjûsâ-
gunknak iskolâinkba valô beszervezése. Néhai Mindszenty
hercegprîmâsunknak iskolâinkra vonatkozô lelkesitô beszédei
nagyon buzditô hatâst vâltottak ki ez irânyban. De a magyar
iskolâk és ovôdâk sikeres mûkôdése fôleg az iskolâk, egyhâzak
és târsadalmi egyesùletek vezetôitôl fûgg. Ezt legjobban iga-
zolja a detroiti iskola hatalmas fejlôdése. Ott szâmottevô ma
gyar iskola nem volt, de amiôta dr. Greff âtvette az iskola ve-
zetését (bolott ô nem pedagôgus, hanem orvos), pâratlan mun-
kâjâval tôbb mint 400-ra emelte fel a tanulôk létszâmât. New
Brunswickban a 3 magyar iskolânak csak kb. 350 tanulôja van.

A magyar ôvodâk, iskolâk és cserkészetûnk âpolâsa és
fejlesztése magyarsâgfenntartô feladat. Egyhâzainknak, târsa
dalmi egyesûleteinknek, îrôinknak, a sajtônak és râdiôinknak
oda kell hatniuk, hogy iskolâink és cserkészetûnk magyarsâg-
tudomânyi célkitûzéseit teljesîteni és fejleszteni tudjâk. Példa-
képpen emlîtem meg, hogy Olâh Kâroly a vezetése alatt lévô
New Brunswick-i "Magyar Csalâd Râdiô" mûsorânak kb. felét
iskolâink és cserkészetûnk ismeretére fordîtja. Es hogy a ma
gyar egyhâzak és târsadalmi egyesùletek ôsszefogâsa mennyire
fontos és célravezetô, bizonyîtja az, hogy New Jersey âllam
"Magyar Fesztivâl'tôbb mint 11 ezren vettek részt.

Ennek a magyar ôsszefogâsnak reményében ôrômmel
jârulok hozzâ a magyar iskolâk osztâlyânak megalakulâsâhoz
és Széchenyi Istvân szavaival fejezem be elôadâsom: Egynek
minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.



Dr. Ludânyi Andrâsné (Bloomington, Indiana):

A FÔISKOLAI ÉS EGYETEMI SZINTÛ

MAGYAROKTATÂSRÔL

Az elhangzott elôadâsok keretein belûl az elôadôk beszâ-
moltak kiilônbôzô létezô iskolâkrôl és azok mûkôdésérôl. Ki-

mutattâk, hogy mi volt sikeres az iskolai oktatâsban, de meg-
emlîtették a fogyatékossâgokat is. Ezenkîvul mindegyik elôadô
hangsûlyozta, hogy mennyire fontos az ôvodai, az elemi iskolai
és a kôzépiskolai oktatâs. Az egyetemen valô oktatâsrôl vagy
teljesen hallgattak, vagy azt âllitottâk, hogy az nem is olyan
fontos. Én ezzel nem értek egyet, ezért tehât az egyetemi szin-
ten valô magyar oktatâsrôl szôlok rôviden. A kôvetkezôkben
megvizsgâlom, hogy kinek fontos és miért fontos a magyar ok
tatâs, és hogyan lehet ezt megvalôsîtani.

Kinek fontos egyetemi szintû magyar program?

1. Olyan egyénnek, aki mâr tud magyarul îrni és olvasni,
de magyarsâgismereteit tovâhh akarja fejleszteni a magyar tôr-
ténelemhen, irodalomhan, néprajzhan vagy nyelvészethen.

2. Akadnak olyanok is, akik magyar szârmazâsûak, azaz
szûleik magyar anyanyelvûek és irnak, olvasnak magyarul, de
ôk nem tudnak magyarul. Ennek tôhh oka lehet: a szûlôk el-
hanyagoltâk a nyelvtanitâst, vagy a heolvadâs céljâhôl szândé-
kosan nem akartâk tanîtani gyermekeiket magyarra, vagy ta-
lân ôk maguk nem akartak megtanulni fîatalahh korukhan.

3. Van olyan mâsod-harmadnemzedékes egyén, aki
magyar mûltjât szâmon tartja, de mert szûlei sem tudtak mâr
heszélni magyarul, îgy ô sem tanult meg. Ez a diâk, amikor
eléri az egyetemi szintet, esetleg elhatârozza, hogy meg sze-
retne tanulni magyarul heszélni, îrni, olvasni.

4. Talân ritkâhh eset (de mâr tôhh ilyennel is talâlkoztam),
hog^ idegen nyelvû diâkot érdekel a magyarsâg és elhatârozza:
egyetemi szinten magyar vonatkozâsû târgykôrrel foglalkozik.
Ahhoz viszont, hogy ezt tehesse, elôszôr meg kell tanulnia ma
gyarul îrni, olvasni.

A fent emlitett 4 tîpushôl tevôdik ôssze egyetemi szinten a
magyar tanulmânyok utân érdeklôdôk csoportja, amelynek
tagjai a magyarsâggal komolyahhan akarnak foglalkozni.



Mit tehet ez a csoport képzettségével, és miért fontos ez ne-
kûnk, magyaroknak? Elsôsorban: van olyan diâk, aki magyar-
sâgâban meg akar erôsôdni, magyarsâgismereteiben tovâbb
akarja ônmagât fejleszteni. Minden szempontbôl jô, ha a kûl-
fôldôn felnôvp magyar nemzedék tagjai kôzûl vannak, akik
jobban elsajâtîtjâk magyar mûltunkat, mert ezzel rengeteg tâ-
jékoztatâst és felvilâgosîtâst tudnak adni majd tôbbi magyar és
amerikai barâtaiknak.

Mâsodsorban: mivel âllandôan van érdeklôdô, aki valame-
lyik fent felsorolt 4 tipushoz tartozik, sziikséges a képzett tanâ-
rok utânpôtlâsa, hogy kielégîthessék a diâkok érdekiôdését.
Fontos tehât, hogy olyan egyén, aki komolyan akar foglalkozni
magyar oktatâssal, egyetemi szinten magyarsâgtudomânyi ta-
nulmânyokat végezzen. Mâr elôfordult pârszor, hogy valame-
lyik egyetem felvett volna tanârt valamilyen magyar tantârgy
tanîtâsâra, ha lett volna olyan, akinek meg lett volna erre a
képesitése.

Harmadszor: nagyon fontos, hogy legyen olyan is, aki ku-
tatni ôhajtja a magyar mûltat és esetleg arrôl kônyvet is akar
irni itt kûlfôldôn, a befogadô orszâg nyelvén. Erdekûnk, hogy
népûnkrôl, a magyarsâgrôl — mind a magyar mûltunkrôl, tôr-
ténelmùnkrôl, irodalmunkrôl és hagyomânyainkrôl, mind kul-
tûrânkrôl és teljesitményeinkrôl — minél tôbbet tudjanak.
Nem elég, hogy errôl csak magyar barâtainkkal és egy par
amerikai barâtunkkal beszélûnk, hanem az is fontos, hogy
ennél nagyobb vonalon, sokkal szélesebb kôrôkben ismertetni
tudjuk mindezt. Angol nyelven (vagyis a befogadô orszâg nyel
vén) jelenjék meg minél tôbb magyar târgyû, magyarbarât
kônyv, mert ûgy a leghatâsosabb.

Sajnos, jelenleg minden téren nagyon kevés ilyen kônyv ta-
lâlhatô, angol nyelven és még ezek kôzôtt is sok a magyarelle-
nes anyag. Ezt csak ûgy lehet megvâltoztatni, hogy fiataljaink-
nak megadjuk az alkalmat és lehetôséget olyan irânyû képzés-
re, amely âltal megszerezhetik azt a tudâst, ami szûkséges a
hatékony îrâshoz.

Ahhoz, hogy valaki tudjon annyit egy bizonyos téren, hogy
kônyvet îrhasson, rengeteget kell olvasnia a mâr létezô szakiro-
dalombôl. Amint mâr emlîtettem, kevés az az anyag, amit an
gol nyelven elolvashat az egyén és ezért szûkséges a magyar



nyelv oktatâsa. Nagyon fontos, hogy ez a lehetôség méginkâbb
meglegyen a nem-magyar magyarbarât szâmâra, mert a kûlvi-
lâg komolyabban veszi, ha nem-magyar îr kedvezôen a ma-
gyarokrôl, mintha azt magyar teszi.

A fenti okok miatt meg kell adnunk mindazoknak az alkal-
mat, akik akarjâk, hogy egyetemi szinten foglalkozhassanak
magyar nyelvoktatâssal és mâs magyar vonatkozâsû târgykô-
rôkkel.

Sokan nem is tudjâk, hogy ilyen téren van egyetemi szinten
az Egyesûlt Âllamokban is komolyabb oktatâs. Itt két egyediil-
âllô programot emlitek, amelyekkel kapcsolatosan személyes
tapasztalatom volt. (Tisztâban vagyok azzal, hogy mâs prog-
ram is létezik egyetemi szinten, de mivel ezeket nem ismerem
személyesen és tudomâsom szerint nem rendelkeznek olyan
belterjes programmai — legfeljebb egy-két kurzust ajânlanak
szemeszterként — nem akarok râjuk itt hivatkozni.) Az elsô,
amelyiket megemlîtek, az Indiana egyetem az indianai
Bloomingtonban. (En most vagyok ott hallgatô.) Ez az egye
tem egyedùlâllô olyan szempontbôl, hogy ott magyar nyelvé-
szetbôl, irodalombôl és tôrténelembôl lehet elnyemi akâr mes-
teri, akâr doktori képesîtést. Vankezdô és haladô fokû magyar
nyelvoktatâsa, tovâbbâ lehet hallgatni elôadâst magyar nyel-
vészetbôl, irodalombôl és tôrténelembôl. Ezt a tanulmânyi le-
hetôséget és programot komoly, magyar kônyvgyûjteménnyel
rendelkezô kônyvtâr tâmasztja alâ.

A mâsik egyetem, amely emlîtést érdemel ezen a téren, az a
Portland âllami egyetem az oregoni Portlandben. Ez is egye
dùlâllô az Egyesûlt Âllamokban, mert ott komoly magyar
programot rendeznek minden nyâr folyamân. Most mâr két
nyâron keresztûl ez a nyâri program sikerrel zârult. Én magam
is résztvettem azokon, mint tanârsegéd. Az egyetem az elkô-
vetkezô nyâron is komoly programot nyûjt: nyelvoktatâs kezdô
és haladô szinten, szemelvények a magyar irodalombôl, ma
gyar irodalomtôrténet, kôzép-eurôpai fôldrajz, tovâbbâ
Magyarorszâg és Erdély tôrténelme. Ezen kivûl lesz két mûhely
is: az egyik a magyar fôzéssel foglalkozik, amelyet az Egyesûlt
Allamok terûletén jôl ismert, hîres vendéglôs, Szathmâry Lajos
vezet, a mâsik viszont a magyar néprajzzal és fafaragâssal fog
lalkozik, amelyet Tokay Jânos kivâlô képzômûvész vezet.



Az egyetemi szintû programokrôl tudnunk kell, hogy tâjé-
koztathassunk mâsokat is ezekrôl. Évrôl évre nôvelni kell az ér-
deklôdést irântuk, hogy legyen elég hallgatô, mert mâskûlôn-
ben nem marad életképes a program és beszûntetik. Ez meg-
akadâlyoznâ a minôségi tovâbbképzés egyik legbatékonyabb
lebetôségét Észak-Amerikâban.

A tankônyvekrôl

Tôbb elôadô embtette, bogy a kûlfôldôn élô magyaroknak
ki kellene dolgozniuk egy egységes magyar oktatâsi munkater-
vet és utâna elfogadni egypâr kônyvet (vagy kônysorozatot),
amit azutân mindenki egyformân basznâlna. Ez elvileg nagyon
szépen bangzik, de gyakorlatilag nem lâtom célszerûnek.

Elsôsorban, magyarsâgtudâsban annyira mâs-mâs a tanu-
lôk felkészûltsége 5 évestôl 20 éves korig, bogy lebetetlenség ki-
dolgozni olyan tanmenetet, amelyik megmondja, bogy pl. 8
éves korâban mit tanuljon a magyar gyerek. Lebet, bogy isme-
retei még nem elégségesek abboz, bogy megtanulja, amit az
egységes tanmenet kivânna tôle, és lebet, bogy mâr messze tûl-
baladt azon. Szerintem a tanmenet, amit minden magyar is-
kola basznâlbat, csak kronolôgiai menetrend lebet, amely fel-
tûnteti, bogy az ifjû milyen sorrendben tanulja meg azt, amit
fontosnak lâtunk. De azt nem kell feltétlenûl kikôtnûnk, bogy
az anyagot milyen korban kell megtanulnia, mert ez ûgyis min
den esetben vâltozik. (Mellesleg minden korban ugyanazt az
anyagot mâsképpen kell elôadni, bogy értbetô is legyen és egy-
ben érdekes is.)

Tankônyvet sem lebet elôîrni, bogy egy (vagy egy sorozat)
vr.n és kész! Mikor kôzépiskolai matematikât tanitottam, akkor
a kôrzet elôîrt 5 —8 kônyvet, amit megfelelônek tartott és ezek-
bôl vâlasztbattak az egyes tanârok. (A kôrzet is olyan alapon
îrta elô ezeket a kônyveket, hogy azokat egy tanâri csoport egy
éves tanulmânyozâsa utân tett javaslata alapjân vâlasztotta ki.)
Minden tanâr mâsképpen tanlt, tebât mâs kônyvet tekint leg-
alkalmasabbnak. A kivâlasztott kônyvôn kîviil minden tanâr
basznâl egypâr segédkônyvet is. Nem létezik sehol sem egy
olyan tôkéletes kônyv, amiben minden megvan, amit akar-
nânk. Tebât ez a môdszer minekûnk is észszerû volna. Nevez-

zûnk ki képzett és aktiv tanârokbôl bizottsâgot, amelyik a kô-



vetkezô 3 évre a legjobb 5 —8 kônyvet ajânlja és ezekbôl "sza-
badon" vâlaszthassa mindenki azt a tankônyvet, amelyik neki
legjobban megfelel. Ezenkîvûl adjunk ki minden tanârnak egy
listât, amelyiken minden megszerezhetô magyar tankônyv sze-
repel és az is, hogy hol lehet azt megrendelni. Ebbôl aztân vâ-
laszthatnak a tanârok segédkônyveket. Végiil is ne kôssûk ki,
hogy ezt vagy azt a kônyvet hasznâljâk az egyes tanârok. Ûgyis
eldôl hamar a gyakorlat alapjân, hogy melyek a jô kônyvek és
melyek kevésbé hasznâlhatôk.

4: * *

GraeffJdnos dr. (Détroit, Mich.):

A DETROITI MAGYAR ISKOLA

A michigani Detroitban lévô Szent Kereszt rômai katolikus
magyar egyhâzkôzségnek 1925-ben tôrtént megalapitâsa ôta
volt iskolâja, amelyet a domonkos apâcâk vezettek. A tanulôk
létszâma âtlag 500 —600 kôzôtt mozgott, némely évben ennél is
tôbb volt. 1970-ben azonban ez a virâgzô iskola vâratlanul
megszûnt. Az iskola épùlete iiresen maradt. A magyar nyelv
tanîtâsa csak 1974-ben vette kezdetét, amikor Détroit érseke a
ferenceseket bîzta meg az egyhâzkôzség lelki gondozâsâval és
Ft. Csorba Domonkos O.F.M. lett a plébânos.

A magyar iskola megszervezése Mindszenty Jôzsef biboros
ôsztônzésére mâjusban vette kezdetét. Az érsek engedélyének
kieszkôzlése utân a râdiôn keresztûl hirdették a magyar nyelv-
tardtâs bevezetését. Ennek eredményeként 1974 szeptemberé-
ben 180 gyermek és 66 felnôtt iratkozott be a megindulô ma
gyar iskolâba. A gyermekek 90%-a 1956 utân kivândorolt szû-
lôk gyermekei voltak, ennek ellenére kôzûlûk mindôssze 22
tudott valami keveset magyarul.

A gyermekek tanîtâsa 6 osztâlyban folyt. A tanerôk kôzûl 3
mérnôk és 3 hâziasszony volt. A felnôttek két osztâlyânak veze-
tését az elôadô (orvos) vette ât. A tanîtâs és tanulâs szépen
haladt. Kôzben a szûlôk kitataroztâk a rég4. elhanyagolt iskola
épûletét is. December 6-ân Mikulâs-estet, karâcsony elôtt
pedig karâcsonyestet rendeztek szavalatokkal és ajândékok ki-
osztâsâval, énekszâmokkal. Az elsô félév a legteljesebb sikerrel
zârult.



A mâsodik félévben az egyhâzkôzségi magyar nyelviskola
zôkkenô nélkûl tovâbb folytatôdott s ûjabb felnôtt osztâllyal is
bôviilt. Kôzben kideriilt, hogy a Wayne âllami egyetemen is ta-
nîtanak magyar nyelvet. Az elôadô érintkezésbe lépett a szlâv
tanszék vezetôjével és hosszas târgyalâs utân kiharcolta, hogy 2
"credit"-es tanfolyamot indîthat azzal a kikôtéssel, hogy anali-
tikai nyelvtant kell tanîtania. Elôszôr a Vojacsek-féle nyelv-
kônyvet hasznâlta, de hamarosan megtalâlta a kîvânt analiti-
kai magyar nyelvtant is a "Journal of the Linguistic Society of
America" 1938 âprilis—jûniusi szâmaiban. Szerzôje Hall A.
Robert Baltimorebôl.

1975 szeptemberében megkezdôdôtt az egyetemi tanfolyam
is 80 hallgatôval, akik kôzt 6 egyetemi tanâr is helyet foglal. Az
egyhâzkôzségi magyar iskola természetesen zavartalanul foly-
tatja munkâjât. Az ôvodâsok (kezdôk) létszâma 42-rôl 66-ra, a
haladôké pedig 180-rôl 220-ra emelkedett. Az egyes osztâlyok
(csoportok) létszâma 10 —15 —20 tanulô.

A munka tovâbbi eredményessége érdekében az elôadô a
mâs iskolâkkal valô szoros egyuttmûkôdés kiépitését tartja
szûkségesnek.

Bolvâry Pâl O.S.P.:

CSERKÉSZ SZEMMEL

Bevezetés

Ankétunk cîme îgy hangzik: Iskolai nyelvoktatâs és magyar
nyelvhasznâlat kûlfôldôn. Elôszôr is a cimet prôbâlom elemez-
ni. Kûlôn szôlok a kûlfôldôn folyô iskolai magyar oktatâsrôl és
kûlôn a magyar nyelv hasznâlatârôl. Ez lesz mondanivalôm
elsô két pontja, amelyet célként kell magunk elé tûzni. A kô-
vetkezô pontokban a cél eléréséhez vâzolok fel néhâny ûtat. S
ezek: a) a szûlôk meggyôzése; b) a gyerekek megnyerése; c) a
nyâri magyar iskolatâbor; d) az alkalmi tanfolyamok és e) a
cserkészet.

Iskolai nyelvoktatâs

Az emigrâciôs Magyar Cserkészszôvetség ûgyvezetô elnôke,
Bodnâr Gdbor fôlmérést végzett "a kûlfôldi magyar oktatâsrôl"
és ennek alapjân ismertette az 1974. évi helyzetet. Ismertetésé-



bôl meg lehet tudni, hogy kôzel négyezer gyermek tanulja szer-
vezetten, kûlônbôzô szinten a magyar nyelvet. Az 1974. év vé-
gén 82 magyar iskolârôl tudott, amelyben 184 elemi osztâly és
23 kôzépiskolai tagozat volt.

A Német Szôvetségi Kôztârsasâgban, Burg Kastl-ban
mûkôdik az egyetlen magyar gimnâzium. New Brunswickban
és Passaic-ben mindennapos magyar oktatâs folyik. Hétvégi,
illetve hétkôzi magyar iskola 76 helyen âll fenn.

Magyar nyelvhasznâlat kûlfôldôn

Nem âllt még môdomban felkutatni, hogy hozzâvetôlege-
sen hâny magyar él az ûgynevezett "szabad fôldôn" és ezek
kôzûl hâny vallja magât még magyarnak. Arrôl sem lâttam ki-
mutatâst sehol, hogy a magukat magyarnak vallôk milyen szâ-
zalékban hasznâljâk a magyar nyelvet, arrôl nem is szôlva,
hogy "hogyan".

A Bodnâr Gdbor âltal emlîtett "kôzel négyezer gyermek"
kôzûl kôzel ezerrel volt alkalmam talâlkozni Kanadâban, a
magyar cserkészet 30. évi jubileumi Tâborân. Az egyik ûjsâg-
îrô lelkesûlt hangon irt arrôl, hogy itt tiz napon keresztûl
"mindenûtt magyar nôta, magyar szô csengett". De megje-
gyezte: annak ellenére, hogy "a tâborban tilos volt az idegen
beszéd", annak ellenére, hogy a cserkészvezetôk mindent elkô-
vettek a magyar nyelv "hasznâlatâra", mégis nagyon sokszor
lehetett hallani "spanyol, portugâl, német, holland, francia,
svéd vagy dân szôt". Nem hiszem azonban, hogy csak ezeket a
nyelveket ismerte volna fel és nem ballotta volna az ékes angol
nyelvet.

Ugyanez az ûjsâgîrô nagyon talâlôan nevezi a cserkésze-
ket "nemcsak az emigrâciô, hanem az otthoni ifjûsâg kovâszâ-
nak, a magyar nemzeti emigrâciô utolsô rejtett kincsének".
Nem szabad azonban "tûlzô idealistâknak" lennûnk, hanem
tudomâsul kell vennûnk a szomorù valôsâgot, hogy "a magyar
nemzeti emigrâciô utolsô rejtett kincse" elég gyengén és elég
ritkân hasznâlja "édes anyanyelvûnket".

Ott van éppen a cserkészet, amely szinte emberfeletti szél-
malomharcot folytat a magyar nyelv hasznâlatâért. És mâr
nem tehet tôbbet. Hetenként két ôrân keresztûl, évenként — a
legjobb esetben — 80 —100 ôrân ât van a gyermekek kôzelé-



ben. Tehât a heti 168 ôrâbôl a kis magyar csak — esetleg —
két ôrân ât hasznâlja a magyar nyelvet és az évi 8736 ôrâbôl
esetleg csak 100 ôra jut arra, hogy ôsei nyelvén beszéljen.

Bocsânatot kell kémem ezért az "ûnneprontâsért", de meg
kell mondanom az igazsâgot. Meg kell mondanom azok elôtt,
akik velem egyutt azért vannak itt, hogy megmentsûk magyar-
sâgunkat. Meg kell lâtnunk és tudomâsul kell vennûnk a valô-
sâgot akkor is, ha fâj. Azt, hogy magyar fiatalsâgunk a kûlfôl-
dôn nagyon gyengén és nagyon ritkân hasznâlja a magyar
nyelvet.

Éppen ezért, talân a huszonharmadik ôrâban, meg kell
keresnûnk és meg kell talâlnunk azokat az ûtakat, amelyek el-
vezetnek bennûnket a szélesebb kôrû iskolai magyar nyelvok-
tatâshoz és magyar nyelviink gyakoribb hasznâlatâhoz.

A szûlôk meggyôzêse

E nagy célok elérése érdekében elôszôr is a szûlôket kell
meggyôzni. Ôket kell meggyôzni arrôl, hogy "a kétnyelvûség
nemcsak hogy nem akadâlyozza a gyermeki elme fejlôdését,
hanem éppenséggel serkenti".

Egy neves kanadai ideggyôgyâsz és egyetemi tanâr, Dr.
Penfïeld, az emberi agy "beszédkôzpontjânak" szakembere azt
âllapltotta meg, hogy a gyermek szûletésétôl 9, sôt 12 éves ko-
râig valôsâgos lângész a kûlônbôzô nyelvek elsajâtitâsa dolgâ-
ban. Hârom, négy, egymâstôl teljesen elûtô nyelvet szinte
minden nehézség nélkûl, jâtszva meg tud tanulni. Penfïeld
professzor âllîtja azt is, hogy a 6 éves gyerekek egész kônnyen
elsajâtitanak egy-kétezer idegen kifejezést.

A lélektan tudôsai manapsâg sokat foglalkoznak a szûlôket
és a gyermekeket elvâlasztô szakadékkal, a "génération
gap"-pel. Ez a probléma, azt hiszem, sûlyosabb méreteket ôlt
az emigrâciôs csalâdokban, mint a "bennszûlôtteknél". Volt
alkalmam megfîgyelni és beszélgetni mâsod-, sôt harmadgene-
râciôs fiatalokkal. Azt tapasztaltam, de fôleg az egyszerûbb
csalâdoknâl, hogy a gyerek — néha talân a tudat alatt — lené-
zi szûleit. Szégyenli szûleit. Szégyenli és lenézi, mert tudja,
hogy anyja vagy apja jôval gyengébben beszéli az angol nyel
vet, mint ô. A gyerek tôkéletes angolsâggal beszél, îr és olvas,
mîgszûlei jô erôs zalai vagy nyîrségi kiejtéssel tôrik az "angyali



nyelvet". A nyelv vonalân meglevô "fôlényét" a nevelés és fi-
gyelmeztetések terén is prôbâlja megôrizni. Ezen a vonalon
sincs mâr elôtte szûleinek szâzszâzalâkos tekintélye. A jôtanâ-
csot és a figyelmeztetést sem fogadja ezért "sarut megoldô tisz-
telettel".

Meg kell gyôzni a magyar szârmazâsû szûlôket arrôl, hogy a
magyar iskola révén gyermekeik kôzelebb kerûlnek hozzâjuk.
Lélektani megfigyelés, hogy a gyerek mâsok kôzvetîtésével
kônnyebben elfogadja az igazsâgokat, fôleg azokat, amelyeket
mâr szûleitôl is hallott. "Senki sem lehet prôféta a sajât hazâ-
jâbanl" Nagyon hasznos, ha a gyermek "idegenektôl" is hall a
magyar kultûrârôl, tôrténelemrôl, ha "idegenektôl" is ugyan-
azt hallja, amit talân mâr hallott szûleitôl. "A kétszer hallott
igazsâg jobban megragad!"

Meg kell gyôzni a szûlôket a cserkészet fontossâgârôl,
amelynek az az âllâspontja, hogy minden cserkészcsapat egy-
ûttal magyar iskola is. Itt a gyermek az emberibb emberré ne-
veléssel egyûtt megkapja a magyarabb magyarrâ nevelést is. Itt
a fiataloknak, ha vezetôk akarnak lenni, érettségizniûk kell a

magyar irodalombôl, fôldrajzbôl és tôrténelembôl.

Meg kell gyôzni a szûlôket arrôl is, hogy a magyar szô, a
magyar szârmazâstudat megôrzéséért a csalâdi kôrnyezet tehet
a legtôbbet. Nem sokat ér a legjobban vezetett magyar iskola
fâradozâsa és a cserkészet kôzremûkôdése akkor, ha a szûlôk
otthon nem vezetik be és kôvetelik meg a magyar nyelv hasznâ-
latât.

A Jubileumi Tâborban tîz napon ât kôveteltûk a
gyerekektôl a magyar beszédet. És a végén, amikor a szûlôk el-
jôttek a gyerekért, elsô mondatuk ez volt hozzâ: "Johny, how
did you like the Jubileumi Tâbor?"

A szûlôknek el kell kezdeniûk a magjyar beszédet a csalâd-
don belûl. Meg kell kôvetelniûk gyermekeiktôl, hogy
egymâskôzt is magyarul beszéljenek. Nem egy csalâdrôl tudok,
ahol ezt megvalôsîtottâk, és a gyerekek îrnak, olvasnak, jôl be-
szélnek magyarul, de ugyanakkor az iskolâban is kitûnnek az
angol és a spanyol nyelvben is. Ezek a gyerekek Gârdonyi- és
Jôkai-regényeket olvasnak.

A tapasztalat azt igazolja, hogy két nyelv tudâsa esetén a



fiatal sokkal ônâllôbb, ôntudatosabb lesz. Târsasâgban jôl tud
érvényesûlni, bîrâlôképessége tisztâbb, lâtôkôre szélesebb lesz
és az életben is jobban meg tudja âllni a helyét.

A gyerekek megnyerése

Miutân a sziilôket megnyertûk és gyermekeiket elhozzâk a
magyar iskolâba vagy a cserkészetbe, akkor a gyerekkel kell so-
kat beszélnûnk a magyar nyelvtanulâs fontossâgârôl és elô-
nyeirôl. Szinte egyénenként kell ôket meggyôzni. Meg kell sze-
rettetni velûk a magyar nyelvet. Dicsérni és jutalmazni kell
ôket magyar beszédûkért. (Van egy alkalmi tanfolyamom,
aboi 45 —60 évesek vannak éspedig azért, hogy Magyarorszâ-
gon élô hozzâtartozôiknak îrhassanak és megértsék azok leve-
leit.) Ismerek gyerekeket, akik naplôt îmak az ôhazai nagyszû-
lôk részére, îgy akamak azoknak ôrômet szerezni.

Nyâri magyar iskolatâbor
A magyar nyelvtudâs elmélyîtésének egyik bevâlt lehetôsé-

ge a nyâri iskolatâbor. A nyâri iskolâk intézménye 60 —70 éves
mûltra tekint vissza. Az egyes magyar egyhâzkôzségeknél a lel-
készek gondoskodtak arrôl, hogy nyâron magyar szôt tanulja-
nak a magyar szârmazâsû gyerekek. Sôt néha Magyarorszâgrôl
is hozattak nyârra tanîtôkat. A mâsodik vilâghâborû utân
egyes intézmények (Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet,
Verhovay Testvérsegîtô Egyesûlet) gondoskodtak a nyâri ma
gyar oktatâsrôl. Tôbb mint egy évtizede a Magyar Cserkészszô-
vetség szervez a fillmorei Cserkészparkban nyâri iskolatâbort,
ahovâ minden esztendôben nôvekvô szâmban kûldik el a szûlôk
gyermekeiket. Itt az irâson és olvasâson Idvûl fôldrajzi és tôrté-
nelmi oktatâst is kapnak a gyerekek. Ugyanakkor népi tâncok,
jâtékok, ûszâs, kirândulâs és lovaglâs teszik felejthetetlenné a
tâborban tôltôtt napokat. A vezetôség arra tôrekszik, hogy a
tâborban minél tôbb magyar beszédet halljon a gyermek, hogy
minél tôbb kôzôsségi magyar élményben legyen része s îgy elô-
segitse magyar ôntudatânak fejlôdését.

A Ikalmi tanfolyamok
A magyar nyelvhasznâlat elôse^tését szolgâljâk a kûlôn-

bôzô szintû nyelvtanfolyamok. Nagyon hasznos és a gyermeket
magyarrâ nevelése szempontjâbôl fontos is, a mâs nyelvû hâ-



zastârsak magyar nyelvoktatâsa. Tôbb német szârmazâsû fele-
séget ismerek, akik szinte jobban beszélnek magyarul, mint né-
melyik ôreg-amerikâs magyar.

Ilyen alkalmi tanfolyamon kell résztvenniûk a cserkész se-
gédtiszteknek és tisztjelôlteknek. Itt érettségi szînvonalon ta-
nuljâk a magyar irodalmat, tôrténelmet és fôldrajzot, s a tan-
folyam végén îrâsbeli és szôbeli érettségi vizsgât kell tenniûk.

A cserkészet

Elôadâsom keretében tôbbszôr utaltam mâr a cserkészetre.

A cserkészet a sok emigrâciôs intézmény, a kûlônféle egyesûlet,
târsasâg és klub kôzôtt talân az egyetlen, amelyik tervszerûen
végzi a magyar szârmazâsû fiatalsâg magyarrâ nevelését és szî-
vén viseli azok magyarsâgismereti tovâbbképzését is. Mâr emli-
tettem a Cserkészszôvetség âllâspontjât és hatârozatât, hogy
minden cserkészcsapat egyûttal magyar iskola is.

Befejezés

A sok lehetôség kôzôtt néhâny ûtra mutattam râ, amelyen
sikerûl majd megkôzelîtenûnk a célt. A cserkészeten, az alkal
mi tanfolyamokon, a nyâri magyar iskolatâboron, a gyerekek
egyéni megnyerésén és a szûlôk meggyôzésén keresztûl jutha-
tunk el a szélesebb kôrû iskolai magyar nyelvoktatâshoz, majd
az ôseinknek és minékûnk is annyira "édes" anyanyelv hasznâ-
latâhoz.

Ewendtné Petres Judith-,

HOZZÂSZÔLÂS VARESKA ANDREA INDÎTVÂNYÂHOZ

A kôzponti tanûgyi bizottsâgot csak helyeselni tudom,
azonban nagyon kell vigyâznunk, amikor az egész vilâgon
egyformdn akarunk tanûani ugyanabbôl a kônyvbôl. Itt fôként
olvasôkônyvekre utalok. Nem feledhetjûk el a pedagôgiai tîz-
parancsolat legfontosabbikât: fogadd el azt a nîvôt, aboi a
gyermek âll és onnan vidd elôre. A gyermek azonban mâshol
âll Franciaorszâgban, Venezuelâban és az USA-ban. A pâlmâk
kôzt felnôtt gyerekkel, aki életében havat nem lâtott, nem le-



het havasi gyopârral és zûgô hôfergeteggel kezdeni a dolgokat.
Ismerôs tâjakon, ismerôs kôrûlmények kôzôtt kell a gyermek-
nek mozognia olyan magaslatokon, amelyeket a befogadô haza
iskolâiban elért, éppen ezért nem megfelelô, soha sem lehet
megfelelô szâmukra a hazulrôl kûldôtt olvasôkônyv, mert az
egyszerûen nem tudja kielégîteni a vilâgon szétszôrt magyar
gyermekek igényeit. Az otthoni falusi, vagy vârosi élet olyan
merôben idegen az USA-ban vagy Brazîliâban élô gyermek
szâmâra, hogy nemcsak a nyelvet nem érti, nemcsak azzai
kûzd, hanem a kornyezet is oly idegen elôtte, hogy egyszerûen
elveti és nem érdekli mâr. Késôbben, amikor mâr erôs a nyel-
vében, amikor kônnyedén olvas, akkor talân éppen az idegen-
ség, a furcsasâg vonzza majd, de a kezdet kezdetén, amikor
nehézkesen olvas, akkor eredményesebb lesz, ha ismert dolgok
és târgyak neveit tanulja meg elôszôr magyarul.

Igy hât, mîg egy âltalânos tanterv âldâsos lenne, a kônyvek,
de kûlônôsen az olvasôkônyvek megvâlasztâsânâl tôbbet érhe-
tûnk el, ha "személyre", helyesebben "orszâgra" szabott tan-
kônyveket hasznâlunk.

« « «

Châszàr Ede dr. :

A MAGYAR IRODALOM TANÎTÂSA

A magyar nyelvtanitâs magasabb fokon fennâllô problé-
mâjâval, mégpedig a magyar irodalom tanîtâsâval kîvânok
foglalkozni. S bâr ez szorosan véve a felsô kôzépiskolai tanâ-
rokat érdekli, tulajdonképpen minden kûlfôldi magyar prob-
lémâja is.

Nemrégiben egy tisztes reformâtus pap, aki a magyar iro
dalom rajongôja, azt a kérdést intézte egy cserkészvezetôhôz:
'.'Mit tett a magyar cserkészet a magyar irodalom érdekében?
Mert — folytatta — elismerem, hogy a magyar népdal és népi
tânc érdekében sok mindent tett. Népdalokat tanît a cserké-
szeknek, dalosfûzeteket ad ki. Magyar népi tâncot is tanît és
tânccsoportokat alakît. De a magyar irodalom érdekében nem
tett és nem tesz semmit." Ha nem egészen szôszerint is, de îgy
szôlt a kérdés és a bennerejlô vâd.

Bevallom, a dolog kissé meglepett. Mert a kérdést ugyanlgy



nekiszegezhetnénk az illetô lelkésznek: "Mit tett az egyhâz
(vagy az egyhâzak) a magyar irodalomért?" Mert hât mint egy
hâz nem tett semmit. Természetesen van néhâny lelkipâsztor,
aki ez alôl kivétel. De ez érvényes a cserkészvezetôkre is. Valô-
jâban azonban a magyar irodalom âpolâsa, ismertetése, mûve-
lése és terjesztése nem a cserkészetnek, mint szervezetnek
feladata. Mint abogy az egybâzé sem az.

Akkor hât ki legyen felelôs a magyar irodalomért? Nem-
csak az iskolaszerû irodalomtôrténeti oktatâsért, banem azért,
bogy a kûlfôldôn élô magyar fiatalsâg megismerje, megszeresse
a magyar irodalmat s azzal foglalkozzék, abbôl tâplâlkozzék.

Ideje, bogy elkezdjûnk ezen a kérdésen gondoikodni!
Ha târgyilagosan vizsgâljuk a kérdést, meg kell âllapîta-

nunk, bogy a cserkészet ebben is megteszi a magâét. Ugyan a
gyermekek és a "tîzévesek" nivôjân elsôsorban nyelvtanîtassai
foglalkozik (sajnos, igazâban ez sem reâ, banem a magyar târ-
sadalomra tartoznék, âm a szûkség miatt sokbelyen ezzel is fog-
lalkoznia kell, esetleg a gyakorlati cserkész-nevelô munka bât-
rânyâra!), a felnôvô cserkészek elé bizonyos kôvetelményeket
âllit. Abboz példâul, bogy a 17. évét betôltôtt fiû, vagy leâny-
cserkészvezetô a segédtisztképzô tâbort elvégezbesse, "érettsé-
git" kell tennie magyar irodalombôl, vagy magyar tôrténelem-
bôl, vagy magyar fôldrajzbôl. Aki pedig az elôîrt 21 éves kor-
batâr betôltése utân cserkésztisztképzô tâbort akar végezni, an-
nak "érettségit" kell tennie mindbârom târgybôl. Hogy ez mi-
lyen fokû tudâst eredményez, az az egyénen kîvùl nagymérték-
ben fûgg attôl a magyarsâgismereti tanfolyamtôl, s annak
elôadôitôl, amelyen az illetô résztvesz. Sajnos, kevés belyen âll
a cserkészek rendelkezésére képzett magyar irodalomtôrténész,
de azért akad.

Nébâny éwel ezelôtt bevezette a Cserkészszôvetség az ûgy-
nevezett "magyarsâgtudomânyi tâbort" is, amelyen a
résztvevôk a szokâsos nyâri tâbori kôrnyezetben egy bétig, vagy
tovâbb is, intenzîven foglalkoznak az elôbb emlîtett bârom
târggyal. îgy szerzett irodalmi, tôrténelmi és fôldrajzi ismere-
teiket esténként tâbortûzi mûsor keretében mindjârt fel is basz-
nâljâk, a tâbor végén pedig vizsgât tesznek. Ennél tovâbb-
menôen most Idvânjâk bevezetni az "irodalmi kûlônprôbât",
bogy ezzel is serkentsék az érdeklôdôket.



A megkérdezett cserkészvezetô mindezt el is mondta a lel-
kes reformâtus papnak, âm az fejcsôvâlva vâlaszolta: "Nem
elég! Miért nem tesz a cserkészet ennél is tôbbet?"

Itt azutân mâr pedagôgiai kérdéssel âllunk szemben, s azt
hiszem ebben a magyar iskolâk tanîtôi és tanârai, valamint a
cserkészvezetôk egyetértenek velem. Népdaléneklésre, népi
tâncra kônnyû a fiatalokat ôsszehozni, mert mindkettô
kûlônôsebb szellemi megerôltetést nem igénylô, élvezetes,
csoportos tevékenység. A fiatalsâgnak pedig dinamikus tevé-
kenységre van szûksége. Sajnos, egy irodalmi kôr tevékenysége
nem nevezhetô annak. Az mâr szellemi tevékenység, figyelmet,
tûrelmet, vagy éppenséggel alkotôkedvet és tehetséget kôvetel.
Maga a szôbanforgô lelkész is énekkart, nem pedig irodalmi
kôrt alalutott. (Emellett egyénileg rengeteget tesz a magyar
irodalomért: irodalmi folyôiratot szerkeszt, irodalmi esteket
rendez.)

Irodalmi-kôri, vagy ônképzôkôri tevékenységet nem lehet
szervezetileg elôîrni, legfeljebb iskolâban. Emlékszem a pâpai
reformâtus kollégiumban tôltôtt éveimre, s arra, hogy miként
vergôdte ât magât keservesen az osztâly fele a magyar irodalom
hetedikes és nyolcadikos anyagân; az ônképzôkôrben, azaz
"képzôtârsasâg"-ban is csak azért jelent meg néhanapjân, hogy
a magyartanârnâl "pofafûrdôt" vegyen. Pedig ô igazân értett
ahhoz, hogy regényrészletek, szîndarabok és versek felolvasâsâ-
val élvezetessé tegye a magyarôrât és felkeltse az irodalmi haj-
lamû diâkok érdeklôdését.

Ugyan ki és hogyan pôtolhatnâ azt, amit otthon a kôzépis-
kola felsô tagozata nyûjtott?

Itt valôszînûleg inkâbb egyéni, mint szervezeti kezdeménye-
zésrôl lehet szô, hiszen minden szervezetet, elsôsorban sajât
kûlônleges céljainak megvalôsîtâsa terhel. De minden szerve-
zethen akad a magyar irodalomnak néhâny rajongôja. Hogy ki
mint fogja meg a dolog végét, egyénenként vâltozik. Dél-Ame-
rikâban utazgatva egyszer példâul egy mûkedvelô szînielôadâ-
son vettem részt a caracasi Magyar Hâzban. A szereplôk egy-
két kivétellel mind fiatalokbôl tevôdtek ki. A darah ugyan nem
tartozott épp a magyar irodalom remekmûvei kôzé, de a ren-
dezô cserkészparancsnok ezt a môdot tartotta legjobbnak a
magyar nyelv és irodalom âpolâsâra. Ennél sokkal komolyabb.



mondhatni mûvészi elôadâst lâttam Sao Pauloban, ahol egy
regôscsoport tagjai Németh Lâszlô "Galilei" dmû szînmûvének
elôadâsâval arattak ôriâsi sikert. Egy éwel késôbb ezt ugyan-
annak a szerzônek "Széchenyi" dmû drâmâja kôvette. Ez a fîa-
tal elôadô târsasâg a Széchenyi Ifjûsâgi Kôrbôl nôtt ki, amit
viszont két lelkes cserkészvezetô (egy irodalomtanâr "pap" és
egy irodalomrajongô "civil") alakîtott a cserkészetbôl mâr ki-
nôtt, vagy anélkûl felnôtt fiatalok târsadalmi, mûvészi és iro-
dalmi hajiamaik kielégltésére és tovâbbmûvelésére. Buenos
Airesban a hatvanas években ezt a szerepet a (még ma is mû-
kôdôl) Zrinyi Kôr tôltôtte be: idegenben szûletett s nevelkedett
fiatalok, legtôbbjûk cserkészvezetô, itt tanultak az alapitô iro-
dalomtôrténész apâcâtôl, vagy meghîvott elôadôktôl komoly
irodalmi ismereteket, hallgattak kitûnô ismeretterjesztô elô-
adâsokat, s olvastâk fel egymâsnak sajât maguk irta novellâi-
kat, verseiket.

De vettem részt bencés tanârok âltal rendezett irodalmi
elôadôesten, reformâtus templomban ôreg emigrânsok szâmâ-
ra tartott irodalmi tartalmû mûsoros esten, s élveztem sokszor
emigrâciôban élô szînmûvészeink elôadômûvészetét versben és
prôzâban egyarânt.

A magyar irodalom szénâja tehât nem is âll olyan rosszul. S
ha azt akarjuk, hogy még jobban âlljon, akkor ne prôbâljuk
ennek, vagy annak a szervezetnek nyakâba varmi, hisz ez az
egész kûlfôldi magyarsâg, azon belûl pedig a magyar irodalom
apostolainak felelôssége.

Az Ârpâd Akadémia irodalmi osztâlyânak azonban lehetne
egyik feladata az, hogy a magyar irodalom mûvelését, pârtolâ-
sât, ismertetését és terjesztését célzô minden kezdeményezést
felderitsen, figyelemmel kîsérjen, ôsszegezzen, s errôl idônként
tâjékoztatôt adjon ki. Szorgalmazhatnâ tovâbbâ minél tôbb
szervezeten belûl a fiatalok szâmâra kiîrt irodalmi pâlyâzato-
kat, szavalôversenyeket, stb. Talân ha a szûlôk lâtjâk, hogy
gyeimekeik elismerésben részesûlnek, serkenteni fogjâk ôket
ilyen irânyban. Pâlyadîjakkal, ôsztôndîjakkal, oklevéllel, nyil-
vânossâg elôtt tôrténô dicsérettel, kônyvjutalommal fel lehet
kelteni a fîatalsâg érdeklôdését. Az irodalmat, csakûgy mint a
klasszikus zenét, elôbb meg kell szerettetni ahhoz, hogy valaki
igazân élvezni és értékelni tudja.



Amint azonban a magyar nyelv tanûâsdndl, akként a ma
gyar irodalom âpolâsândl is elôtérbe kerûl a csalâd feladata.
Ha a szûlôk maguk sem olvasnak magyar kônyveket, s ha nem
lâtjâk el magyarul beszélô gyermekeiket a koruknak megfelelô
magyar olvasmânnyal, akkor mind a cserkészet, mind az egyéb
szervezetek, mindpedig az iigyet szîvûkôn viselô lelkes iroda-
lomtanârok és irodalomrajongôk kezdeményezései hiâbavalôk
maradnak. Az egyhâz, az iskola, a cserkészet csak arra az alap-
ra tud épiteni, amit a gyermek a csalddban kap. Tisztelet a
kivételnek.

Haraszti Endre:

A TÔRTENELEMTANITAS PROBLEMÂI

AZ emigrAciôs magyar OKTATÂSBAN

Sokat hallunk a magyar nyelvoktatâs problémâirôl s én
— mint aki kôzôs munkâkban, szellemi fennmaradâsunkért
vîvott harcunkban — nemcsak oktatôként, szakemberként, de
szûlôként, nagyapaként is résztveszek — végtelen hâlâval,
egyiittérzéssel lâtom, figyelem ezt a "harcot", amely oly hason-
latos a tôrôk-kor végvâri vitézeinek kûzdelméhez, kik tudvale-
vôen gyakran irôdeâkok, krônikâsok, dalnokok is voltak — mi-
kôzben szabadon maradt kezûkkel harcoltak; védték végvâ-
rainkat az ellenség ellen.

Mi, magyar pedagôgusok, szellemi emberek vagyunk. 01
vasunk, îrunk, oktatunk — s kôzben — szabadon maradt
kezûnkkel — harcolunk is. Harcolunk, de — ô — nem a né-
met, nem a tôrôk ellen, hanem sajnos, gyakran sajât fajtânk,
emigrâns szûlôk, vezetôk, stb. nemtôrôdômsége ellen. Fdjô
szîxwel "harcolunk", mert — mikôzben nagynehezen biztosC
tant tudjuk azt, hogy a helyi magyar telepûlés csalâdjainak
elenyészô szâzaléka mégiscsak elkûldi gyermekét a magyar is-
koldba — még ezeknél is azt tapasztaljuk, hogy a magyar kul-
tûrdt fenntartô ôsztôn kihalôban van. A gyermekkel otthon
nem foglalkoznak, nem nézik ât magyar iskolai fûzetét, nem
mutatjâk a gyermek elôtt semmi jelét annak, hogy "ôket is ér-



dekli a dolog", nem segîtik a kis magyart magyar iskolai prob-
lémâiban s nem dicsérik meg, ha munkâjât jôl végezte. Tiszte-
let a mindig, mindenûtt jelenlévô kivételnek, tisztelet-becsûlet
azoknak a magyar szûlôknek, akiknek kooperâciôja, magyar
ôsztôntôl, magyar érzelemtôl fûtôtt segîtsége ûj meg ûj erôt ad
nekûnk, magyar pedagôgusoknak gondunk-bajunk kôzepette.
Dicséret a kivételnek s — oly fâjdalmasl —, hogy mikor jô
magyar érzésû, ôsztônû, pillanatig sem lankadô magyar szûlô-
rôl beszéliink — akkor ôket az egyre ritkulô kivételek kôzé kell
sorolnunk . . .

A hamiltoni Ravasz Lâszlô Magyar Iskola hasonlô problé-
mâkkal kûzd, mint a hozzâ hasonlô, heti-egyszeri magyar isko-
lâk. Mi a helyi Kâlvin Jânos reformâtus gyiilekezet és a kebelé-
ben mûkôdô "Turul" fiû- és leânycserkészcsapat kôzôs égisze
alatt alakultunk meg és mûkôdûnk. Tavaly, az 1974/75-ôs
tanévben négy csoportban dolgoztunk; 1) cserkészôvoda, 2)
ABC-osztâly, 3) haladôk osztâlya és végiil 4) a szûlôk részére
alkalmazott magyarsâgismereti és môdszertani elôadâssorozat,
melyen a legkivâlôbb, legidôsebb cserkészeink is hébe-hôba
résztvettek. Az idén, az 1975/76-os tanévre némi môdositâs
lâtszott szùkségesnek a csoportosîtâs terén. 1) Az "ôvoda" elne-
vezés sértônek lâtszott sok kis magyar (s szûlô) szâmâra, kûlô-
nôsen akkor, ha a gyermek mâr kinôtt az ôvodâskorbôl s a leg-
fejletlenebbek kôzé csupân gyenge magyar beszéd-îrâs-olvasâs-
képessége miatt kellett csak sorolnunk. Az ûj név ez lett: "ABC-
elôkészitô". 2) Az ABC- s a 3) haladô osztâlyt érintetlenûl
hagytuk, a 4) felnôttek magyarsâgismereti tanfolyamât (idô és
elôadô hiânyâban) beszûntettûk s ez utôbbi helyére megalapî-
tottuk a Hamiltoni Magyar Irodalmi és Mûvészeti Kôrt, amely
havonta egyszer tart gyûlést, mint a helyi Magyar Nemzeti Bi-
zottsâg szerves, de ônâllô tagja, igyekezve elôadâsait, vitâit
egyetemi szînvonalon tartani.

Hozzâszôlâsom lényege, amely tulajdonképpen a cîmet is
adta: a tôrténelemtanitâs problémâi az emigrâciôs magyar ok-
tatâsban.

Ûgy érzem, hogy a tôrténelemtanârok ezzel kapcsolatos kû-
lôn részletezô értekezlete lesz majd hivatva e problémâkkal fog-
lalkozni. Hadd ragadjam meg azonban az alkalmat arra, hogy
pl. mâr most megemlîtsem a megfelelô magyar tôrténelmi tan-



kônyv hiânyât. Dr. Somogyi "Kuldetés" c. kônyve kitûnô kézi-
kônyv a tanâr és a szûlô szâmâra, de tûl komplikâlt ahhoz,
hogy az emigrâciôban felnôtt diâk kezébe adjuk. Tisztelet-be-
csûlet Tôth Veremund magyar érzûletének, igyekezetének az
âltala îrt "Vâzlatos magyar tôrténelem" cîmû fûzetecskében,
amelyet kûlônben a Magyar Cserkész Szôvetség 1971-ben ki-
adott s a cserkésziskolâk tôrténelem tanîtâsâra "hivatalosan"

bevezetett. Bizony-bizony igen gyenge kis mûvecske, telistele
félrevezetô adat- és értelmi hibâkkal. Sûrgôs âtirâsra szorul,
mert egyes helyeken indokolatlanul tûl részletes, mâs helyeken
pedig még fontos tôrténelmi tényeket, eseményeket is elhall-
gat.

Javasolom, hogy az észak-amerikai magyar tôrténelemta-
nârok kollektîv munkâval szerkesszenek Tôth Veramundéhoz

hasonlô terjedelmû, de magasabb nîvôjù s a magyarsâgismeret
oktatâsâra alkalmasabb vâzlatos magyar tôrténelmi fûzetet, s e
munka megszervezésére felkérem dr. Somogyi Ferencet, ûgy is
mint ezen értekezlet elnôkét s ûgy is, mint rangidôs magyar
tôrténészûnket.

Az észak-amerikai magyar, tôrténész-pedagôgusfdjô pont-
ja az, hogy Eszak-Amerika elemi- és kôzépiskolâiban a tôrté
nelem oktatdsa igen-igen alacsonyfokon ail — megintcsak tisz-
telet a ritkân elôfordulô kivételnek. Egy-két szôt kanadai ta-
pasztalataimrôl. A kanadai kisdiâk iskolai "pâlyafutâsa" sorân
legalâbb hâromszor tanulja Kanada tôrténelmét, mégpedig
azt is elég gyengén, fôleg angolszâsz gyarmati szellemû nézô-
szôgbôl és feldolgozâsban. A curriculum "nem ad fizikai idôt"
— mint mondjâk — arra, hogy eurôpai tôrténelemmel is fog-
lalkozzanak az iskolâkban. De Eurôpa fôldrajzâval sem igen
foglalkoznak Kanaddban, tehdt abban az orszdgban, amely-
nek lakosai legaldbb 90%-ban Eurôpdbôl kerûltek Kanaddba!
Az elemi iskolâk tûlnyomô részében — azaz "Grade VlII-ig"
bezârôlagi — mégcsak Eurôpa fali térképe sem talâlhatô. Az
ûn. "Secondary High" osztâlyokban (Grade VIII —XIII) mâr
van eurôpai falitérkép, de mivel a tôrténelem ésfôldrajz az ûn.
"nem kôtelezo' tantdrgyak kôzé tartozik, a tanulôknak csak
kb. 5~10%-a "vdlasztja szabadon". (A diâkot mâr egészen ki-
kicsiny korukban elriasztja a tôrténelem és fôldrajz tanulâsâ-
tôl, szeretetétôl két dolog: 1) az oktatâsûgyi minisztériumok és



iskolaszékek szândékosan azt a nézetet terjesztik, hogy a "social
studies" tantârgyai "nem fontes" târgyak, mert kôzvetlen ke-
nyérkeresetre nem képesitenek és 2) az indiânok életmôdjânak
és a kanadai tôrténelemnek szûklâtôkôrû és unalmas tanîtâsi

môdja azt az érzetet kelti a legtôbb tanulôban, hogy "feles-
leges" és "végtelenûl unalmas" tantârggyal van dolga.)

Ha rosszmâjû lennék, akkor arra kellene gondolnom, hogy
mindig voltak és vannak kormânyformâk és diktatûrâra tôrô
vezetôk, akiknek hatârozott érdeke, hogy a nép tôrténelmileg
éretlen maradjon, mert hiszen kônnyebb a birkanyâjat (vâlasz-
tâsok alkalmâval) az orrânâl vezetni, kônnyebb a tômeget
— nem vezetni, hanem — félrevezetni, ha az valôban politikai-
lag-tôrténelmileg tanulatlan tômeg s nem "kimûvelt emberfôk
sokasâga". (Megvallom, szemlélve a fent vâzolt âldatlan âlla-
potokat — amelyekhez veszedelmesen hasonlô tâjékoztatâst
kaptam USA-beli kollégâimtôl — gyakran arra kell gondol
nom, hogy mindez talân nem véletlen, hanem agyafurt, a sza-
bad észak-amerikai târsadalmat alââsni kîvânô egyének és kô-
zôsségek tevékenységének kôvetkezménye.) De ne legyûnk
rosszmâjûak s annyira pesszimistâk. Figyeljûnk és vârjunk.
Most csupân arra szeretném felhivni a figyelmet, hogy a mi kis
magyar iskolâink tanulôi egyûttal olyan âllamok, olyan okta-
tâsûgyi minisztériumok, olyan iskolaszékek s olyan iskolâk
didkjai, produktumai, amely âllamok, tanintézmények — csak
végtelen naivitâsuk kapcsân — egyre jobban elhanyagoljdk a
fôldrajz, tôrténelem tanûdsdt. Olyan tômegeket "gyârtanak",
amelyek végiil is elvesztik minden érzékûket a kômyezô vilâg
tôrténelem-politikai problémâi irânt . . .

Kôvetkezésképpen, azt kell tapasztalnom — s tudom, nem
én vagyok az egyetlen tôrténelemtanâr, aki ezt tapasztalja —
hogy az âltalam tanîtott magyar tôrténelmet nemcsak azért
nem érti meg az én kis magyarom, mert — mondjuk — szûlei
nem foglalkoznak vele otthon, nemcsak azért kûzd problémâk-
kal, mert nem âll megfelelô tôrténelmi tankônyv rendelkezésé-
re, hanem râadâsul kideriil az is, hogy elôaddsaimat taldn még
akkor sem értené meg, ha angolul beszélnék, hiszen azt hallja
ûton-ûtfélen (fôképpen az iskoldban naprôl-naprà),hogy a tôr
ténelem "nem praktikus" tantdrgy, hogy a tôrténelem "felesle-
ges és unalmas" tantdrgy, hogy tôrténelem nem képesû arra,
hogy "tôbb pénzt lehessen csindlni', stb., stb.
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A hatôsâgok, a tanintézmények âltal kis magyarjainkba a
tôrténelem irânt szândékosan belenevelt undor természetesen

kârtékonyan érezteti hatâsât a legtôbb magyar iskolâban is s
bâr bûszkén vallom, hogy cserkészeti, egyhâzi, egyesûleti ber-
kekben sokszor sikeresen kûzdôttûnk és kûzdûnk a naiv, lélek-
telen s gyakran egyenesen rosszhiszemû szocidlpolitikai kôr-
nyezet kozmopolitizmusa ellen, mégis beszélni kell errôl, mégis
sok itt a tennivalô! Beszélni kell arrôl, hogy a bûszkén hangzô
"Oxford"-kiadâsâban olyan tôrténelmi atlasz kerûlt észak-
amerikai kôzépiskolâs diâkok kezébe, amely ugyan Eurôpa po-
litikai térképét âbrâzolja, de megdôbbentô cime ez: "A Szov-
jetuniô nyugati része". Beszélni kell arrôl, hogy pl. Kanadâban
(s ûgy tudom, az USA sok részén is) magyar, német, olasz,
francia, skandinâv, lengyel, stb. szûlôk gyermekeinek esélyuk
sincsen arra, hogy ùkoldikban akâr csak rôviden halljanak
szûleik szûlôfôldjének tôrténetérôl! Beszélni kell arrôl, hogy pl.
Kanadâban szâmtalan olyan fôldrajz- és tôrténelemkônyv van
hasznâlatban (nem tudom, hogy az USA-ban îgy van-e?),
amely a kôvetkezô fejezeteket tartalmazza: 1. Amerika, 2.
Âzsia, 3. Afrika, 4. Ausztrâliaés —végûl —5. Nagybritannia;
Eurôpa, a mi drdga ôreg és mégis ôrôkifjû eurôpai kontinen-
sûnk — teljesen hidnyzik a kônyvbôl, kôvetkezésképpen és
szdndékoltan a felnevelendô ifjûsdg agydbôl!

îgy, ilyen kôrûlmények kôzôtt, "hivatalosan" îgy "elôkészit-
ve" jelenik meg a magyar diâk, a magyar cserkész a hétvégi
magyar iskolâk tôrténelemôrâinl Târgyismerete mellett, ter
mészetesen az alapfogalmak ismerete is teljesen hiânyzik fej-
lôdô kis értelme târhâzâbôl. Nemcsak magyarul, de angolul
sem tudja, hogy mit jelentenek a kôvetkezô szavak: népvdn-
dorlds, alkotmdny, hûbériség, szenttéavatds, pdpa, érsek, re-
formdciô, valldsszabadsdg, sajtôszabadsdg, nemzet és haza,
stb., stb.

A helyi, angolszâsz iskolai "môdszer" kôvetkeztében ûgy nô
fel, hogy e szavak hiânyoznak még angol szôkincsébôl is, ûgy
nevelik fel, hogy lehetôleg ne értse meg a helyi angol nyelvû
lapot, ne értse meg — vagy félreértse — a miniszter, a kôrzeti
képviselô beszédét. îgy nô fel, îgy kerûl a kis magyar iskolânk-
ba, ilyen âldatlan kôrûlmények kôzôtt kell aztân oktatnunk
szâmâra a "magyarsâg eredetét", "Szent Istvân kirâlyunk or-



szâglâsât" az "Aranybullât" (legtôbbike a Magna Cartârôl sem
hallott soha), s tâvoli kicsiny hazânk tôrténelmének dicsôségét,
vagy tragédiâjât.

Tudom, mindez részben tûlhalad azon a ponton, amelyen
ez az értekezlet, vagy akâr a III. Magyar Kongresszus segîteni
tudna. De nincsen-e nekûnk Amerikai Magyar Szôvetségûnk?
Nincs-e Kanadai Magyar Szôvetségûnk? Nem az a célja-e Szô-
vetségeinknek, hogy a helyi magyar problémâk megoldâsa
érdekében a legfelsôbb kormânyszervekkel kapcsolatot tart-
sonP!

Van nekûnk, észak-amerikai magyar pedagôgusoknak elég
bajunk. Végvâri vitézekként tanîtunk és harcolunk egyszerre.
Harcolunk a magyarsâg zômének nemtôrôdômsége ellen, kûz-
dûnk a megfelelôbb tankônyvekért, megfelelôbb tanîtâsi kô-
rûlményekért. Nos, most egyszer végre beszélni kellett az alap-
vetô râkfenérôl is; arrôl t.i., hogy az észak-amerikai ùkolaûgy,
tanûâsi ''szinvonar gyengesêge s lassû, âllandô leromldsa ve-
szedelmesen, kârosan terjeszti ki ârnyékât kis magyarjainkra,
kontinensûnk jobb sorsra érdemes magyar ifjûsdgâra is!

Nt. Ludwig A. Aurél dr. (East Chicago, III.):

A NYELVTUDAS ERTEKESÎTÉSE

Az iskolâkban folyô magyar nyelvoktatâsnak csak akkor
van értelme, ha a szerzett magyar nyelvtudâs gyakorlatilag is
értékesîthetô. A magyar nyelvhasznâlat lehetôségei eléggé kor-
lâtoltak, ezért kell arrôl is a nyelvoktatâssal kapcsolatban be-
szélnûnk. A magyar beszéd ugyanis a csalâdi kôrben, magân-
târsasâgban, az istentiszteleteken, a cserkészetben s az egyesû-
leti ôsszejôveteleken és hazafîas ûnnepélyeken mind csak erôsî-
ti, vag^ gyengeîti azokat az alapokat, amelyeket az iskolai ma
gyar nyelvoktatâs rendszeresen és môdszeresen lerak.

Nem szabad elfelejtenûnk, hogy a magyar nyelv megôrzését
nemcsak a nyelv egyéni hasznâlata, beszélése biztosîtja, hanem
hallâsa — mâsok beszédének figyelése — is nagymértékben
elômozdîtja. Ezért van kûlônôs jelentôsége a templomi szent-
beszédnek és igehirdetésnek vasâr- és ûnnepnapokon, valamint



a râdiô-elôadâsoknak, hîr- és egyéb kôzlésnek szinte nap mint
nap. A hibâkat mâsok beszédében kônnyebb észrevenni, mint
a magunkéban kikûszôbôlni, ezért a magyarul csak gyengén,
vagy hibâsan beszélô pap, vagy râdiô-bemondô tôbbet art.
mint basznâl. A protestâns egyhâzak értbetô môdon mindig
intézményesen gondoskodtak arrôl, hogy lelkészeik a magyar
nyelv hasznâlatâval kapcsolatban is megfelelô képesitést szerez-
hessenek. A kûlfôldi katolikus magyar papok ilyen kiképzése
— mivel nem egységesen, hanem egyhâzmegyénként s a befo-
gadôorszâg nyelvén tôrténik — gyakorlatilag nem valôsîthatô
meg. Arra sincs lehetôség, hogy a râdiô-bemondôk magyar
nyelvtudâsât és beszédét valahogy kifogâstalannâ tegyiik.

A magyar nyelvhasznâlat szempontjâbôl rendkrviil jelentôs
még a magyar sajtô és a magyar kônyv is. A magyar ûjsâgîrô és
kônyvszerzô az anyaorszâg hatârain kivul a magyar nyelvnek
nemcsak mûvelôje, nemcsak âpolôja, hanem minden egyes
sorâval annak legalâbb âllandô tanîtômestere is, ha nem tud
éppenséggel annak példât mutatô és kôvetésre méitô mûvésze
lenni, mint ahogy kîvânatos volna.

Dômôtôr Gdborné (Sac Paulo, Brazîlia):

HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA

A braziliai Sac Paulôban négy hétvégi magyar iskola mû-
kôdik, mindegyik egy-egy cserkészcsapattal pârhuzamosan.
Ennek megfelelôen beszélhetûnk a bencések "Colégio Santo
AméricQ"-ja részérôl tâmogatott és szorosan egyûttmûkôdô
Dobô Katica leâny- és Szent Imre fiûcserkészcsapat két hétvégi
iskolâjârôl, tovâbbâ a szintén Sac Pauloban mûkôdô Zrinyi
Kata leâny- s a Rio de Janeiroban mûkôdô Szondy Gyôrgy fiû
cserkészcsapat hétvégi iskolâjârôl. Az utôbbi kettôben tôbb-ke-
vesebb eltéréssel az elôzô kettôjéhez hasonlô munka folyik.

A Szent Imre Kollégium hétvégi magyar iskolâit (Morum-
bi, Sao Paulo) cserkészvezetôk szervezik és tartjâk fenn. A tanî-
tâsi idô a cserkészfoglalkozâsokat megelôzôen havonta 3 ôra,
mégpedig minden hô elsô szombatja délutân Vé4-tôl VéS-ig a
Szent Imre Kollégiumban, minden harmadik szombaton dél
utân 4-tôl 6-ig viszont az embûi cserkészparkban.



A magyar nyelvoktatâst 10 tanîtô végzi. Ezek kôzûl 5 ren-
delkezik tanâri oklevéllel, 3 otthoni mas végzettséggel, 2 pedig
kûlfôldôn végzett cserkészvezetô.

Az osztâlyok szâma 8. Kettôt az ôvodâsok és kezdôk, ôtôt a
haladô kôzépfokûak, egyet pedig a cserkészvezetôk alkotnak. A
tanulôk létszâma az elsô csoportban 10, a mâsodikban 31, a
harmadikban 16, ôsszesen tehât 57. Egy tanulô kivételével
valamennyi cserkész.

Az iskola lâtogatottsâga az elsô két csoportban 100, a har
madikban âtlagosan 75%-os. A cserkészetre csak az jârhat, aki
a magyar ôrâkat is rendszeresen lâtogatja.

Az ôvodâsok az elsô félévben az ABC olvasôkônyv I. részét,
a mâsodik félévben a "Kis magyarok elsô kônyvé"-t hasznâljâk,
sokszorosîtott verseket és mondôkâkat tanulnak.

A kezdôk az elsô félévben az ABC olvasôkônyv II. részét, a
mâsodik félévben a "Kis magyarok mâsodik kônyvé"-t hasznâl
jâk s ôk is sokszorosîtott verseket és mondôkâkat tanulnak.

Kôzépfokon a "Virâgoskert"-bôl és a "Hazânk"-bôl vâloga-
tott (sokszorosîtott) olvasmânyok, nyelvtani példâk és gyakor-
latok, végiil a tanulôk tudâsâtôl fûggôen a "Kis magyarok mâ
sodik kônyve", a "Tarka lepke" és a "Tanuljunk magyarul"
kerûl sorra.

A vezetôk osztâlya "Az ember tragédiâjâ"-t olvassa és Tôth
Veremund vâzlatos magyar tôrténelmét tanulja, ami elôkészû-
let a tôrténelmi cserkész-érettségi vizsga letételére.

Vizsgâk félévenként îrâsban vannak. A tanîtôk a két elsô
csoport anyagâra és a tanîtâs môdszerére vonatkozô tanâcsokat
kapnak kézhez, amelyek példaszerû feladatokat sorolnak fel és
gyakorlati kérdések megoldâsâra nyûjtanak lehetôséget.

A magyar iskola munkâjât kûlônôsképpen eredményessé
teszi, hogfy kùlônbôzô cserkész ûnnepélyeken sikerrel szerepel.
Az ilyen elôadâsok mindig alkalmat adnak ûj versek, szavalô
kôrusok, szîndarabok betanîtâsâra. Ennek igen komoly jelen-
tôsége van, mert îgy tudjâk az iskola vezetôi leginkâbb fejlesz-
teni tanulôik elôadôkészségét, szôkincsét s versmondô kedvét.

Somogyi Ferenc dr. tanâcskozâsi elnôk az elôadôkat kûlôn-
kûlôn felkérte és bemutatta, elôadâsaik, illetôleg hozzâszôlâ-



saik befejezése utân pedig mindegyikûknek hâlâs kôszônetet
mondott, végul pedig — néhâny gyakorlati részletkérdés meg-
vitatâsa utân — azt javasolta, hogy az egyuttmûkôdés âltalâno-
san kîvânatosnak talâlt biztosîtâsa érdekében a jelenlévôk az
Arpâd Akadémia magyarsâgtudomânyi osztâlyân, vagy intéze-
tén belûl alakîtsanak ônâllô, kiilôn munkakôzôsségi csoportot,
amelynek tagjai — tekintet nélkûl arra, hogy az Ârpâd Aka-
démiânak egyébként tagjai-e, vagy sem — a szûkséghez képest
idônként kûlôn megbeszéléseket tarthatnânak és egymâs ter-
veirôl, eredményeirôl folyamatosan tâjékozôdhatnânak.

A jelenlévôk a tanâcskozâsi elnôk javaslatât lelkesen magu-
kévâ tették s igy a hatârozat kimondâsa utân az ankét ûlését a
tanâcskozâsi elnôk befejezettnek nyilvânîtotta, az elôadôknak,
hozzâszôlôknak és az igen szép szâmban megjelent érdeklôdôk-
nek pedig ôszinte kôszônetet mondott.

KONY VTÂR TUDOMÀNYIKONFERENCIA

Az Ârpâd Akadémia kônyv- és levéltârtudomânyi osztâlyâ-
nak ûlését november 29-én, szombaton délutân 4 ôrakor
Szilassy Sdndor dr. egyetemi kônyvtârigazgatô, az osztâly elnô-
ke nyitotta meg. A megjelentek ûdvôzlése utân bevezetôként az
egyuttmûkôdés, kôlcsônôs tâmogatâs, valamint a szakmai
ônképzés és tapasztalatcsere fontossâgâra mutatott râ. Hang-
sûlyozta azt is, hogy amerikai magyar mivoltunknâl és képzett-
ségûnknél fogva jôrészt a kônyvtârosokra hârul az észak-ame
rikai magyar kulturâlis értékek ôsszegyûjtésének és megôrzésé-
nek feladata éppûgy, mint a magyarsâg jôhîrének fenntartâsa.

Szilassy Sdndor dr. tanâcskozâsi elnôk a tovâbbiakban az
ôsi magyar nyelv szépségének és kifejezô erejének vâzolâsâra
nyelvemlékekbôl idézett részleteket, majd a hallgatôsâg fîgyel-
mét néhâny ûjabban megjelent forrâsmunkâra és mâs magyar
vonatkozâsû kônyvre hîvta fel.

Ezutân elôszôr a tisztûjîtâsra kerûlt sor. A jelenlévôk egy-
hangûlag ûjravâlasztottâk Szilassy Sdndor dr. -t, az Ârpâd Aka
démia kônyv- és levéltârtudomânyi osztâlyânak jelenlegi elnô-
két, mîg alelnôkké Széplaki Jôzsef rendes tagot vâlasztottâk



meg, akinek feladatkôrébe tartozik az Amerikai Egyesûlt Alla-
mokban élô magyar szârmazâsû kônyvtârosok megszervezése.
Dr. Béky-Halâsz Ivdn rendes tagot ugyancsak egyhangûlag
megvâlasztottâk az osztâly kanadai szervezô titkârânak.

A tanâcskozâsi elnôk ezutân Széplakijôzsef rendes tagot, a
Minnesota egyetem kônyvtâri osztâlyvezetôjét kérte fel elôadâ-
sânak megtartâsâra.

Széplaki Jôzsef:

AMERIKAI MAGYAR KIADVÂNYOK, KÉZIRATOK,

SZERVEZETI LEVÉLTÂRAK MEGÔRZÉSE,

DOKUMENTÂLÂSA

Az amerikai magyarsâg kôzel négyszâz éves mûlttal rendel-
kezik, ha egészen pontosak akarunk lenni, hâromszâzkilenc-
venkettôvel. 1583-ban érkezett Parmenius Budai Istvân kôltô
és humanista Sir Humphrey Gilbert csoportjâval Newfound-
landba. Ettôl a dâtumtôl kezdve I850-ig csak szôrvânyos egyé-
ni bevândorlâsrôl beszélhetûnk. Az elsô nagyobb létszâmû hul-
lâm az 1848-as szabadsâgharc bukâsa utân érkezett Amerikâba
kôzel 4000 menekûlt személyében. A tômeges bevândorlâs
1870-tôI szâmithatô. 1920-ban mâr tôbb mint egymilliô ma
gyar élt az Egyesiilt Âllamok terviletén, amely kôriilbelûl I %-a
volt az Egyesûlt Âllamok lakossâgânak. A politikai menekûltek
bevândorlâsa 19I9-el kezdôdik és folytatôdik egészen napjain-
kig. Az I970-es hivatalos amerikai statisztika 603.668 magyar
szârmazâsû egyént mutât ki az Egyesûlt Âllamok terûletén, de
ebben nem szerepelnek az elszakîtott terûletekrôl kivândorolt
magyarok, sôt azok a cseh, român, jugoszlâv, stb. nemzetisé-
gek adatait nôvelik. Nem hivatalos, de reâlis becslés szerint az
Egyesûlt Âllamok és Kanada magyarsâgânak létszâma ma kô
zel egymilliô fore tehetô. Tehât majdnem négyszâz éves tôrté-
nelemrôl és egy viszonylag nagy tômeg kulturâlis, szociâlis és
politikai életérôl és annak dokumentâlâsârôl van szô. A prob-
léma érzékeltetésére itt kôzlôk pâr érdekes adatot.



Az elsô magyar szervezet, a "Central Hungarian Society"
1849-ben alakult Naphegyi Gdbor elnôklésével. Azôta a szer-
vezetek tômege jôtt létre és szûnt meg. Hoffman Géza adatai
alapjân 1910-ben 1600 magyar szervezet mûkôdôtt az Egyesûlt
Âllamokban. Kende Géza 1927-ben kiadott kônyvében a
vilâghâborû elôtti szervezetek szâmât 2092-re becsûli. Fishman
Joshua az 1960-as adatok alapjân 1966-ban kiadott fûzetében
754 intézményt sorol fel. A szâmok eltérnek, de egy biztos,
viszonylag hatalmas szervezti életet éltûnk és élûnk minden-
nemû dokumentâlâs nélkûl. Hol vannak ezeknek az intézmé-
nyeknek levéltâri anyagai? Miutân csak utalâsokra tâmasz-
kodhatunk, az amerikai magyarsâg tôrténelmének hivatalos és
pontos feldolgozâsa rendkîvuli problémât jelent.

Ugyanez a helyzet az amerikai magyar sajtôval is. Az elsô
magyar nyelvû ûjsâg, a "Szâmûzôttek Lapja" 1853-ban jelent
meg. Azôta kôriilbelûl 550 —600 magyar nyelvû ûjsâg, folyô-
irat, értesîtô, stb. jelent és szûnt meg Amerikâban és Kanadâ-
ban, fontos adatokat tartalmazva a kutatôk szâmâra. Nem ré-
gen kiadott kônyvemben 62 megjelenô sajtôterméket sorolok
fel csak az Egyesûlt Âllamok terûletén, kôzôttûk 17 tôbb mint
50 éves. Azôta hârom ûj szûletett, és Isten tudja, mennyi szûnt
meg. Hol talâlhatôk ezek az ûjsâgok, folyôiratok, értesitôk, sok
esetben sokszorosîtott kiadvânyok? Pâr év utân csak a nevûk
marad fenn esetleges utalâsokon keresztûl.

A kônyvkiadâs terûlete is probléma. Tôbb mint egy tucat
magyar nyomda mûkôdik Észak-Amerikâban, becslésem sze-
rint kôzel 400 kônyvet, fûzetet, stb. nyomnak évente, viszony
lag kis példânyszâmban. Kiadâs utân mind a kiadô, mind az
îrô fô célja a kiadvânyt elhelyezni a piacon és minél elôbb visz-
szakapni a befektetett pénzt, ami természetes. De senki nem
gondol arra, hogy ezekbôl a kiadvânyokbôl egy pârat elhelyez-
zen fontos kulcspozîciôban lévô kônyvtâri gyûjteményekben,
mint példâul a Library of Congress, Hungarian Studies Foun-
dation, Balch Institute, vagy az Imigration History Research
Center, aboi azok a kutatôk rendelkezésére âllhatnak. Miutân
a kiadvânyt rendszerint csak magyar kôrôkben terjesztik, és fô-
leg egyének vâsâroljâk és az amerikai "reference" kônyvekben,
bibliogrâfïâkban nem szerepelnek, az évek folyamân ezek
nyomtalanul eltûnnek és a kutatôk még csak nem is tudnak a



létezésûkrôl. Ezek utân nem kell részleteznem a kiadvânyok,
kéziratok és levéltârak megôrzésének, dokumentâlâsânak fon-
tossâgât.

A hivatalos amerikai felfogâs éveken keresztûl elhanyagolta
a bevândorlôk értékeinek megôrzését és feldolgozâsât, sot az
"olvasztôtégely" elmélettel tudatosan az amerikanizâlâs volt a
cél. Ennek ellenére 54 amerikai kônyvtârban talâlhatunk szâ-
mottevô magyar vonatkozâsû gyûjteményt, de ezek fôleg Ma-
gyarorszâgra és nem az amerikai magyarsâgra koncentrâltak.

Az elsô tudatos gyûjtô Feleky Kâroly volt, aki 25 éves szîvôs
munkâval lerakta a New York-i "Hungarian Reference
Library" alapjait, amelyet a mâsodik vilâghâborû alatt lefog-
lalt az amerikai kormâny, mint ellenséges tulajdont. Sajnos, a
gyûjtemény késôbb szétszôrôdott az amerikai kônyvtârak kô-
zôtt. Vasvdry Ôdôn folytatta az elkezdett munkât és kb. 300
kôtetes kéziratanyaggal, valamint 12.000 életrajzi, bibliogrâ-
fiai adatokat tartalmazô kârtya-rendszerével jârult hozzâ az
amerikai magyarsâg életének dokumentâlâsâhoz. Jelenleg a
legnagyobb magyar vonatkozâsû magângyûjtemény Szathmâry
Lajos archîvuma, amely legalâbb 30.000 kôtetet foglal magâ-
ban.

Eredményeink kôzé lehet még sorolni az Amerikâban és
Kanadâban îrott magyar vonatkozâsû doktori és mesteri érte-
kezéseket, szâm szerint kôrulbelûl 190-et, amelyek kôzûl 29
foglalkozik az amerikai magyarsâggal. Ezek mind egyetemi
szintû, dokumentâlt, bibliogrâfiâkkal alâtâmasztott dolgoza-
tok, amelyek alapjai lehetnek a tovâbbi kutatâsoknak. De
mindez nem elég. Fel kell kutatnunk a még létezô régi és jelen
leg mûkôdô szervezeteink anyagât, hogy azokat el tudjuk he-
lyezni megfelelô kônyvtârakban.

Elsô feladatunk a Megôrzés, amely îgy rendkîvûl egysze-
rûen hangzik, de dokumentâlâs szempontjâbôl hatalmas je-
lentôsége van. Az elôzôkben emlîtettem, hogy 400 éves ame
rikai magyar tôrténelmûnk van és tôbb ezer szervezetrôl, tôbb
szâz ûjsâgrôl és tôbb ezer kiadvânyrôl tudunk szâmszerûen.
Ezekre utalâsokat talâlunk, de bol vannak a bizonyîtô doku-
mentumok? Ami fennmaradt, az csak egy kis tôredéke ennek a
hatalmas szervezeti, politikai és târsadalmi életnek. Mi dolgo-
zunk, alkotunk, kis csoportokban szervezkedûnk és rendîthe-



tetlenûl felégetûnk magunk môgôtt mindent, de ûgy, hogy
még nyoma sem marad munkânknak. Itt par példât kell el-
mondanom, amely jellemzôen illusztrâlja a helyzetet.

Minnesotâban mâr 1892-ben mûkôdôtt egy magyar szerve-
zet, a "St. Paul-i Baross Gâbor Egylet", amely 1970-ben szûnt
meg. Feloszlâsa utân levéltâri anyaga szétszôrôdott a tagok kô-
zôtt. Tavaly sikerûlt ennek egy részét bevinnem az Imigration
History Research Center kônyvtârba, igy tudjuk bizonyitani,
hogy magyar kôzôsség mâr az 1890-es években mûkôdôtt
Minnesotâban. Az amerikaiak minderrôl semmit sem tudtak,
sot azt hangoztattâk, hogy az Egyesûlt Âllamoknak ez a terû-
lete kimondottan csak skandinâv hatâs alatt âll. Most mi fel-

térképeztûnk egy magyar szôrvânyt a sok kôzûl.
Nyâri kôrûtamon a New Jersey-i Whartonban felfedeztem

egy Kossuth Hall-t és egy Kossuth utcât. Telefonhivâsomra
amerikai vâlaszolt és kôzôlte velem, hogy mâr csak a szervezet
neve magyar, a tagok amerikaiak. Tovâbb kutatva Tôth bâcsi
elmesélte telefonon, hogy hosszû évtizedekig mûkôdôtt a Kos
suth Hall, de miutân a tagsâg kihalt, megszûnt. Levéltâri
anyaga nyomtalanul eltûnt. Pâr év mûlva senki sem tud errôl a
csoportrôl. îgy veszîtjûk el amerikai magyar ôrôkségûnket és
hagyomânyainkat.

Az Amerikai Magyar Diâkszôvetség 1956-ban alakult és
valôszînû 1966-ban szûnt meg (a meglévô adatok alapjân).
Anyaga hosszas bolyongâs utân ma mâr szintén az IHRC levél-
târâban van. Bodnâr Gâbor, Bâchkai Béla, Fûzér Julian és
még tôbb magyar segitségével sikerûlt megmenteni a teljes el-
kallôdâstôl. Ebben az a félelmetes, hogy csak az isteni Gondvi-
selés mentette meg ezt az anyagot, amelyet egy elhagyott, sôtét
lépcsôhâz sarkâbôl és dobozok halmazâbôl kellett kivâlo-
gatnunk.

Természetesen egyetlen szervezetet sem kôtelezhetûnk le
véltâri beszolgâltatâsra. De kéréssel fordulhatunk hozzâjuk,
hogy gondoskodjanak valamilyen formâban anyaguk megôrzé-
sérôl. Ezzel az egyetemes magyarsâgnak tesznek felmérhetetlen
szolgâlatot. Kônyvtârak ma mâr ôrômmel vesznek ât levéltâra-
kat megôrzésre.

Irôinkat, kôltôinket pedig egyenesen arra szôlîtom fel, hogy
készîtsék el kiadvânyaik listâjât pontos cimleîrâssal és azt min-



den kônyvûk végén kôzôljék. Ezeknek a listâknak, bibliogrâ-
fiâknak a jelentôsége felmérhetetlen az emigrâciôs dokumen-
tâciô terûletén. Ezenkîvul kiadvânyaikbôl âldozzanak fel par
példânyt és kûldjék azokat be kulcspoziciôban mûkôdô kônyv-
târaknak, amelyek azokat katalogizâljâk. Ezen keresztiil mun-
kâjuk bekerûl a National Union Catalogba, amely az egész
vilâgra szôlô "référencé" munka. Ez a kérelem fôleg a magya-
rul vrott, alacsony példànyszâmban megjelent és magyar kô-
zônségnek szdnt munkâkra vonatkozik.

Ezen a ponton mâr dokumentâlâsrôl beszélûnk, amelynek
szâmtalan môdjât ismerjûk és mâr tôbb esetben megtârgyaltuk
gyûléseinken. De ismételten ki kell hangsûlyozni, hogy a ma
gyar târgyû bibliogrâfiâk készitése, valamint a magângyûjte-
mény, levéltârak felkutatâsa, nyilvântartâsa és azok népszerû-
sîtése rendkîvûli fontossâggal bir a magyarsâgszolgâlat terûle
tén. Ugyanîgy a magyar târgyû doktor- és mesterfokù érteke-
zések szorgalmazâsât és tâmogatâsât is elsôrendû feladatunk-
nak kell tekintenûnk. Ezeken az értekezéseken keresztûl âllan-

dô jellegû dokumentâciô- és forrâsanyag-gyûjteményt hozunk
létre az amerikai és kanadai egyetemek keretein belûl. Itt pél-
dânak meg kell emlîtenem Kovâcs Ilonânak ez évben a Kent
State University-n irt "The Hungarians in the United States:
An Annotated Bibliography" cimû Master's Research
Paper-jét, amelyben tôbb mint nyolc cikket anotâlt a Krôni-
kâbôl.

Nekûnk, kônyvtârosoknak arra kell tôrekednûnk, hogy
kôzéleti embereink és minden magyar fïgyelmét felhîvjuk a
megôrzés és dokumentdlâs rendkîvûli fontossâgâra a magyar-
sâg szempontjâbôl. Oda kell hatnunk, hogy felismerjék, magu-
kévâ tegyék és tâmogassâk ezt a — véleményem szerint — ha-
gyomânyainkat, emigrâciôs mûltunkat, jelenlegi teljesîtmé-
nyeinket védô akciôt.
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A tanâcskozâsi elnôk kÔMÔnetet mondott a jôl ismert bib-
liogrâfus-szakértô értékes elôadâsâért, amelyhez felszôlalâsok-
ban a hallgatôsâg tôbb tagja fûzôtt kommentârt.



Az ûlést Szilassy Sândor dr., mint az osztâly elnôke, azzal a
kéréssel zârta be, hogy a jôvô évi értekezletre minden jelenlevô
kônyvtâros hîvjon meg olyan kollégâkat, akik eddig még nem
vettek részt az Ârpâd Akadémia kônyv- és levéltârtudomânyi
osztâlyânak munkâjâban.

DISZ VACSORA ÉS BAL

1975. november 29-én, szombaton este fél 7 ôrakor a XV.
Magyar Talâlkozô (a III. Magyar Kongresszus) résztvevôi és
vendégei ûnnepi diszvacsorâra gyûltek ôssze.

A megjelenteket Laurisin Lajos dr. szertartâsmester, az
Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagja ûdvô-
zôlte.

Az amerikai és a magyar himnuszt — az utôbbit a kôzôn-
séggel egyiitt — Bodnâr A. Lajosné énekmûvésznô énekelte
Nytlas Ferenc zongorakiséretével.

A bevezetô imât és asztali âldâst Ft. Jaschkô Balâzs S. J., a
kanadai Toronto Szent Erzsébet rômai katolikus magyar egy-
hâzkôzségének plébânosa mondta.

A kitûnô vacsora elfogyasztâsa utân Laurisin Lajos dr. szer
tartâsmester Wass Albert grôf dr. egyetemi tanârt, a kivâlô
irôt és neves kôltôt, az Ârpâd Akadémia szépirodalmi osztâlyâ
nak elnôkét kérte fel ûnnepi kôszôntôjének elmondâsâra.

Wass Albert-.

A FÂKLYAHORDOZÔK ÛNNEPI KÔSZÔNTÉSE

Mély tisztelettel és ôszinte, szîvbôl fakadô testvéri szeretettel
kôszôntôm itt ma a vilâg legtehetségesebb nemzete legtehetsé-
gesebb emigrâciôjânak legmagânyosabb és legmagunkraha-
gyottabb fâklyahordozôit. Azokat, akik itt vannak és azokat is,
akik nem lehetnek itt.

Bevallom ôszintén, sokat tôprengtem azon, hogy mit is
mondjak itt ma.



A mûsoron az olvashatô, hogy "Ûnnepi kôszôntô". Mâr-
pedig ahhoz, hogy ûnnepi kôszôntôt mondhasson az ember,
ûnnepelni kell âm valamiti

Ha zsidô lennék, tudnâm mit ûnnepeljek. Ha roman len-
nék, akkor is tudnâm. Mindkét esetben ûnnepelhetném azt az
erôs, âldozatos nemzeti egységet, amely egyedûl alkalmas arra,
hogy nemzeti tôrekvéseket, nemzeti célkitûzéseket diadalra jut-
tasson.

Az Ûristen azonban magyarnak teremtett s méghozzâ Er-
dély fôldjére rendelt magyarnak. Megismertette velem ifjû ko-
romtôl kezdve a kisebbségi sors megalâztatâsait, orszâgvesztés
és nemzetpusztulâs szemtanûjâvâ tett s tôbb szâzezer honfitâr-
sammal egyûtt idegen fôldre vetett, hogy kôvete legyek eltiport
népemnek, szôszôlôja azoknak, akiknek nyelvét kivâgtâk, és
hirdetôje mindannak, amire magyari sorsom megtanitott.

Mit ûnnepeljek hât? Azt, hogy a mûvelt, mindent-job-
ban-tudô Nyugat ûjra meg ûjra a hamisak âlnok fondorkodâ-
sainak adott hitelt, cserben hagyta, ebek és keselyûk prédâjâvâ
lôkte oda népemet? Vagy ûnnepeljem talân azt, hogy jô egy-
milliônyi magyar honfîtârsam és sorstârsam, akik ezen a konti-
nensen lâbukat megvetették, még annyit sem hajiandôk meg-
tenni hazâjuk és nemzetûk jôvendôjének megmentéséért, hogy
legalâbb havonta egy ûveg bor ârât râszânnâk annak a jôl
megszervezett, ellenséges propaganda-hadjâratnak a kivédésé-
re, amelynek nyîltan bevallott célja az, hogy a magyar hazânak
és a magyar nemzetnek még a nyomât is eltôrôlje errôl a fold-
rôl? Ezt ûnnepeljem?

Hosszû tûnôdések, lélekemésztô tôprengések utân azonban
egyszerre csak megvilâgosodott elôttem, hogy mi az, amit itt
ûnnepelnem nemcsak lehet, de szûkséges és illô is.

Bevezetô szavaimban îgy szôlitottam meg a jelenlévôket:
"szeretettel kôszôntôm itt a vilâg legtehetségesebb nemzete leg-
tehetségesebb emigrâciôjânak fâklyahordozôit"! Ez a mondât
foglalja magâba mindazt, amit itt ûnnepelnûnk érdemes és
amit ûnnepelnûnk illendô.

Hogy létszâmunkhoz viszonyîtva egyéni teljesîtmények te-
rén a vilâg legtehetségesebb nemzete vagyunk, azt az elôttûnk
jârô nemzedékek is bebizonyîtottâk mâr. Hogy minden eddig^
emigrâciônkhoz mérten ez a mostani a legtehetségesebb, az is



kétségtelen. Csupân végig kell néznûnk azoknak névsorât, akik
ennek az utolsô hârom évtizednek a sorân tehetségûkkel gaz-
dagîtottâk Eszak- és Dél-Amerika, Ausztrâlia, Nyugat-Eurôpa
tudomânyos, gazdasâgi, ipari, mûvészeti és sport-életét.

Mindezeken a teljesitményeken felûl azonban az igazi ûn-
neplés mégis csak a fâklyahordozôkat illeti. Azokat, akik a
nemzeti hûség, a nemzeti hit, a nemzeti felelôsségtudat és fele-
lôsségvâllalâs fâklyâjât magasra emelve kutatjâk az ôsvényeket
és csapâsokat, amelyek a rânkszakadt vilâgfelfordulâsnak eb-
bôl a sôtét éjszakâjâbôl kivezethetnek a jôvendô napfényébe.

Az emberi vilâgban a fâklyahordozôk azok, akik utat ke-
resnek a sôtétségben, nyomot taposnak az emberi vadonban, ûj
irânyt lelnek eltévedt nemzedékek lâba elé és jôvendôt épîtenek
elcsûggedt és tehetetlen târsadalmak romjain. Rendszerint
môgôttûk sorakoznak fol a baltâsok, akik ûttâ szélesîtik ki a
megleit nyomot és a teherhordozôk, akik vâllukon cipelik az
ûtépitéshez, jôvendôépîtéshez szûkséges anyagi kellékeket.

A magyar fâklyahordozôk môgôtt azonban se a mûltban
nem voltak, se a jelenben nincsenek se baltâs legények, se te-
herviselôk. A magyar fâklyahordozôk môgôtt nincs senki. Mig
félkeziikkel magasra kell tartaniuk a hit és a lelkesedés lobogô
fâklyâjât, hogy annak fényénél lâtni tudjanak, mâsik kezûkkel
baltât kell markolniuk s vâllukon, meg-megroskadô vâllukon
maguknak kell hordaniuk a terhet is: egyedûl.

Ez az oka annak, hogy a legtehetségesebb nemzet legtehet-
ségesebb emigrâciôja egyûttal a vilâg legtehetetlenebb emig-
râciôja is. Sorait ônzés és kôzôny bomlasztja, széthûzâs, pârtos-
kodâs, sértôdésekre hivatkozô szétforgâcsolôdâs gyôngîti.

Tiszta csoda, hogy még mindig akadnak ônkéntes fâklya-
hordozôi ennek az emigrâciônak, akik hajlandôk vâllalni
mindazt, ami ezzel a magârahagyott, népszerûtlen hivatâssal
jâr. Akik môgôtt nincs sem anyagi hatalom, sem emberi erô.
Akiket csupân hûséges szeretetûk tart meg a leroskadt nemzet
szolgâlatâban és Istenben vetett lelkes hitûk, hogy valahol a
sôtétség mélyén és a sôtétségen tûl van még magyar jôvendô,
csak meg kell azt keresni, meg kell dolgozni érte, ki kell érde-
melni, meg kell vâsârolni nemcsak vérrel, de verejtékkel is.

Legyen tehât ez az egyszerfi kis ûnnepi kôszôntô hôdolat és
tisztességadâs a mai este egyedûl méltô ûnnepeltjei, a magyar



szellemiség fâklyahordozôi felé, akiket âldjon meg az Isten, és
vezéreljen az Isten, itt és a vilâg minden részén, hogy magukra-
hagyottsâguk ellenére is âldozatos és emberfeletti munkâjuk
nyomân beteljesûljôn a nagy magyar âlom: felszabadult Hazâ-
ban felszabadult Nemzet, Isten dicsôségére, magyarul! Ugy
legyen.

Laurisin Lajos dr. szertartâsmester hâlâs kôszônetet mpn-
dott Wass Albert osztatlan tetszéssel fogadott, meleg tapssal
tôbbszôr megszakîtott és Idsért ûnnepi kôszôntôjéért, amely
utân maga mondott hol kônnyekig meghatô, bol derûs mosolyt
kivâltô, kedves visszaemlékezéseket, szellemes tréfâkat s "a régi
szép idôk aranykôdébôl" felidézett, megnyugvâst, vigaszt és ût-
mutatâst nyûjtô kis tôrténeteket, amelyeket a kôzônség ûjra
meg ûjra lelkes tapsokkal kôszônt meg.

ÂRPÂD-ÉRMEK ÂTADÂSA

Laurisin Lajos dr. szertartâsmester felkérésére Somogyi
Ferenc dr., az Ârpâd-pâlyâzatok bîrâlô bizottsâgânak elnôke,
az Arpâd-érmek elôzô nyertesei kôzûl a kôvetkezôket mutatta
be:

Flôriân Tibor, a kivâlô kôltô és kôzîrô, az Ârpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak elnôke, 1964-ben ezûst, 1973-ban
pedig az arany Arpâd-érem nyertese;

Haraszti Endre (Hamilton, Ontario, Kanada), a neves tôr-
ténész, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, 1970-ben ezûst,
1971-ben pedig arany Arpâd-érem nyertese;

Châszâr Ede dr. egyetemi tanâr, a Magyar Cserkész Szôvet-
ség târselnôke s az Ârpâd Akadémia tagja viszont 1974-ben
arany Ârpâd-érem nyertese lett.

Nâdasjânos dr., a Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâgâ-
nak vezetôje, mindhârmuknak ûnnepélyesen âtnyûjtotta az
elsô pâlyadîjat jelképezô arany Ârpâd-érmet.

A bîrâlô bizottsâg elnôke a kitûntetetteket, mint a magyar
szellem kimagaslô értékû alkotâsainak szerzôit, igaz nagyrabe-
csûléssel, ôszinte tisztelettel és bûszke magyar szeretettel kô-
szôntôtte, hogy ônzetlen magyarsâgszolgâlatukat abban a



tudatban folytathassâk: vannak még magyarok, akik tevékeny-
séguket értékelik s ahogy lehet, mindenben tâmogatjâk.

A hallgatôsâg percekig zûgô tapssal ûnnepelte az arany
Arpâd-érem ûj tulajdonosait.

AZ ÂRPÂD-PÂLYÂZAT EREDMÉNYE

A XIV. tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâ-
zatra benyûjtott mûvek kozûl — Somogyi Ferenc dr. elnôk je-
lentése szerint — a blrâlô bizottsâg a felkért szakbîrâlôk véle-
ménye alapjân

arany Ârpâd-éremmel tûntette ki:
1) a "Hunganan Music in America, A Tribute to Dohnd-

nyi' cîmû zongoramûvet hanglemezen, amelynek szerzôje
Schwalb Mzklôs zongoramûvész professzor (Boston, MA);

2) azokat az Egyesûlt Âllamok terûletén talâlhatô egyhâz-
mûvészeti alkotâsokat és templomi festményeket, amelyeknek
alkotôja Tallôs Môric festômûvész, az Ârpâd Akadémia
mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagja (Philadelphia, PA);

az arany Arpâd-éremmel mâr korâbban kitûntetett mûvei
kôzûl:

3) a Mindszenty Jôzsef bîboros érsek-primâs akadémiai
dîsztag, Cleveland egyhâzmegyei lâtogatâsa sorân elmondott
beszédeit magâba foglalô, 309 képet is tartalmazô albumot,
amelynek szerkesztôje és kiadôja Ft. KôtaiZoltdn dr., az Arpâd
Akadémia rendes tagja;

4) az"Ugye, atyafiakfP' — "Isten szolgdja, P. Kelemen Di-
ddk, O.F.M. Conv. élete (1683—1744)" — dmû mûvet,
amelynek szerzôje P. Rdkos Baldzs Raymund dr. O.F.M.
Conv. (Rôma), az Arpâd Akadémia rendes tagja;

5) a "Happy Birthday, America" — (The Bicentennial
Song) — cîmû zenemûvet, amelynek szerzôje Egyed Miklôs dr.,
az Arpâd Akadémia rendes tagja;

ezûst Arpâd-éremmel jutalmazta:
1) a "Mass ofAdoration" (az imâdâs miséje) cîmû zenemû

vet, amelynek szerzôje Buzdné Ormay Ildikô (Bay Village,
Ohio), az Arpâd Akadémia rendes tagja;

2) az "AranyfelhÔ" cîmû zenemûvet, amelynek szerzôje
Székely Jdnos (Braunschweig, Németorszâg);



3) "A magunk portâjân" cîmû kôtete, amelynek szerzôje
Miska Jânos (Lethbridge, Alta, Kanada);

4) az "Itélet" cîmû szînmûvet, amelynek szerzôje Balogh
Gyôzô (Mûnchen, Németorszâg);

5) a "Gazdddnak rendûletlenûï" cîmû versgyûjteménye,
amelynek szerzôje Szûts Gdbor (Stockholm, Svédorszâg);

az ezûst Ârpâd-éremmel mâr korâbban jutalmazottak
mûvei kôzûl:

6) a "Basa-utca hét" cîmû ifjûsâgi regényt, amelynek szer
zôje Schiller Ilona (Bad Hall, Ausztria), az Ârpâd Akadémia
rendes tagja.

bronz Ârpâd-éremre érdemesîtette;
1) a "Portrait of a Soldier" cîmû egyfelvonâsos szînmûvet

angol nyelven, amelynek szerzôje Egyûd Anna (Los Angeles,
CA);

2) a "Rôma a sorsa" cîmû verskôtetet, amelynek szerzôje
Stubner Gyula (Gardens, CA);

S) a "Falunyi Idngelme" cîmû népies humorû kisregényt
kéziratban, amelynek szerzôje Vass Ferenc (Los Angeles, CA);

4) a " Vérszerzôdés" cîmû tusrajzot, amelynek alkotôja
Kozmon Gyôrgy (Wickliffe, Ohio);

Diszoklevelet kapott:
Boldisdr B. Ldszlô (London, Ontario, Kanada),
xdtéz Darabont Ferenc (Belmont, CA),
Dukai Takdch Gitsztdvné Tuba Rôzsa (Sao Paulo, Brazî-

lia),
Pôta Jôzsef (New York, N. Y.),
vitéz Szent-Kirdllyi Gusztdv (Cleveland, OH) és
Vindis Zoltdnné (Ausztrâlia).
Oklevél nyertese lett:
Radnôthy Kdroly (Calgary, Alta, Kanada).

KITUNTETÉSEK

A Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâga az idén is kivâlasz-
totta az év magyarjât, magyar csalâdjât és magyar egyesûletét.

1.

A vilâg kôzvéleményét ezekben a napokban az erdélyi ma-



gyarsâg helyzete foglaikoztatja. Személy szerint ez jôrészt az
Arpâd Akadémia elnôkének tulajdonîthatô, aki mâs minôség-
ben a nyâr folyamân Eurôpâban, pâr nappai ezelôtt pedig az
afrikai Kenya fôvârosâban, Nairobiban vitte az erdélyi kérdést
az Egyhâzak Vilâgtanâcsa elé.

Magyarsâgszolgâlatânak elismeréseként s a magyarsâg hâ-
lâs kôszônetének szerény jeleként is ezért az Âllandô Titkârsâg
fôtiszteletû Béky Zoltdn dr. tb. reformâtus pûspôkôt, az Ame-
nkai Magyar Szôvetség, a Magyar Reformâtus Szôvetség és az
Ârpâd Akadémia einôkét az 1975. év magyarjànak nyilvânî-
totta.

"Az 1975. év magyar egyesûlete" cîmmel az Âllandô Tit
kârsâg az Ausztrâliâban mûkôdô "Ausztrdliai Magyarok Szô-
vetsége'-t ruhâzza fel, amely immâr harmadszor rendezi meg
az egész ausztrâliai fôldrész magyarsâgânak mindig nag^y siker-
rel végzôdô, egész hetes talâlkozôjât.

"Az 1975. év magyar csalddja" cîmmel az Allandô Titkâr
sâg a kaliforniai San Diego vârosâban lakô Wdczek Ferenc csa-
lâdjât tiintette ki. A csalâdnak 9 gyermeke (4 fia és 5 leânya)
van. Természetesen valamennyi beszél, olvas, îr magyarul, kô-
zûlûk 6 a burgkastli magyar gimnâziumba jârt, egy ott is érett-
ségizett. A nagyobb gyermekek mâr hâzasok, îgy a Wâczek-
csalâdhoz 4 unoka is tartozik.

A csalâdfô a jogtudomânyok doktora, régi magyar huszâr-
tiszti csalâd sarja, maga tartalékos huszâr fôhadnagy volt.
Amerikai pâlyafutâsât a németorszâgi menekûlt-tâborban ki-
tanult szabômesterséggel kezdte és 1956. mârcius 1-én ônâllô-
sitotta magât San Diegoban.

Wâczek Ferencné Tôth Zsuzsanna Pâpân szûletett s a 9
gyermek felnevelésével pârhuzamosan kônyvelôi képesîtést

Az eredmények és a kitûntetések kihirdetése utân Laurisin
Lajos dr. szertartâsmester felkérésére Nddas Jdnos dr., az âl
landô Titkârsâg vezetôje kiilôn-kûlôn bemutatta a fôasztainâl



ûlôket s a kôzônség soraibôl mindazokat, akik nagyobb tâvol-
sâgrôl (Braziliâbôl, Eurôpâbôl, Kanadâbôl és Kalifomiâbôl)
jôttek el a XV. Magyar Talâlkozô (III. Magyar Kongresszus)
tanâcskozâsaira és dîszvacsorâjâra.

A TIZEDIK MAGYAR BÂL

A dîszvacsora utân, kôriilbelûl 10 ôra tâjban keriilt sor az
immâr tizedik Magyar Bal ûnnepélyes megnyitâsâra.

EIôszôr a clevelandi Magyar Szinhâz tânccsoportja vonult
be festôien szép, eredeti magyar népviseletben. A csoport
Soltay Istvân rendezésében a "Kalocsai mars" néven ismert
népi tâncot mutatta be kifogâstalan mûvészettel. A tâncosok
olyan szîwel-lélekkel roptâk a "mars"-ot, hogy azt kôzkîvânat-
ra meg is kellett ismételniûk.

A tâncbemutatô utân a 48 hâzikisasszony kôzremûkôdésé-
vel 47 magyar ifjûbôl âllô bâlbizottsâg elnoke, Somogyi Lél és
Riedl Maria mutatta be a nyitôtâncra egyenként bevonulô
pârokat.

A tizedik Magyar bal nyitô pdrjai a kôvetkezôk volttik:
Baley Linda—ifj. Németh Istvân, Binder Zsuzsanna—Nyi-

lasFerenc, Csejteyjutka—Szilassy Péter, Csibajulika—ifj. Pé
ter Sdndor, Ferenczy Zsuzsanna—Szabô Zoltdn, Goda Teci—
Ndvori Komél, Lôrdnth Kinga—Relie Attila, Magoss Kata-
lin—Gyôry Ldszlô, Némethy Zsuzsanna—Kraker Tamds, Pé
ter Cecûia—Kish Jôzsef, Relie Éva—Ormay Miklôs, Zadeskey
Cindy—Lutor Gdbor.

Kûlôn bemutattâk a torontôi Helicon Bâl bâjos kirâlynôjét,
Ormay Ilonkdt és partnerét, dr. Mécs Andrdst.

A nyitô pârok bemutatâsa utân a tizedik Magyar Bâl csâr-
dâssal kezdôdôtt s a legkitûnôbb hangulatban hajnali 3 ôrâig
tartott. A résztvevôk valamennyien felejthetetlenûl szép emlék-
kel tâvoztak.
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BESZAMOLO

A XV. Magyar Talâlkozô (a III. Magyar Kongresszus) har-
madik napjânak tanâcskozâsait Nâdas Jânos dr., az Allandô
Titkârsâg vezetôje, 1975. november 30-ân délelôtt 9 ôrakor
nyitotta meg. A megjelentek ûdvôzlése utân Nt. Ludwig A.
Aurél dr. reformâtus esperest, az Arpâd Akadémia rendes tag-
jât és a hittudomânyi osztâly elnôkét kérte fel, hogy tartson rô-
vid ekumenikus istentiszteletet.

Nt. Ludwig A. Aurél dr. a felkérésnek megfelelôen igét
hirdetett, adventi elmélkedést mondott és karâcsonyi énekeket
vezetett.

Az ekumenikus istentisztelet utân NâdasJânos dr., mint az
Âllandô Titkârsâg vezetôje szâmolt be az elmûlt év fontosabb
eseményeivel kapcsolatosan foganatositott kezdeményezéseirôl,
a rendezett iilésekrôl és felvonulâsokrôl.

Az utôbbiak kôzûl jelentôségében kûlônôsen kiemelkedett
az a nagyszabâsû clevelandi tiltakozâs, amely a magyar temp-
lomok harangjainak zûgâsâval kezdôdôtt és amelyet az Ameri-
kai Magyar Szôvetség helyi osztâlyânak kezdeményezésére ren-
deztek a clevelandi magyar egyhâzak és egyesûletek Magyaror-
szâg tôrvénytelen szovjet megszâllâsânak 30. évfordulôja alkal-
mâval âprilis 4-én és 6-ân.

A tiltakozô nagygyûlést âprilis 4-én, pénteken este tartot-
tâk.

Kâlnoki Kis Tibor, az MHBK északamerikai fôldrész-veze-
tôje tômôr megnyitô beszédében utalt a nap jelentôségére és a
tiltakozâs lényegére.



Pdsztor Lâszlô, az AMSz orszâgos igazgatôsâgânak elnôke,
beszédében kifejtette, hogy a magyar nemzet ma és mindenkor
ugyanazokért az eszmékért és jogokért kûzd, mint annyiszor a
tôrténelem folyamân. A magyarsâg ma sem kîvân se tôbbet, se
kevesebbet, mint amire minden nemzetnek joga van. Ez a szô-
lâsszabadsâg, a sajtôszabadsâg, a szervezkedési szabadsâg és az
ônrendelkezési jog. "Bûn-e, ha egy ezeréves orszâg azt kîvânja,
hogy a terûletén jogtalanul tartôzkodô orosz csapatok hagyjâk
el az orszâgot?" — kérdezte.

George V. Voinovich county auditor, az amerikai szônok
mély meggyôzôdéssel tett hitet a vasfôggôny môgôtti orszâgok
jogos szabadsâgigényeirôl és hibâztatta az orszâg vezetôit, hogy
a rabnemzeteket az oroszok prédâjâul hagytâk.

Dr. Nâdasjânos zârô beszédében a szabadfôldi magyarsâg
ôsszefogâsât, munka- és âldozatkészségét sûrgette.

Âprilis 6-ân, vasârnap délutân hatalmas méretû autos til-
takozô felvonulâst rendeztek mintegy 220 autô részvételével.
Végelâthatatlan sorokban vonultak a kocsik a vâros utcâin ke-
resztûl nemzeti szînû szalagokkal és zâszlôkkal dîszîtve, olda-
laikon tiltakozô tâblâkkal az orosz megszâllâs ellen. A vâros hâ-
rom televiziôs âllomâsa képes adâsban szâmolt be minderrôl az
autôs felvonulâsrôl, mind az azt ko veto kôzôs magyar istentisz-
teletrôl a helyi magyar papsâg részvételével a pûspôki székes-
egyhâzban, amelyet szinûltig megtôltôtt a mintegy 1800 fôt
kitevô magyar kôzônség.

A tiltakozâsban nagy segîtséget nyûjtottak a helyi "Az
Ûjsâg" clmû hetilap és a Képes Magyar Vilâghiradô tôbb szâ-
mukban is, valamint a magyar râdiôk mellett a helyi két angol-
nyelvû napilap, amelyek hosszû cikkekben foglalkoztak a
magyar ûggyel. A magyarok âldozatkészsége, fôleg a kisemhe-
reké, néhâny nap alatt kétezer dollârt hozott ôssze a rendezés
kiadâsaira, kôztûk az amerikai lapokban kôzôlt, a magyar ki-
vânsâgokat tartalmazô, gyâszkeretes két nagy hirdetésre és a
helyi zenei WCLV râdiôn Berlioz "Requiem" c. mûvének erre
az alkalomra kôzvetîtett elôadâsra, mint a magyarsâgnak ez-
ûton valô tiltakozâsâra is.

A clevelandi magyarsâg emlékiratot kûldôtt Ford elnôknek
is, amelyben adatokkal alâtâmasztva râmutatott azon kérésé-
nek jogossâgâra, hogy a szovjet hagyja el Magyarorszâgot.



Kérte tovâbbâ, hogy ne îrjon alâ olyan megâllapodâst Helsin-
kiben, amely Magyarorszâg ôrôk rabsâgât eredményezhetné.

Az Egyesûlt Âllamok elnôkéhez 1975. âprilis 4-én intézett
emlékirat magyar szôvege a kôvetkezô:

Gerald Ford ûrnak, Cleveland, 1975. âprilis 4.
Az Egyesûlt Âllamok elnôkének
Fehér Hâz

Washington, D.C.

Elnôk Ûr!

Ma, âprilis 4-én van harmincadik évfordulôja annak, hogy
a szovjet megszâllta Magyarorszâgot. A szovjet csapatok még
ma is Magyarorszâg terûletén tartôzkodnak az 1947-ben Pâ-
rizsban megkôtôtt békeszerzôdések rendelkezéseivel ellentét-
ben. Az Egyesûlt Nemzetek 14 hatârozatban szôlitotta fel az
oroszokat, hogy tartsâk be a szerzôdésekben lefektetett kôtele-
zettségeiket és vonjâk vissza csapataikat Magyarorszâg terûle-
térôl. Ezeket a felszôlîtâsokat a szovjet teljesen figyelmen kîvûl
hagyta. Ezzel szemben a szovjet csapatainak szâmât âllandôan
nôveli és katonai bâzisokat épit ki Magyarorszâgon olyan arâ-
nyokban, hogy az Eurôpa tôbbi részének biztonsâgât is âllan
dôan veszélyezteti.

A mâsodik vilâghâborût kôvetô békeszerzôdéseket az Egye
sûlt Âllamok is alâîrta és azokat a szenâtus jôvâhagyta. Igy az
Egyesûlt Âllamokat és a szenâtust is felelôsség terheli a béke
szerzôdések rendelkezéseinek végre nem hajtâsâért.

E tragikus események harmincadik évfordulôjân ûjra fel-
szakadnak a régi sebek, melyeket a magyar nemzet elszen-
vedett és még ma is szenved.

Eltôrôlték a szôlâsszabadsâgot, a gyûlekezési szabadsâgot, a
vallâs szabad gyakorlâsât. Nincs tôbbé szabad vâlasztâs. Ez a
helyzet ma is tart. Az orszâg élén olyan vezetôk âllanak, akiket
nem a nép akarata helyezett âllâsaikba, hanem a szovjet pa-
rancsa. Igy a magyar nemzet politikai fûggetlensége megsem-
misûlt és ônrendelkezési jogât eltiportâk. Ennek egyik szembe-
szôkô példâja az, hogy a kôzelmûltban a bécsi MBFR-konfe-
renciân Magyarorszâgnak rendes tagként valô részvételét szov
jet nyomâsra megtagadtâk, jôllehet Magyarorszâg sorsa fûg-



gôtt kockân, a szabad vilâg orszâgainak kifejezett kîvânsâga
ellenére.

Ezen a szomorû évfordulôn felemeljûk szavunkat és teljes
erônkbôl tiltakozunk Magyarorszâg még mindég tartô szovjet
megszâllâsa ellen és kôveteljûk, hogy a szovjet megszâllô csapa-
tokat vonjâk ki Magyarorszâg terûletérôl.

Elnôk Urhoz folyamodunk és kérjûk, ne irjon ald olyan
egyezményt Helsinkiben, amely a rabszolgasorsba dôntôtt
kelet-eurôpai népek "status quo"-jât szentesitené. Az Egyesûlt
Allamok, mint minden kis nép szabadsâgânak és ônrendelke-
zési jogânak védelmezôje, nem adhat segftô kezet ahhoz, hogy
egy ezeréves nemzetet ôrôk szovjet rabsdgba és szolgasdgba
taszûsanak.

Az AmerikaiMagyar Szôvetség clevelandi osztdlya,
a magyar egyhdzakkal és egyesûletekkel karôltve.

* *

A clevelandi Plain Dealer és a Cleveland Press napilapok
âprilis 4-i szâmâban kôzzétett tiltakozâsok szôvege:

APRIL 4th
MARKS THE THIRTIETH ANNIVERSARV OF THE SOVIET OCCUPA
TION OF HUNGARY. SOVIET TROOPS STILL REMAIN ON HUNGAR-
lAN SOIE. IN DIRECT DEFIANCE OF THE AGREEMENTS CONTAINED
IN THE PARIS PEAGE TREATIES SIGNED AFTER THE SECOND
WORLDWAR.

ON THIS SORROWFUL ANNIVERSARV WE WANT TO REACH AND
CONVINCE THOSE IN THE FREE WORLD AND ESPECIALLY IN THE
WEST WHO CLOSE THEIR EYES AND EARS, THAT THE HUNGARIAN
PEOPLE NOT ONLY SHED THEIR BLOOD FOR THEIR OWN FREE-
DOMXBUT FOR THE FREEDOM OF ALL THE PEOPLES OF THE
WORLD. UNFORTUNATELY THEIR SACRIFICES AND THEIR BLOOD
IS ALREADY SLOWLY DRYING UP IN PEOPLES' MEMORIES.

WE RAISE OUR VOICES IN OPPOSITION TO SOVIET DOMINANCE IN
HUNGARY AND WE DEMAND THE WITHDRAWAL OF THEIR OCCU-
PATIONAL FORCES FROM HUNGARY AND FROM ALL THE TERRI-
TORIES OF ALL THE OTHER NATIONS THEY HOLD CAPTIVE AND
ENSLAVED.

The American Hungarian Fédération of Cleveland
The Coordinating Committee



Tiltakozô levelekkel és tâviratokkal keresték fel tovâbbâ az
USA kûlûgyminiszterét, a magyarbarât szenâtorok és
képviselôk csoportjât, valamint VI. Pâl pâpânak is kûldtek egy
tâviratot, amelynek szovegét és az arra adott vâlaszt az alâb-
biakban kôzôljûk:

VI. Pâl papa ôszentségének î975. jûlius 23.
Vatikân

Rôma

Szentséges Atyânk!
Védelmezze meg Szent Istvân orszâgât, az ezer esztendôs

Magyarorszâgot a helsinki CSCE konferenciân, hogy vissza-
nyerhesse szabadsâgât és hogy az oroszok hagyjâk el az orszâ-
got; segîtse a magyar népet emberi jogaiért és a vallâsszabad-
sâgâért folytatott kûzdelmében.

A clevelandi magyar târsadalom nevében
Dr. NddasJânos,

Magyar Târsasâg elnôke.

1975. szeptember 29.
Kedves Nddas dr. :

A helsinki Eurôpa biztonsâgi és egyuttmûkôdési konferen-
ciâra vonatkozô tâviratât a Vatikân megkapta.

Szives tâjékoztatâsâra mellékelem a "L'Osservatore Roma
ne" aug. I4-i szâmât, amely kôzli a Szent Atyânak a konferen-
ciâhoz intézett iizenetét, amelyet Casaroli érsek, személyes
megbîzottja, tolmâcsolt, valamint Casaroli érseknek a helsinki
konferenciân tartott beszédét. Mindkét megnyilatkozâs vilâgo-
san kifejezésre juttatja a Szentszék aggodalmdt a népek emberi
jogainak, igaz és jogos igényeinek, a vallds szabadsdgdnak
megvédelmezése tekintetében.

Msgr. Renzo Frana
az Apostoli Delegâciô
Egyesiilt Âllamokbeli

iigyvivôje.

Nddas Jdnos dr., az Allandô Titkârsâg vezetôje a tovâb-
biakban bemutatta a III. Magyar Kongresszushoz intézett ûd-
vôzlôtâviratokat és leveleket, valamint a benyûjtott javaslato-



kat, amelyek kôzûl az egyik legfïgyelemreméltôbb az volt,
amely azt kérte, hogy a Kongresszus az egyoldalû "hidépitéssel"
kapcsolatban âllapîtson meg bizonyos irânyelveket, amelyek az
emigrâciôs csoportosulâsoknak — fôleg a magyar egyhâzaknak
és egyesiileteknek — ûtmutatâsul szolgâlhatnak.

Az emlîtett javaslatban felvetett kérdések a kôvetkezôk
voltak:

a) Milyen legyen a szabadfôldi magyar egyhâzak és egyesû-
letek magatartâsa a jelenleg Magyarorszâgon âllami fôhatal-
mat gyakorlô vezetés itteni kûlûgyi és esetleg mâs szerveivel
szemben? Kîvânatos-e, megengedhetô-e velûk a barâtsâgos
érintkezés, avagy azt el kell îtélnûnk?

b) A magyarorszâgi tudomânyos, avagy irodalmi kôrôkkel
valô érintkezés itteni magânszemélyek, vagy egyesûletek részé-
rôl és tekintetében milyen elbirâlâs és megîtélés alâ keriiljôn?

c) A Magyarorszâgrôl — kultûrcsere, vagy mâs cîmen ki-
kûldôtt — itt elôadâsok megtartâsâra megjelenô îrôkkai,
tudôsokkal, mûvészekkel szemben milyen legyen az emigrâciôs
magyarsâg magatartâsa?

d) A nagyobb magyar lakossâggal rendelkezô egyes vâro-
sokban meglévô magyar bizottsâgoknak lehet-e tagja olyan
ottani egyesûlet, amely a megâliapitâsra kerûlô irânyelveket
majd nem fogadja el, avagy az ilyen egyesiiletet célszerû lesz-e
a bizottsâgbôl kizârni?

Az Âllandô Titkârsâg — tekintettel a javaslat nagy hord-
erejére — kôrkérdést intézet a szabadfôldi magyarsâg jelentô-
sebb személyiségeihez és a kérdéshez valô hozzâszôlâsukat kér
te. A beérkezett nagymennyiségû vâlasz megvitatâsa utân a
III. Magyar Kongresszus leszôgezte alapelveit a nagy hord-
erejû kérdésben. Nâdas Jânos dr. javasolja, hogy az elfogadott
irânyelveket a szokâsos Zârônyilatkozatba foglaljâk, amit a
megjelentek egyhangûan elfogadtak.

Végiil a legkôzelebbi feladatokra mutatott râ, majd hâlâs
kôszônetet mondott a III. Magyar Kongresszus minden elô-
adôjânak, résztvevôjének, tâmogatôjânak és vendégének, ami
utân a tanâcskozâsokat a Magyar Hiszekegy elmondâsâval
berekesztette.



ZAR ONYILA TKOZA T

Az 1975. november 28 — 30 kôzt az ohioi Cleveland vârosâ-

ban megrendezett XV. Magyar Talâlkozô (III. Magyar Kong-
resszus) ûlésein ôsszeg^yûlt magyar tudôsok, îrôk és mûvészek a
magyarsâg idôszerû sorskérdéseinek megtârgyalâsa utân hozott
zârônyilatkozatukban a kôvetkezô tényeket és irânyelveket âlla-
pîtottâk meg:

1.) A szabad fôldôn élô magyarsâgnak vâltozatlanul egy-
hangû Idvânsâga és kôvetelése, hogy az orosz haderô haladék-
talanul vonuljon ki Magyarorszâgbôl, az ezeréves Magyaror-
szâg nyerje vissza teljes âllami ôndllôsâgdt.

2.) A helsinki megdllapodds, amely Magyarorszâgot âten-
gedte a szovjet hatalmi érdekkôrbe, hatâlyon kîvûl helyezte a
trianoni és pârizsi békeszerzôdés Magyarorszâg ônâllôsâgânak
visszaâllîtâsâra irânyulô rendeikezéseit, amelyeknek végrehaj-
tâsâért a pârizsi békeszerzôdést alâîrô hatalmak feleiôsséget
vâllaltak. Ezek a rendeikezések az emlitett békeszerzôdések leg-
fontosabb részei, ezért azok hatâlyon kiviil helyezése ônként
felveti a békeszerzôdések reviziôjdnak elkerulhetetlenségét.

3.) A helsinki megâllapodâs a hatârok békés megvâltozta-
tâsânak lehetôségét s az egyes âllamok fûggetlenségét biztosî-
totta és az eszmék szabad âramlâsât hatârozta el. Magyar vo-
natkozâsban mindennek még nyoma sincs, ezért a szabad fôl
dôn élô magyarsâg a megdllapoddsban lefektetett elvek alap-
jdn a szovjet szolgâlatâban âllô magyarorszâgi kormânyzattôl a
teljes vélemény-, szôlds-, és sajtôszabadsdg, valamint az ônren-
delkezési jog gyakorldsdnak lehetôvé tételét kôveteli.

4.) A III. Magyar Kongresszus megâllapîtotta, hogy a tria
noni béke utân megszâllt terûleteken élô magyar ôslakossâgnak
a békeszerzôdésekben biztosîtott legminimdlisabb emberijogo-
kat sem âll môdjdban gyakorolni. A leghatârozottabb felhivâst
intézi ezért a magyarorszâgi kormânyzathoz, minden befolyâ-
sânak legteljesebb latbavetésével szorgalmazza a tôbbségben
magyarlakta terûletek azonnali visszacsatoldsdt az anyaorszdg-
hoz, a kisebbségi terûleteken pedig magyar véreink sérelmei-
nek haladéktalan orvoslâsât.

5.) A III. Magyar Kongresszus ôrômmel âllapîtotta meg,
hogy a szabad fôldôn élô magyarsâg gondoskodik magyar isko-
Idk feldllûdsdrôl, a hiânyzô magyar tankônyvek pôtlâsârôl s a



kûlfôldi magyar ifjûsâg tankônyvszûkségleteinek kielégîtésérôl,
ezért a hazulrôl kikûldôtt, polidkai és vilâgnézed propagandât
tartalmazô iskolai tankônyvekre nincs szûksége.

6.) A szabad fôldôn élô magyarsâg a hazulrôl érkezô polid
kai és kultûrûgynôkôket mïndaddïg visszautasûja, amig
Magyarorszâgon vélemény- és îrôi szabadsâg helyett csak irâ-
nyitott kôzvélemény és pârtsajtô van.

7.) A szabad fôldôn élô magyarsâg a magyarorszâgi rokon-
lâtogatâsokat megértéssel tudomâsul veszi; azok azonban, akik
politikai, gazdasâgi és kulturâlis kapcsolatok létrehozâsa, vagy
fenntartâsa céljâbôl lâtogatnak haza, megîtélése szerint szabad
fôldôn mûkôdô egyhâzak, intézmények, szôvetségek és egyesû-
letek tisztségeit nem tôlthetik be.

8.) A III. Magyar Kongresszus kûlônôsképpen kéri a sza
bad fôldôn mûkôdô egybâzak lelkipâsztorait, hogy a vâltoztat-
batatlan sorsba tôrténô beletôrôdés helyett a hit gyôzelmét s az
ezeresztendôs magyar haza diadalmasfelszabadulâsdnak remê-
nyét hirdessék.

9.) A III. Magyar Kongresszus ôrômmel vette tudomâsul,
hogy az Erdélyi Vilâgszôvetség megûjîtotta fogadalmât: erdélyi
magyar véreinknek mindenûtt és mindenkor szôszôlôja kîvân
maradni, minden erdélyi magyar sérelmet, ûldôztetést, va-
gyonbôl valô kiforgatâst a szabad fôldôn élô egész magyarsâg
egyetemes sérelmének tekint és Erdélynek az anyaorszâghoz
valô visszacsatoldsdt szorgalmazza.

10.) A III. Mag^yar Kongresszus készséggel tâmogatja a
Szent Istvân orszâgâbôl szârmazô gôrôg katoUkus véreink ma
gyar istentisztelet tartâsâra és sajât anyanyelvû miseénekek
hasznâlatâra vonatkozô jogainak érvényesîtését.

A XV. Magryar Talâlkozô (III. Magryar Kongresszus) hâlâs
kôszônetet mond a magyar sajtô és rddiô tâmogatâsâért,
amelyet a magyarsâg egyetemes érdekeinek szolgâlatâban
kôvetkezetes âllandôsâggal a jôvôben is kér, hogy a hârom na-
pig tartô târgyalâsokon elhangzott elvek maradéktalanul meg-
valôsulhassanak.

Cleveland, 1975. december 1-én.

dr. NddasJânos
a Magyar Talâlkozô (Kongresszus)

Allandô Titkârsâgânak vezetôje



AZ ARPAD AKADEMIA X. KÔZGYULÉSE

Az Ârpâd Akadémia tizedik évi rendes kôzgyûlését (osztâ-
lyainak egyiittes ûlését) 1975. november 30-ân, vasârnap dél-
elôtt 10 ôrakor Nâdas Jànos, az Igazgatô Tanâcs elnôke nyi-
totta meg. A megjelentek ûdvôzlése utân bejelentette, hogy az
Arpâd Akadémia tizedik évi rendes kôzgyûlésén az ôt éwel ez-
elôtt megszervezett Arpâd Szôvetség tagjai is megjelentek, hogy
ezzel kûlôn hangsûlyozzâk egyiittmûkôdésûkre és tâmogatâsuk-
ra vonatkozô készségiiket, amiért megkûlônbôztetett magyar
szeretettel kôszonti ôket.

Bejelentette tovâbbâ, hogy Béky Zoltân einôk az amerikai
magyar reformâtus egyhâz képviseletében az afrikai Kenya fô-
vârosâban, Nairobiban vesz részt az Egyhâzak Vilâgtanâcsâ-
nak ûlésén, ezért nem tudott kôzgyûlésûnkôn megjelenni. Hoz-
zânk intézett ûdvôzlô levele a kôvetkezô:

Béky Zoltân einôk-,

KETTÔS FELADATUNK

Szîves elnézésiiket kérném tâvollétemért, amelyre erdélyi
magyar testvéreink ûjabb einyomâsa és az a lehetôség késztet,
hogy november 20 —30 kôzôtt a kenyai Nairobiban, az Egyhâ
zak Vilâgtanâcsânak ôtôdik vilâgkongresszusân, mint az Em-
beri Jogok Bizottsâgânak tagja, személyesen elôadhatom az er
délyi magyarsâg jogsérelmeit, és kérhetem ezt a nagytekintélyû
nemzetkôzi szervezetet, hogy tegyen lépéseket sorsânak enyhî-
tése érdekében.

Az elmûlt esztendôben Akadémiânk mind szervezetileg
mind egryénileg sikeres munkât fejtett ki, amelyrôl c?r. Somogyt
Ferenc professzor, fôtitkâr és dr. NâdasJânos az Igazgatô Ta
nâcs elnôke szâmol majd be.

Kûlôn kôszôntôm egyben dr. NâdasJânost, aki a Krônikâ-
ban sorozatosan megjelentette a székfoglalô akadémiai elô-
adâsokat, és azt a kezdeményezést, hogy Akadémiânk minden
tagjânak megjelent munkâirôl bibliogrâfiai kiadvânyt jelen-
tessûnk meg. ,



A jelenlegi helyzetben az Ârpâd Akadémia kettôs feladatot
toit be sikeresen. Az egyik magyar kultûrânk és tudomânyos
vîvmânyaink megôrzése és megismertetése befogadô hazânk
tudomânyos tényezôivel, az a feladat, amelyen Akadémiânk
szâmos tagja mâr évek ôta sikerrel dolgozik. A mâsodik fel
adat, hogy az amerikai magyarsâg tôrténetét, szociolôgrâ-
fîâjât, kultûrâjât az amerikai tôrténelmen és târsadalmon be-
lûl a felnôvô amerikai nemzedék ôntudatâba és ismeretkôrébe

bevigye. Eza feladat kûlônôsen 1976-ban, az Egyesûlt Âllamok
bicentenniâlis évében kûlônlegesen elsôrangû és rendkîvûli
fontossâgû. E tekintetben Akadémiânk szâmos tagja, kôzôttûk
Wass Albert professzor is, adott ki mâr tanulmânyokat, Szép-
lakiJôzsef\ionyvtéiXos tagtârsunk pedig az amerikai magyarsâg
bibliogrâfiâjât jelentette meg.

Az Akadémiânak és tagtârsaimnak tovâbbi jô munkât
kîvânva, maradok igaz magyar kôszôntésel:

Béky Zoltân elnôk.

NâdasJânos elnôk rôviden râmutat Béky Zoltân elnôk ma-
gyarsâgszolgâlatânak jelentôségére, amelynek hangsûlyozâsâul
a XV. Magyar Talâlkozô (a III. Magyar Kongresszus) ôt vâ-
lasztotta az 1975. év magyarjâul.. Tâvolléte kôvetkeztében az
Ârpâd Akadémia tizéves tevékenységének méltatâsa is elma-
radt, ehelyett azonban bemutatja az Ârpâd Akadémia elsô vâ-
lasztott elnôkének Ft. Gabriel Asztrik Lâszlô egyetemi ny. r.
professzornak tîz éwel ezelôtt elmondott ûnnepi megnyitô be-
szédét, amely a tizedik évfordulôn is idôszerû mondanivalôival
talân a legalkalmasabb a visszaemlékezésre.

Gabriel Asztrik, az elsô elnôk:

HIVATÂS ÉS FELADATOK

Az Akadémia fogalma Mâtyâs kirâlyunk Sodalitas Danu-
biana, a. Dunai Tudôs Târsasâg bôlcsôje ôta keveset vâltozott.
Minden Akadémia elsôsorban Collegium, Sodalitas, ahogy jô
magyar szôlâssal szolidaritâs. Minden Akadémiânak meg kell
ôriznie és szivébe zârnia a plâtôi akadémia fogalmât, amely
nem egyéni kûlônckôdés kilengése, nem dionisusi hordôban-la-



kâs tetszelgése, nem nappai lâmpât hordozô fitogtatâs gôgôs-
sége, hanem a személyes alkotô erônek, a kôzôsség âltal ûltetett
bôlcsesség fâjânak âpolgatâsa, tâplâlâsa.

Egy Akadémia, amelynek nincs sem vagyona, mint a gall
"Institut de France"-nzk, nincs pompas épûlete, mint a
Széchenyi-alapitâsnak, akkor annak virâgzâsa nemcsak a tagok
egyéni képességében rejlik, hanem abban az erôben, amellyel a
tagok az igazsâg târgyszerelmével, a magyar kozôsségnek a
mindennapi élet barâzdâiba bukott ambiciôjât fel tudjâk ka-
rolni, és egyéni dicsôségûk érmeit mindig készek a kôzôsséggel
kiépîtett belsô kapcsolatok mellére feltûzni. Az egyéniség soha-
sem ôltheti magâra a szociâlis jelieg gubâjât. A magyar tudôs
lelkialkatât az jellemzi, hogy autobiographiâjâbôl sohasem fe-
lejti ki a magyar sorskôzosség tâpiâlô erejét; még akkor sem, ha
az az autoergographia méreteit ôlti is fel.

Az Akadémia nem lehet az ôregek beati possidentes uralmi
arénâja, ahogy nem lehet a fîatalok, rerum novarum cupidi
partizân harchelye. Ne felejtsûk el az alapigazsâgot: ha az ôre
gek a mûlthoz ragaszkodnak is, ha a fiatalok a jôvô szivârvâ-
nyât fonjâk is, de mégis mindketten a bizonytalansâgot osztô
jelenben tôprengésben élnek.

Az Akadémia ôsszetartô ereje semmi mâs, mint egy tudo-
mânyos, irodalmi és mûvészeti kivâncsisâg kihatâsa, ezért van,
hogy az asszonyi kivâncsisâg nem ismer ôregedô râncokat. A
kivâncsisâg, c est la faim du possible, éhezés mindarra, ami
csak elképzelhetô. Ez a kivâncsisâg a barâti târsalkodâs bizal-
mâbôl tâplâlôdik, aboi a barât nem érdektâmpont, nem good
contact, hanem ahogy a gôrôg Eschyle mondta, az ârnyék âr-
nyéka. A târsalkodâs olyan dialôgus, a tudomânyos gondolko-
dâs alapfeltétele, az értelmes kérdés, ami mâr a probléma
megoldâsânak fele: Prudens questio dimidium scientice.

Egy akadémiai vâlasztâs ennek a tudomânyos barâtsâgnak
megkoronâzâsa, egyesek jutalmazâsa a kôzôsség biztatô lombja
alatt. És akikre nem jutott szavazat, vigasztaljâk magukat a
régi angol kôzmondâssal: Choose your enemies, but let your
friends choose you. A te jogod, hogy kit vâlasztasz ellenséged-
nek, de hagyd mâsokra, hogy barâtukkâ tegyenek. És akik mâr
élvezik a Târsasâg pitvarât, ha kritikus szavak ûtik meg fûlûn-



ket, gondoljanak arra, amit Fontenelle mondott a Francia
Akadémiâban:

Quand nous sommes quarante, on se moque de nous
Quand nous sommes trente-neuf on est â nos genous.

Ami pedig hîrûnket illeti, legyiink szerények, hogy nagyobb ne
legyen kôrûlôttûnk a fûst, mint a pecsenye.

Az Akadémia akkor halhatatlan, ha tagjai visszaemlékez-
nek azokra a nagy magyarokra, akik mâr a Memento orszâgâ-
ba tértek. Amikor râjuk gondolunk, eszméik magasztossâgât
elevemtjûk fel. Az akadémia akkor halhatatlan, ha tagjaihan
az elôdôk lelkesedése, hite és reménye tâmad fel, és beléjûk
vetett csodâlâssal hîdat verûnk az ismert és ismeretlen kôzôtt,
hogy îgy a tudomâny mesgyéjét az âltaluk ismert élmények
hatâra môgé emeljûk.

Az akadémiâk, legalâbbis a legûjabh idôkig, a férfiak târ-
sasâgai voltak, talân az aristotelesi antifeminizmus kâprâzata
alatt, amelynek mai napi vâltozata egy cinikus férfi ajkân
csipôsen îgy hangzik: f écoute les hommes et je parle aux
femmes. A férfiahra hallgatok, de az asszonyokhoz beszélek.
Talân az akadémiâk tudtâk legjobban, hogy az asszonyok min-
dig gyôznek, akâr igazuk van, akâr nem, mert az asszonyi in-
tuiciô filozôfiai meghatârozâsa szerint az az ôsztôn, ami az asz-
szonynak azt sûgja, hogy akkor is igaza van, amikor nincs:
Femine intuition is the strange instinct that tells a woman she
is right whether she is or not. Az Arpâd Akadémia azonban
magyar galantériâval lerâzza a tôrténelmi intézmények elavult
szokâsait, és megnyitja kapujât az asszonyi bôlcsességnek, mert
tudatâban van a Boetiusi Sapientianak, amely szerint a nagy
kûlônbség a férfi és nô kôzôtt, hogy a férfi elôre néz, az asszony
pedig emlékezik a mûltra, de mindig a jôvô nemzedéket rin-
gatja kebelén. A Dukai TakâcsJuditok utôdjait lovagias karral
vârja az Akadémia.

A legrégibb magyar akadémia, az 1497-ben alapitott Soda-
litas Litteraria Danubiana egy nemzetkôzi telep volt. Felôlelte
az augsburgi, linzi és bécsi humanistâkat, az ifjû II. Vitéz
Jânos, a bécsi pûspôkség adminisztrâtorânak pâtronussâga
alatt. Itt is, mint minden akadémiâban az ôsszetartô kovâsz a
tagok ôszinte barâtsâgâban és egymâs irânt mutatott nemzet-
ségek fôlé kerekedô tiszteletben âllott.



Kezdetben azonban — és ezen ne ûtkôzzék meg senki —
minden akadémia dicsôîtett asztaltârsasâghoz hasonlit. Mert
hogy kezdte mûkôdését a Sodalitas Danubiana? Elôszôr elnô-
kôt vâlasztott. Mi is. Mâsodszor a tagok ôsszejôveteleket ren-
deztek és kônyveket adtak ki. Mi is. Harmadszor yA megrakott
asztalnâl és teli pohâr elôtt iparkodtak az élet gondjait elûzni.
Mi szô, mi beszéd, bât mi is.

Celtes Konrâd, az alapîtô, a magyarokhoz irt kôlteményé-
ben, az "Ad coetum ungarorum"-\>dLn ôrômmel be is vallja:

Inter Pannonios versamur

Si quae agimus quaeris

Pannonok kôzt forgolôdunk,
Ha kérdezed, mi a gondunk?
Vîgan élûnk, nagyot iszunk.

Szerény Idvânsâgunk, hogy az Ârpâd Akadémia elevenîtse
fel az elmûlt idôk szép emlékeképpen a letûnt akadémiâk bâ-
rânyfelhôit, legyen az akâr az 1790-es évek Erdélyi Magyar
Nyelvmûvelô Târsasdga, akâr az 1817-es Keszthelyi Helikon
Bercsényi Dâniellel szôlôi kôzôtt, avagy az 1820-as Aurora Kis-
faludy Kâroly, Bajza és Vôrôsmarty asztala kôriil, mindig gon-
doljunk — sûvegûnket megemelve — a Széchenyi Istvân alapî-
totta 1825-ôs Magyar Tudomânyos Akadémiâra. Az Ârpâd
Akadémia tartsa tarsolyâban a nagy magyar évfordulôk meg-
ûnneplését. Kezdje 1967 szeptember elsejével, amikor hatszâz
éve lesz annak, hogy Orbân papa Avignon és Rôma kôzôtt,
Viterbôban 1367-ben megerôsîtette Anjou Lajos kirâlyunk ala-
pitôlevelét a egyetem felâllitâsârôl, amelyrôl Arany Jânos
szépen îrta:

Kôzuluk sokan lâtogattâk Pécset,
Hol a tudomânynak Lajos gyûjta mécset.

Ha az Akadémia virulni akar, akkor olyan legyen, mint a
magyarsâg alaptermészete: vidâman boldog. Hiszen Isten szû-
lôjét is Boldogasszony Anyânknak hivta a régi magyarsâg.

Mindaz, ami rombolâs, incselkedés, âskâlôdâs, cinikus fîlo-
zôfia, az a boldogtalan lélek fattya. Boldogtalan az, aki nem
tudja elviselni mâs arcân a siker mosolyât. A pesszimizmus
rosszmâjû hangulat szûlôtte, az optimizmus pedig az elszânt
akarat boldogsâgban gyôkerezett tôlgyfâja.



Akkor lesz egyszer boldog ez a fôld,
Ha fény és siker mindenûtt fakad
A pesti fdn, a kis tanyâk alatt.
Ha mindenûtt a lélek tyûkja kôlt.

Ezek utân az igazi akadémikus képe talân Szirmay Antal
csintalan kis versében lât napvilâgot 1804-ben, amikor arra a
kérdésre: "Ki most mâr az igazi akadémikus?" — ekként vâla-
szol;

"Ha kit valôsâggal jdmbornak mondhatni,
Ha kit jôzan fôvel mindig taldlhatni,
Ha kit mdsok felett bôlts Pallds szeretett,
Ha kit Mars hartzdban jobb kézen vezetett,
Ha kit kilentz Mûzsdk valôban tisztelnek,
Ha kit Kirdly 's Orszdg egyardnt kedvelnek.
Ha kit nevezhetni egy jô Hazafinak,
Ha kit tapasztalni igaz atyafinak,
Ha kit j6 bardtnak méltdn nevezhetni,
Ha kit egy huzamban holtig szerethetni." *

MÛKÔDÉSIJELENTÉS

Nddas Jdnos elnôk felkérésére Somogyi Ferenc fôtitkâr az
Arpâd Akadémia mûkôdésérôl szôlô jelentését mutatja be:

Az Arpâd Akadémia tagjainak szâma a tizedik évi rendes
kôzgyûlés napjân 246. Kôzûlûk 5 tiszteletbeli, 4 rendklviili, 237
pedig rendes és levelezô tag. Az utôbbiak kôzûl 108 rendes és 9
levelezô tag a a tudomânyos fôosztâly, 50 rendes és 10 levelezô
tag az irodalmi fôosztâly, 55 rendes és 7 levelezô tag pedig a
mûvészeti fôosztâly keretébe tartozik.

A kilencedik évi rendes kôzgyûlés ôta hârom tagtârsunk
hûnyt el:

Mindszenty Jôzsefhihoxos, Esztergom érseke és Magyaror-
szâg hercegprîmâsa, az Arpâd Akadémia ôrôkôs dîsztagja s az
arany Arpâd-érem tulajdonosa;

Bdtorijôzsefdr. piarista tanâr, volt rendi tartomânyfônôk-
helyettes, rendes tag és

*Antonius Szirmay, Hungaria in Parabolis, 1804, p. 16.



xntéz Vittay Béla szkv. ezredes, rendldvuli tag, az igazgatô
tanâcs tagja.

(Hôdoljunk emlékûknek egy percnyi néma felâllâssal!)
Nevûket az Arpâd Akadémia évkônyvében ôrôkitsûk meg,

emlékûket ôrizzûk hâlâs kegyelettel.

Az Igazgatô Tanâcs — a Magyar Târsasâg vâlasztmânyâval
egyiitt — szeptember 7-én tartotta meg szokâsos évi rendes
ûlését és 11 izben tartott alkalmi megbeszélést.

Az orvostudomânyi, valamint a kônyv- és levéltârtudomâ-
nyi osztâly egy-egy ônâllô ûlést tartott. Ugyancsak tôbb ôssze-
jôvetelt tartott az Akadémia "nyugati kerûlete" Los Angeles-
ben.

* « *

Az egyéni mûkôdés terén a kôvetkezôk tûntek ki:

Ambrôzy Pâl "Hontalanok" és "Csanâd vezér" cimû pâlya-
dîjnyertes mûveit adta ki. Jelenleg "Kossuth Lajos siremléké-
nél" cimmel szimfônikus kôlteményén dolgozik.

Agyik Lajos a németorszâgi Augsburgban tôbb kitûnô ma
gyar mûvésszel egyiitt gyûjteményes magyar festészeti kiâllîtâst
rendezett.

vitéz B. Tamdska Endrét a Csendôr Bajtârsi Kôzôsség leg-
felsôbb vezetôjévé vâlasztottâk; Pittsburghben ônâllô kiâllîtâst
rendezett, az emigrâciôs vândorzâszlô intézô bizottsâgânak tb.
elnôke lett, tôbb elôadâst tartott, cikket irt.

Béky Zoltân "Beh régen vérezel, szegény magyar . . ." cîm-
mel vâlogatott prédikâciôinak, hazafias beszédeinek, elôadâ-
sainak és gyâszbeszédeinek gyûjteményét adta ki.

Béky-Halâsz Ivânnak "Rab és bôrtônôr" cîmmel ûj verses-
kôtete jelent meg.

Bogndr Kâlmânt az Amerikai-Magyar Petôfi Kultûregye-
sûlet elnôkévé vâlasztottâk a floridai Sarasotâban s ebben a

minôségében igen élénk târsadalmi és mûvelôdési tevékenysé-
get fejtett ki. Tôbb cikket és kônyvbirâlatot Irt.

Botond Pâl "A csend virâga" cîmmel megjelent sajât vers-
kôtetén kîvûl a Petôfi-emlékkônyv utân "Szûret" cîmmel auszt-
râliai magyar îrôk és kôltôk alkotâsait tartalmazô antolôgiât is
kiadott.



Chdszàr Ede Brazîliâban a magyarsâg helyzetét tanul-
mânyozta s az ottani felsôoktatâst és ifjûsâgi munkât értékelte
ki. Pennsylvaniâban részt vett a nemzetiségi kutatôintézet ter-
veinek elkészîtésében. Elôadâst tartott a Duquesne History
Forumon s a tartalékos tisztképzô tanfolyamon. Hârom tudo-
mânyos konferenciân jelent meg. A Magyar Cserkészszôvetség
kûlûgyi hivatalânak vezetôje s orszâgos igazgatôsâgi testûleté-
nek tagja. Kôzremûkôdôtt a jubileumi kôzgyûlés és tâbor elô-
készitésében. A tâbortûz cserkésznevelô szerepérôl cikket îrt. A
jubileumi cserkész-emlékéremmel tûntették ki. Az ROTC tan-
folyamain 5 éven ât tartott elôadâsaiért dîszoklevelet kapott.
Két nyugat-pennsylvaniai napilap mint tanârt és a magyar ûgy
lelkes harcosât méltatta.

Dittrich Imre az ausztriai Wolfsgraben plébânosa lett.

Domonkos Lasz/d jûnius 15-én a youngstowni âllami egye-
temen professzorrâ lépett elô. 4 tudomânyos értekezése jelent
meg szakfolyôiratokban. A XIV. nemzetkôzi tôrténelemtudo-
mânyi kongresszuson elôadâst tartott. A Catholic Historical
Association bizottsâgi elnôke és a Renaissance Society rendes
tagja lett. Két kisebb tanulmânyânak és Mâtyâs kirâly korâval
foglalkozô kônyvének elôkészitésén dolgozik.

Dreisziger Nândor Bethlen Istvân grôf titkos erdélyi tervei-
rôl îrt angol cikket; a "Canadian-American Review of Hun-
garian Studies" szerkesztôje lett.

Eszényi Ldszlô "Hîven mindhâlâlig" cîmmel az amerikai
fûggetlenségi harc magyar hôsének, Kovâts Mihâly ezredesnek
életét és hôsi halâlât ôrôkltette meg.

Ewendtné Petres Judith "Aranykapu" cimmel adott ki
ûjabb kôtetet és a "Képes Magyar Vilâghîradô"-t szerkesztette,
szâmos cikket îrt.

Fdbiân Jôzsef magyar kérdésekkel foglalkozô tôbb cikket

Flôriân Tibomak, az irodalmi fôosztâly elnôkének "Keserû
gyôkéren" cîmmel ûj verseskôtete jelent meg; kôlteményeit és.
rôvid, szépprôzai alkotâsait a szabad vilâgon megjelenô lapok
és folyôiratok âllandôan kôzlik.

Gdbor Âron hârom korâbbi regénye "East of Man" cîmmel
egy kôtetben angolul is megjelent. Felolvasô és elôadô kôrût-



jain Észak- és Dél-Amerika, Ausztrâlia és Eurôpa szâmos ma
gyar kôzpontjât kereste fel.

Hunyadi Lâszlô két kis kônyvet adott ki. Az egyik a "Ke-
resztyén vallâstan", a mâsik a "Faith and Teaching of Jésus".

Kâlmân E. Rudolf az "Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers" 1974. évi kitûntetését, a "Medal of Honor"-t
kapta meg.

Kelemen Pâl "Folk Baroque in Mexico" cîmmel mûvészie-
sen illusztrâlt kônyvet adott ki.

Kossânyijôzsef râdiôelôadâsokat tartott és irodalmi vonat-
kozâsû szakcikkeket îrt.

Kosztolnyik Zoltdn a Western Michigan és a John Carrol
egyetemeken tartott magyar tôrténeti vonatkozâsû elôadâso-
kat. Az AranybuIIâban biztositott ellenâllâsi jogrôl tanulmânyt
kôzdlt a "Studies in Médiéval Culture"-ben.

Kovdts Andor a gravitâciôs elmélettel foglalkozô tanulmâ-
nyân dolgozik, amelyet székfoglalô elôadâs keretében kîvân
majd bemutatni.

Kutas Erzsébet legûjabb két verseskôtete "Nem âmyak ôk
és "Anyânak szulettem" cîmmel jelent meg.

Kûhmer Béla az elsô magyar nyilvânos kônyvtârrôl, Hor-
vât- és Magyarorszâg tôrôk-korszakbeli belyzetérôl irt cikksoro-
zatot s egy magyar mérnôk sikerét méltatta.

Lajossy Sdndor kôzel szâz cikken klvûl "Szeretlek, bazâm'
cîmmel ûjabb kôlteményeinek gfyûjteményét is kiadta, a "Ma
gyar Csalâd"-ot szerkesztette.

Mihdlyi Gilbert tôbb kisebb tanulmânyt és cikket îrt, plé-
bâniâjân pedig "A 'Bicentennial' és mi, magyarok" cîmmel
akadémiai szînvonalû elôadâssorozatot indîtott.

Mot Jôzsef tôbb kônyvet és folyôiratot illusztrâlt. Festmé-
nyein az idei Arpâd-év szellemében gyakran ôrôkîtette meg a
bonszerzô Ârpâd fejedelem eszményiesîtett alakjât. A Los
Angeles-i nagy kiâlUtâson bat, ôstôrténetûnkkel kapcsolatos
festményével aratott sikert. Az ember fejlôdését bemutatô 22
tollrajzât a "U.S.A. Grafic Art" teszi kôzzé.

Negyedi Szabô Margit a "Magyarok Mindszenty Mozgal-
mâ"-nak ûgyvezetô elnôke lett, szâmos kôlteményét, kisebb
îrâsât és nébâny tanulmânyât tette kôzzé.

Rozanich Istvdn "Kenyér és bor" cîmû legûjabb verskôtetét



adta ki és a szerkesztésében és kiadâsâban megjelenô "Karibi
Ûjsâg" hasâbjain fejtett ki kôzîrôi tevékenységet.

Sulyok Vince a modem magyar lîrikusok antolôgiâjât adta
ki norvég nyelven és egy magyar regényt fordîtott le norvéere.
1973-ban Petôfi, 1974-ben pedig Illyés kôlteményeibôl fordî
tott le egy-egy kôtetre valôt, ezért Oslo vârosa az idén neki itél-
te oda forditôi dîjât.

Szabô Pâl a vegetatîv idegrendszer mûkôdésével kapcsola-
tos ûjabb kîsérleti eredményeit ismertette a "Sixth Inter
national Congress of Pharmacology" ûlésén Helsinkiben és a
"Fifth International Meeting of the International Society for
Neurochemistry" ûlésén Barcelonâban; az "Union Interna
tionale Thérapeutique" és az angol "Institution of Nuclear
Engineers" tagja lett (az utôbbinak az orvosi tagok sorâban).

Szathmdry Kàroly — Simontsits Attilâval egyutt — "Har-
cunk. A m. kir. fegyveres erôk képekben 1920—1945" cimmel
540 felvételt tartalmazô fényképalbumot adott ki.

Széplaki Jôzsef "The Hungarians in America 1583 —1974.
A Chronology and Fact Book" cîmmel adott ki kônyvet.

Sztrmai Endre az atomkutatâs és a magyar irodalom terén
fejtett ki élénk munkâssâgot; szâmos tudomânyos szakelôadâst
tartott, angol, német és magyar nyelven tôbb tanulmânyt és
cikket îrt. Az utôbbiak kôzûl kûlôn ki kell emelnûnk "Hawaii
— Insel der Erinnerungen an Prof. George (Gyôrgy) von
Békésy cimû 29 oldalas és "Abnormal oder Embryonale Kunst
ans der Sicht eines Mediziners — Ist das noch Kunst?" cimû 11
oldalas tanulmânyât.

Tollas Tibor mint a "Nemzetôr" fôszerkesztôje folytatta âl-
dozatos magyarsâgszolgâlatât. Kôltészetének négyévi termését
"Irgalmas fâk" cimmel adta ki.

Vdrdy Béla "Modem Hungarian Historiography" cimû,
nagyszabâsû mûve nyomâs alatt van.

Az idén "The Development of East European Historical
Studies in Hungary Prior to 1945" cimmel készûlt el nagyobb
tanulmânya,

Wass Albert az "Amerikai Magyar Szépmives Czéh" kiad-
vânyait rendezte sajtô alâ, s "A mi ôrôkségûnk" cimmel kûlôn
egyéni mûvével is hozzâjârult az amerikai magyarsâg értékes
szolgâlatainak ismertetéséhez.



Mondanom is felesleges, hogy ez a beszâmolô tâvolrôl sem
teljes, mert legtôbb tagtârsunk elmulasztja eredményeinek
ismételten kért bekûldését, ami megnehezîti az Arpâd
Akadémia legfôbb céljânak megvalôsUâsât, "a magyar szellem
kimagaslô értékû alkotâsainak" . . . szâmbavételét. Sokan elfe-
lejtik, hogy a kiilfôldôn elért magyar siker nemcsak egyéni
érdem, hanem az egyetemes magyarsâg — âltalânos emberi
szempontbôl tôrténô — értékelésének ôntudatot erôsîtô
bizonysâga is.

Miutân a kôzgyûlés a mûkôdési jelentést egyhangû hatâro-
zattal tudomâsul vette és elfogadta, Nàdas Jânos elnôk felké-
résére Somogyi Ferenc fôtitkâr, az Igazgatô Tanâcsnak az ûj
tagok meghîvâsâra vonatkozô elôterjesztését ismerteti.

ÛJ TAGOK MEGHÎVÂSA

Az illetékes szakosztâlyok javaslata és az elnôkség vélemé-
nye alapjân az Igazgatô Tanâcs elôterjesztésére az Arpâd Aka
démia tagjai sorâba egyhangû hatârozattal meghîvta:

I. a tudomânyos fôosztâly keretében
Beniczky Àddmné (Cleveland, OH) kônyvtârost, okl. ma

gyar kôzépiskolai tanârt;
Fésûs Andor dr. (Baltimore, MD) szemész szakorvost,
GeldrichJânos dr. (Baltimore, MD) egyetemi orvostanârt,
Haldcsy Endre dr. (Reno, NV) egyetemi mérnôktanârt,
Mehrle Tamds dr. (Fribourg, Eurôpa) premontrei kanonok

egyetemi jogtanârt,
Nddas Rôzsa dr. (Lakewood, OH) kônyvtârost,
Pdddr C. Istvdn (Sarasota, Fia.) agysebészt,
Sdndor Andrds (McGraw, N.Y.) mémôkôt,
Varsdnyi Gyula dr. (Adelaide, Ausztrâlia) egyetemi jog

tanârt,

Vdralljai Csocsdn Jenô dr. (Oxford, Anglia) egyetemi
tanârt;

II. az irodalmi fôosztâly keretében
Bujdosô Bdlint (Devon, PA) kôltôt, okl. magyar kôzépisko

lai tanârt;
Kertész Ldszlô (Garfîeld, N.J.) kôltôt,
dr. Szakdts Istvdnné (Ûberlingen, Németorszâg) kôzîrôt;



III. a mûvészeti fôosztâly keretében
Asbôth Oszkdr (Bées, Ausztria) képzômûvészt,
ïd. Balogh Ferenc dr. (Hollywood, CA) festômûvészt,
Daday Ferenc (Burbank, CA) festômûvészt,
Domjdn Arpdd (Hollywood, CA) szobrâszmûvészt,
Egeghy Péter (Northridge, CA) festômûvészt,
Kdvdssy Jôzsefné (Lakewood, OH) zenetanârt,
Laddnyi Istvdn (Carlsbad, Ausztria) festômûvészt,
Makk Éva (Honolulu, HI) festômûvészt,
Makk Imre (Honolulu, HI) festômûvészt,
Pôta Jôzsef (N.Y.) festômûvészt,
Schwalb Miklôs (Boston, MA) zongoramûvész professzort,
Széles Jôzsef (Cleveland, OH) szobrâszmûvészt és
Tôth Istvdn (Hollywood, CA) szobrâszmûvészt.

A levelezô tagok kôzûl a kôzgyûlés egyhangû hatârozatâval:
Béky-Haldsz Ivdn, Jaszovszky Jôzsef,
Botond Pdl, Németh Ndndor és
Chdszdr Ede, Schiller Ilona

az Arpâd Akadémia rendes tagjai sorâba keriilt, az Arpâd
Akadémia tizedik évfordulôja alkalmâbôl viszont a kôzgyûlés a
tiszteletbeli tagok kôzé vâlasztotta:

Ddlnoki Veress Lajos (London, Anglia) rendes tagot,
Dittrich Imre (Wolfsgraben, Ausztria) rendes tagot,
Kisbarnaki Farkas Ferenc (Arnstorf ûber Landau/Isar,

Németorszâg) szkv. vezérezredest és fôcserkészt,
Kûhmer Bêla (St. Louis, MO) rendes tagot és osztâlyel-

nôkôt,
Laurisin Lajos (New York, N.Y.) rendes tagot,
Szabô Pdl (Riegelsberg, Saar, Németorszâg) rendes tagot,
Szitnyai Zoltdn (Salzburg, Ausztria) rendes tagot és
Zddor Jenô (Los Angeles, Ca) rendes tagot.

TISZTSÉGEK BETÔLTÉSE,
INDÎTVÂNYOK ÉSJAVASLATOK ELFOGADÂSA

NddasJdnos einôk elôterjesztése alapjân a kôzgyûlés Nytrd-
di-Szabô Imre rendes tagot, az Arpâd Akadémia nyugati kôr-
zetének vezetôjét, ez alôl a tisztsége alôl sajât kérésére felmenti.



tôbb mint hârom évig kifejtett ônzetlen fâradozâsaiért kôszô-
netet mond, majd a nyugati kôrzet ûj vezetôjévé id. Balogh Fe-
renc (Hollywood, Calif.) rendes tagot vâlasztja meg.

Somogyi Ferenc fôtitkâr javaslatâra a kôzgyûlés egyhan-
gûan kimondta, hogy a VIII. évi rendes kôzgyûlésen — 1973.
november 25-én — életrehivott "magyarsàgtudomânyï osz-
tàly'-t, amelynek mûkodése személyi okokbôl meg sem kezdô-
dôtt, megszûnteti s helyette "magyarsâgtudomânyi munkakô-
zôsség" (vagy esetleg "magyarsâgismereti kollégium") elneve-
zéssel ûj szervezetet létesît a fôtitkâr ideiglenes vezetésével,
amelynek négy csoportja nyelvi, tôrténeti, nép- és fôldrajzi,
valamint nevelésûgyi vonatkozâsû, idôszerû, magyar kérdések-
kel foglalkozik. A kôzgyûlés tudomâsul veszi, hogy a nevelés-
iigyt csoport maris megalakult, annak tagjai mindazok, akik a
III. Magyar Kongresszus nyelvoktatâssal foglalkozô értekezle-
tén kôzremûkôdtek — tekintet nélkiil arra, hogy az Ârpâd
Akadémiânak egyébként tagja-e, avagy sem.

Az egyik vendég felszôlalâsâval kapcsolatban a kôzgyûlés a
fôtitkâr vâlasza és Vârdy Béla rendes tag indoklâsa utân meg-
âllapkja, hogy az Ârpâd Akadémia tagjainak mûkôdésérôl
szôlô jelentés megtétele az Ûgyrend szerint nem mellôzhetô s a
kôzgyûlésnek (az osztâlyok egyûttes ûlésének) leglényegesebb
târgysorozati pontja. + * *

Nddas Jânos elnôk ezutân Varga Sândort, az Arpâd Szô-
vetség széktartôjât kérte fel elôadâsânak megtartâsâra.

Varga Sdndor:

AZ ÂRPÂD SZÔVETSÉG HIVATÂSA

Az Ârpâd Szôvetség megalakulâsânak ôtôdik évfordulôja
alkalmâbôl — az Igazgatô Tanâcs nevében, mint annak szék-
tartôja — magyar szeretettel kôszôntôm a fennâllâsânak tize-
dik évfordulôjât ûlô Ârpâd Akadémiât, valamint az Ârpâd
Szôvetség jelenlévô és gondolatban velûnk lévô tagjait.

A Magyar Târsasâg, amely 28 éves amerikai mûltra tekint
vissza, 1970-ben megtartott kôzgyûlésén hatârozta el, hogy
életre hîvja az Ârpâd Szôvetséget és annak tagjai kôzé meghîvja
mindazokat, akik a vilâgon szétszôrva a magyarsâg kûlônbôzô
egyhâzaiban, egyesûleteiben, testûleteiben és szervezeteiben je-



lentôs tevékenységet fejtenek ki, hûségesen szolgâljâk nemzeti
céljainkat és munkâssâgukkal hirnevet, megbecsûlést szereznek
nemzetûnknek, fajtânknak, egy szôval: a magyarsâgnak.

Ennek a hatârozatnak alapjân az Ârpâd Szôvetség 1971-
ben alakult meg, bar nem akart ûj egyesûlet lenni, csak lelki és
szellemi kapcsolatokat kîvânt létesîteni a magyar hûség, a ma
gyar hivatâstudat és a magyar keresztény erkôlcs felfogâs apos-
tolai, hirdetôi és lelkes kôvetôi kôzôtt. Mint az életrehîvô Ma
gyar Târsasâg egyik vâlasztmânyi tagja, én kaptam megbîzâst
arra, hogy az Ârpâd Szôvetség ûgykezelését intézzem.

Az Arpâd Szôvetséghivatâs- és hûségrendi tagjai révén ma
mâr a szabad fôldôn élô magyarsâgnak egyik legfontosabb tô-
môriilése, amelyben azok a kivâlô magyar vezetôk és ônzetlen
âldozatkészséggel — nem egyszer névtelenûl — munkâlkodô,
lelkes honfitârsaink foglalnak helyet, akik az elmûlt évtizede-
ken ât a magyarsâg jô hlmevét nôvelték és nevére — akâr kôz-
vetlenûl, akâr kôzvetett ûton — ûj fényt ârasztottak. Szâmuk
jelenleg 247.

Az ôtôdik évfordulôn szeretnénk sorainkat ûj meghîvâsok-
kal megint kibôvîteni. Ezekre vonatkozôan kérjûk tagtârsaink
javaslatait, de azzal a kûlôn kéréssel, hogy javaslataikat alapos
megfontolâs utân tegyék, mert a meghîvâsra ajânlottakért er-
kôlcsi felelôsséget vâllalnak. Az irânyelv az egyéni megbizhatô-
sâg, a magyarsâghoz valô tôretlen hûség s a szabad fôldôn élô
magyarsâg érdekében végzett ônzetlen munka, valamint az
egyetemes magyar szempontok jôzan mérlegelése legyen in-
kâbb, mint az anyagi helyzet.

Az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendje nem kîvânja
tagjait kûlôn feladatok elvégzésével terhelni, csupân azt kéri és
kîvânja tôlûk, hogy legyenek a magyar emigrâciô — a magyar
egyhâzak, a magyar egyesûletek és mâs magyar szervezetek —
éltetô kovâszai, tâmogassâk a magyar kultûrât, kûlônôsen a
magyar irodalmat évente legalâbb egy-egy kônyv megvâsârlâ-
sâval és a keresztény, nemzeti szellemben szerkesztett magyar
sajtô termékeit elôfizetéseikkel és ha môdjuk van, ezeket, vala
mint a hasonlô szellemben mûkôdô magyar râdiôelôadâsokat
hirdetéseikkel is.

A XV. Magyar Talâlkozô (III. Magyar Kongresszus) 1976-
ban megjelenô krônikâjâban kôzzé tesszûk az Ârpâd Szôvetség
jelenlegi tagjainak névsorât, hogy akik azonos szellemben azo-
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nos célokért kûzdenek, szorosabb kapcsolatba léphessenek egy-
mâssal. Szeretném kémi tagtârsaimat, vegyék meg majd a
Krônikât és jâruljanak hozzâ az Ârpâd Szôvetség felmerulô
kôltségeinek fedezéséhez is tetszésûk szerint, akâr 1—5 dollâros
évi adomânyaikkal. Amikor pedig tehetik, vegyenek részt az
Ârpâd Szôvetség, valamint az Ârpâd Akadémia és mindkettô
anyaegyesûlete, a Magyar Târsasâg ûlésein.

Az Ârpâd Szôvetség tagjai részére lâthatô jelként sugâr dî-
szîtésû, mûvészi kivitelû gomblyuk-jelvényt rendszeresitett,
amelyet tagjai részére belépés (felvétel) esetén megkûld. Ez a
jelvény nem megkûlônbôztetés mâsoktôl, hanem a tagok egy-
mâshoz valô tartozâsânak lâthatô, kùlsô jele.

Azok részére, akik az âtlagon felûli teljesitményeikkel viv-
tak ki maguknak elismerést, az Ârpâd Szôvetség a sugâr diszi-
tésû gomblyuk-jelvényhez hasonlô, mintegy 8 cm âtmérôjû,
nagyobb diszjelvényt is rendszeresitett, amelyet a kitiintetett-
nek a bal mell kôzepe tâjân, a sziv alatt kell viselnie. Ezzel a
diszjelvénnyel adja az Ârpâd Szôvetség lâthatô jelét az alapî-
tâsa ôta évenként kivâlasztott és "az év magyarja", "az év ma
gyar egyesûlete" és "az év magyar csalâdja" cimmel felruhâzott
egyén, csalâdfô s egyesûleti vezetô irânt kifejezett elismerésé-
nek is. Az Ârpâd Szôvetségnek ezt a dlszes nagy érmét az
Igazgatô Tanâcs itéli oda és adomânyozza.

Az ôtôdik évfordulôn beszâmolônk hiânyos maradna, ha
meg nem emlékeznénk azokrôl a tagtârsainkrôl, akik az Ârpâd
Szôvetség megalapitâsa ôta elhûnytak. Ezek a kôvetkezôk;

Mindszenty Jôzsef biboros, Kovâcs Sândor
Esztergom érseke és Magyar- Medgyesy Lâszlô
orszâg hercegprimâsa, Moôr Artûr dr.

Batta Pal Nagy Sândor dr.
vitéz Bodroghkôzy Zoltdn dr. Noetel Vîlmos dr.
Burjdn Gyula Puky Péter
ni. Egyed Aladdr Prileszky Istvdn
Forgdch Vilmos dr. Radnayné Bauer Erzsébet
ft. Gdspdr Pdl dr. vitéz Sôlyom-Fekete Istvdn dr.
Gômôri Sdmuel dr. vitéz Szakonyi Istvdn
Kiss Odôn Szdsz Emil dr.
vitéz KoszorvLs Ferenc Thinnger Vilmos
Klobusitzky Dénes dr. x/itéz Vittay Béla
vitéz Kaczvinszky Pdl dr. ZôldMdria
150



Amikor elhunyt tagtârsaink elôtt néma felâllâssal tisztel-
giink és megfogadjuk, hogy példâjukat kôvetjûk, emlékûket
pedig kegyelettel megôrizzûk, nem feledhetjûk el azt sem, hogy
bârmilyen szomorû és kilâtâstalan is jelenleg ûgyiink, bîznunk
kell az igazsâg erejében s abban, hogy eljôn az idô, amikor ki-
fejtett céltudatos munkâssâgunk és tâjékoztatô tevékenységiink
meghozza gyûmôlcsét, fâradozâsunk nem lesz hiâbavalô, mert
ha talân mi mâr nem is, de az utânunk kôvetkezô nemzedék
megéri hazânk szabadsâgânak felvirradâsât. Az Ârpâd Szôvet-
ségnek az a hivatâsa, hogy ezt a hitet fenntartsa és tovâbb adja.

♦ ♦ *

Nàdas Jdnos elnôk megkôszônte Varga Sândomak, az Âr
pâd Szôvetség széktartôjânak gondolatokban gazdag elôadâ-
sât, aztân Somogyi Ferencet, az Ârpâd Akadémia fôtitkârât
kérte fel, hogy emlékezzék meg az akadémia eszméjének ma
gyar megvalôsulâsârôl, a Magyar Tudomânyos Akadémiârôl
annak 150. évfordulôja alkalmâbôl.

Somogyi Ferenc.

AZ AKADÉMIA ESZMÉJÉNEK
MAGYAR MEGVALÔSULÂSA

1975. november 3-ân volt pontosan 150 éve, hogy a magyar
orszâggyûlés egyik kerûleti iilésén a magyar nyelv "kifejtése
érdekében szûkséges feladatok megoldâsânak lehetôségérôl
folyt a vita. Felsôbûki Nagy Pâl soproni kôvet a magyar nyelv-
mûvelés intézményesîtését sûrgette nagry hatâsû beszédben,
amelyet Széchenyi Istvân grôf huszârkapitâny is végighallga-
tott, aki a fôrendihâz tagjaként vett részt az ûlésen.

A beszéd elhangzâsa utân Széchenyi Istvân grôf is felszôlalt.
Nem sokat beszéit, de dôntô jelentôségû kijelentést tett: "Az
orszâg nagyja nem vagyok — mondta —, de birtokos vagyok,
és ha felâll egy olyan intézet, mely azzal segfti honosainknak
magyar neveltetését, jôszdgomnak egy évi jôvedelmét feldldo-

Széchenyi jôszâgainak évi jôvedelmét mintegy 60.000 fo-
rintra becsûlték. Bôkezû felajânlâsâval végre komolyan elindî-



totta az akadémia eszméjének magyar megvalôsîtâsâra tôrekvô
régi-régi szândék legûjabb mozgalmât, amelynek eredménye a
ma is mûkôdô Magyar Tudomânyos Akadémia.

Az akadémia eszméje Platon gôrôg bôlcselô korâig nyûlik
vissza. Platon Kr. e. kôriilbelûl 427-tôI 347-ig élt és tanait az
Athén kôzelében lévô berek fâinak ârnyékâban kôvetôivel
folytatott beszélgetés ûtjân hirdette. Môdszerét mâsok is kôvet-
ték és a tudomânyos igazsâgkeresés, valamint ismeretkôzlés
legmagasabb fokânak tekintették, de nem Platônrôl, hanem
Platon hîres és nevezetes beszélgetéseinek helyérôl nevezték el.
Ez a hely, mint Athene tiszteletére ajânlott kôzkert, eredetiieg
a trôjai hâborû hôseként tisztelt Akademos tulajdona volt,
amelyet mâr Platon idejében "Akademos kertje" {akademeia)
néven ismertek.

A mâsodik àka.dém.iéit Arcesilaus (Kr. e. 316-tôl 241-ig), a
szkepticizmus megalapîtôja, a harmadikat Carneades (Kr. e.
213-tôl 129-ig) hîvta életre, aki azt tanîtotta, hogy vaiôsâgos is-
meret nincs. A negyedik akadémia mâr nem Athénben, ha
nem Rômâban létesûlt. Megalapîtôja a larissai Philo lett, aki
Carneades utôdjânak, ClitomachiLSTvàk volt a tanîtvânya,
Rômâba kôltôzôtt, Platôn tanaihoz tért vissza és Marcus
Tullius Cicero tanltômestereként vâlt ismertté. Larissai Philo
Kr. e. az elsô szâzad elsô felében, Cicero Kr. e. 106-tôl 43-ig
élt. Cicero tanitôja volt a Kr. e. 68-ban elhunyt Antiochos is,
aki az eklekticizmushoz vezetô tanait Athén utân Alexandriâ-
ban, majd Rômâban hirdette. Sokan ôt tartjâk az ôtôdik aka
démia megalapitôjânak.

Az akadémia eszméje a tovâbbiakban fôként az elgôrôgô-
sôdôtt Egyiptomban terjedt el és fejlôdôtt ki. A mûzsâk tiszte
letére épitett templomokat idôvel olyan épûletek vâltottâk fel,
amelyekben a mûzsâk védelmében részesiilt ismereteket és
mûvészeteket tanîtottak és ehhez szépmûvészeti târgyakat is
gyûjteni kezdtek. Ezeket az épûleteket museionoknàk nevezték.
Az elsô museion (mûzeum) Alexandriâban mâr Kr. e. 280 kô-
rûl megalakult. A museionok kôriil az ismeretek sokfélesége
kôvetkeztében természetes folyamat eredményeként alakult ki



a korszerû akadémiâk tudôstârsasâgi jellege, amely azokat név
szerint is megkûlônbôztette a kizârôlag felsôfokû ismeretek
szerzésére és kôzlésére hivatott egyetemektôl. Idôvel az akadé-
mia szô olyan tudôs târsasâgok megjelôlésére nyert alkalma-
zâst, amelyeknek tagjai nem tartoztak szûkségszemen valami-
lyen tanîtô intézet elôadôi kôzé. Ilyen értelemben alkalmazza
azt 782-ben Nagy Kâroly francia csâszâr (742—814) is az ud-
varâban tartôzkodô tudôsok csoportjânak megjelôlésére.

Eurôpâban az akadémia eszméje tulajdonképpen csak a
reneszânsz korâban a klasszikus gôrôg—rômai mûveltség meg-
ismerése és âpolâsa folyamânyaként kezdett terjedni, amikor a
kirâlyi vagy âllami tâmogatâssal keletkezô tudôs târsasâgok
(akadémiâk) egyre-mâsra versenyeztek az egyetemekkel.

Az akadémia eszméje Magyarorszâgra is a reneszânsz idején
jutott el.

Kardos Tibor megâllapîtâsa szerint "az egyhâzi mûveltség
legmagasabb rendû intézményét, az egyetemet, Nagy Lajos is-
mertette meg elôszôr a magyarsâggal. A pécsi egyetemen tar-
tott beszédek gyûjteménye vilâgosan tûkrôzi azt az egyhâzias
jellegû humanizmust, amely a XIV. szâzadban mintegy beve-
zette az ûj irodalmat. E humanizmus hîvei egyûtt olvastâk a
kereszténység elsô szâzadainak klasszikus mûveltségû egyhâz-
atyâit ... a rômai irodalom legnagyobbjaival". De az is két-
ségtelen, hogy Benitendi de Ravagnani velencei kancellâr, aki
kancellâriâjâban "irodalmi kôrt gyûjtôtt maga kôré" s ekként
az akadémia eszméjének érvényesûlését készîtette elô, szoros
kapcsolatban volt Nagy Lajos kirâly udvarâval. Zsigmond mâr
"nem nyugodott addig, amîg kancellâriâjât humanista môdra
teljesen ât nem szervezte". Ebben "a kancellâriâban tovâbb-
fejlôdôtt a humanizmus tôretlen magyar vonala" és "ennek a
kancellâriânak legnagyobb neveltje Vitéz Jdnos", akirôl
viszont biztosan tudjuk, hogy "mâr a vârnai csata elôtt egész
irodalmi kôr gyûlôtt kôréje, amelyben Pier Paolo Vergerion
kîvul a gôrôg szârmazâsû Podokataro s a lengyel Szânoki Ger-
gely élték a humanista tudôsok akadémiai életét. Mint eszter-
gomi érsek, ugyanezt az életmôdot vitte fényes udvarâha".

Az akadémia eszméjének magyar megvalôsulâsât helyesen



ismerhetjûk fel elôszôr Vitéz Jânos pûspôki székhelyén, Vâra-
don, késôbb érseki udvarâban, Esztergomban.

A kôvetkezô nyomot Mâtyâs kirâly budai palotâjâban kell
keresnûnk, ahovâ 1476 végén vagy 1477 elején érkezett Athén-
bôl Bandini Francesco, hogy ott platonizdlô kôr alakîtâsâhoz
kezdjen. A Mediciek pârtfogâsâval mâr ekkor megalakult a
Platonista akadémia, s az egész "mozgalomnak minden jelen-
tôsebb mozzanata eijutott a magyar mûveltek kôrébe" is.

A budai udvarban "platonista mûveket olvastak fol, ma-
gyarâztak, vitatkoztak rôluk, Platon tiszteletére és emlékeze-
tére szimpozionokat tartottak. A kôr élete annyira eleven volt,
hogy Callimachus Expenens lengyel kancellâr a budai kor
mintâjâra szervezett Krakkôban ilyen filozôfâlô târsasâgot".

"A platonista-kôr tagjai nem csupân a kônyvtâr helyiségei-
ben jôttek ôssze. Talân sokkal inkâbb a kirâlyi asztal mellett
borozgatva vagy valamelyik nyaralôban, vagy a nyaralô kertjé-
ben sétâlva beszélgettek", tehât nemcsak târgyi vonatkozâs-
ban, hanem kûlsôségekben is Platôn akadémiâjânak emlékeit
ûjitottâk fel, bâr alakszerûen sohasem tômôriiltek szervezetté,
csoportjukat sem nevezték akadémiânak.

Hôman Bdlint szerint Mâtyâs halâlâval "az egész platôi
coetus nyom nélkûl eltûnt, bizonyîtékâul annak, bogy léte a ki
râly személyébez volt kôtve". Az akadémia eszméje azonban
kétségtelenûl tovâbb élt, mert amikor a humanista Celtis
Konrdd 1497-ben, tehât Mâtyâs kirâly halâla utân 7 éwel, II.
Ulâszlô (1490—1516) kirâly uralkodâsa idején, Budâra érke
zett, ott lelkes tâmogatôkra talâlt, kôztûk elsôsorban az ifjabb
Vitéz Jânos veszprémi pûspôkre, az 1472-ben elhunyt idôsebb
Vitéz Jânos bîboros esztergomi érsek unokaôccsére, akit II.
Ulâszlô kirâly annak ellenére meghagyott méltôsâgâban, hogy
Mâtyâs halâla utân vele szemben a trônkôvetelô Miksa pârtjâra
szegôdôtt.

Miksa Vitéz Jânos veszprémi pûspôkôt a bécsi pûspôkség
kezelésével bîzta meg. Ekkoriban VitézJânos a bécsi egyetemen
kânonjogi elôadâsokat is tartott, îgy a bécsi humanista tudô-
sokkal kôzvetlen személyes kapcsolatokat tudott létesîteni.

Celtis (vagy Celtes, csalâdi nevén Pickel) Konrâd
(1459 —1508) bajor szârmazâsû német humanista és latin kôltô
volt, aki sokat utazgatott. Bejârta Itâliât is, ahol személyes



kapcsolatokat szerzett az olasz humanistâkkal és megismerke-
dett az akkoriban virâgzô platôni bôlcselettel. 1487-ben III.
Frigyes csâszâr a nûrbergi birodalmi gyûlésen koszorûs kôltôvé
avatta. Tîz éwel késôbb, amikor Budâra érkezett, az itâliai
irodalmi târsulatok mintâjâra régebbi megâllapîtâs szerint
âllîtôlag megszervezte a "Sodalitas Litteraria Hungarorum"-
ot, késôbb Mainzban a "Sodalitas Litteraria Rhenana"-t,
majd még ugyanabban az évben, 1497-ben, amikor a bécsi
egyetemen a kôltészet és szônoklattan tanâra lett, a "Sodalitas
Lîtterararian Danubiana"-t, amely a XVI. szâzad elején is mû-
kôdôtt, kûlôn bécsi és budai tagozatbôl ("contubernium"-bôl)
tevôdôtt ôssze s inkâbb târsadalmi, mint irodalmi vagy tudo-
mânyos tevékenységet fejtett ki. Az elsô kôzép-eurôpai akadé-
miânak tekinthetô "Dunai Tudôs Târsasâg" megalapitâsâban
Vitéz Mihâly veszprémi piispôknek is nagy szerepe volt. Ezt
bizonyîtja az a tény, hogy a "Sodalitas"-nzk ô lett az elsô feje.
Tisztségét 1499-ben bekôvetkezett halâlâig viselte.

A mûvelôdéstôrténeti fejlôdés tovâbbi folyamân az akadé-
mia eszméje mindinkâbb a tudomâny kutatôinak târsulâsâban
testesûlt meg. Ez tôrtént Nâpolyban elôszôr 1560-ban, aztân
1603-ban. Az utôbbinak volt példâul tagja Galilei Galileo is. A
ma is fennâllô ilyen akadémiâk kôzt a legrégibb az angol
'Royal Society" (teljes nevén: "The Royal Society of London

for ImprovingNatural Knowledge"), amely a Londonban lakô
tudôsok 1645-ben kezdôdô heti ôsszejôveteleibôl 1660-ban léte-
sûlt. Az angol tudomânyos akadémiâval méltân versenyezhet a
francia "Académie des sciences", amelyet Colbert alakitott
1666-ban, de évtizedekkel megelôzôtt a francia nyelv mûvelé-
sére alakult târsasâg (1630-ban) s az ebbôl kifejlôdôtt "Aca
démie Française" (1635-ben). Az Mtôhhmzk Richelieu bîboros
adott szélesebb és szilârdabb szervezetet.

A magyarsâg ebben a korban — a XVI, XVII. szâzad folya
mân és a XVIII. szâzad elsô felében — olyan kôrûlmények
kôzôtt élt, hogy legjobbjainak nem volt sem ideje, sem pedig
môdja az akadémia eszméjének âpolâsâra, reneszânsz-korabeli
alapjainak tovâbbépîtésére; a gondolât azonban életben
maradt s a megvalôsîtâsâra irânyulô vâgy rôgtôn megnyilvâ-



nuit, mihelyt arra lehetôség nyîlt. Az irodalomtôrténész Bod
Péter példâul mâr 1760-ban sûrgette a magyar tudôsok târsa-
sâgânak megalapîtâsât. Bessenyei Gyôrgy elôbb testôr-târsait
nyerte meg az akadémiai jellegû egyiittes munkânak, késôbb a
magyar nyelv intézményes âpolâsâra hîvatott "Hazafiûi Ma
gyar Târsasâg" szervezését is megkezdte. Orczy Lôrinc bârô a
tudôs târsasâg einôke, Ânyos Pâl ês BessenyeiGyôrgy pedig a
titkâra lett 1778-ban "Magyarsdg" cîmû rôpiratâban Bessenyei
még az egyetem tudôs târsulattâ alakîtâsânak tervét is felve-
tette, 1781-ben azonban "Egy magyar târsasâg irânt valôjâm-
bor szândék" cîmmel elkészûlt tervezetében mâr azt javasolta,
hogy az orszâg fônemesei és rendjei a francia tudomânyos aka-
démiâhoz hasonlô szervezettel hivjâk életre a magyar tudôs târ-
sasâgot. Ekkor mâr II. Jôzsef, a kalapos kirâly ûlt a magyar
trônon, érthetô tehât, hogy Bessenyei terve csak "jâmbor szân
dék" maradt. Azon sem csodâikozhatunk, hogy az illetékes ha-
tôsâgok a "Hazafiûi Magyar Târsasâg" mûkôdését sem engedé-
lyezték.

Az akadémia eszméjét Bessenyei Gyôrgy utân Rêvai Mzklôs
tartotta életben. Bessenyei tervét részletesebben kidolgozta és
azt II. Jôzsefhez is felterjesztette. Kérelmét elutasîtottâk. Rêvai
ekkor adta ki (1790-ben, Bécsben) Bessenyei elôbb idézett mû-
vét, a maga elgondolâsât pedig a magyarul tanulô Sândor
Lipôt fôhercegen keresztûl igyekezett megvalôsitani. El is ért
annyit, hogy a helytartôtanâcs einôke, Zichy Kâroly grôfmâr a
tagok névsorâra vonatkozôan is javaslatot kért tôle. Rêvai Mik-
lôs ennek azonnal eleget tett, tervezetét pedig kônyvalakban is
kiadta. Fâradozâsa mégiskârba veszett, mert javaslatât a nâ-
dor a helytartôtanâcs taniigyi bizottsâgânak adta ki, ez meg azt
egyszerûen irattârâba helyezte.

1791-ben Zâgoni Aranka Gyôrgy (1737 —1817) kôltô,
marosvâsârhelyi kirâlyi tâblabîrô kezdeményezésére az erdélyi
orszâggyûlés "Erdélyi Magyar Nyelvmivelô Târsasâg" megala
pîtâsât iktatta tôrvénybe. Ez a Târsasâg Bânffy Gyôrgy grôf
kormânyzô elnôkletével és Aranka Gyôrgy titkârsâgâval
1793-ban kezdte meg mûkôdését, a szûkséges jôvâhagyâst
azonban sohasem kapta meg, ezért 1810-ben kénytelen volt fel-
oszlani.

Magyarorszâgon az akadémia eszméje Kultsâr Istvdn, Kis



Jânos és Teleki Lâszlô grd/irâsaiban élt tovâbb. 1807-ben az
orszâggyûlés is foglalkozott megvalôsitâsânak lehetôségével, a
szûkséges anyagi fedezet hiânyâban azonban a kérdést levette a
napirendrôl. Az orszâggyûlés Jôzsef nâdor kezdeményezésére
ugyanebben az évben foglakozott azzal a terwel is, hogy azt a
kônyv-, régiség- és éremtârat, amelyet Széchenyi Ferenc grôf
1802-ben adomânyozott az orszâgnak "Magyar Nemzeti Mû-
zeum" néven orszâgos tudomânyos gyûjteménnyé teszik. Ennek
târgyalâsai sorân felmerûlt az a gondolât, hogy a tudôs târsa-
sâgot valahogy a Magyar Nemzeti Mûzeummal kapcsolatban
kellene és lehetne megvalôsîtani. A megbeszélések sokâig elhû-
zôdtak, ^.vn.Wor TpeàigMarczibânyi Jstvân (1752 —1810) 50.000
forintos alapitvânyt létesîtett magyar tudomânyos és szépiro-
dalmi mûvek, valamint nyelvészeti pâlyâzatok jutalmazâsâra,
lâtszôlag feleslegesekké vâltak. Az alapitvâny kezelésére alakult
Marczibânyi-Intézet 1815-ben kezdte meg mûkôdését, a kîvânt
akadémiai (tudôs târsasâg) hivatâsât azonban betôlteni nem
tudta, mert feladatkôre szûkebbnek bizonyult, mint amilyet a
kôzvélemény a tudôs târsasâgtôl vârt, igy az akadémia sûrgeté-
se tovâbbra is napirenden maradt.

Széchenyi Istvân grôf\82b. november 3-ân tett felajânlâsa
elsôsorban az akadémia életrehîvâsâhoz feltétlenûl szûkséges
anyagi fedezet kérdésének megoldâsât kônnyîtette meg. Példâ-
jât ugyanis az orszâg fôrendjei kôzûl mâsok is kôvették. Kârolyi
Gyôrgy grôf40.000, Andrdssy Gyôrgy gré/" 10.000, Vay Abra
ham borsôdi kôvet pedig 8000 forintot ajânlott fel. "A négy el-
sô alapitô" adomânyât mâsok kisebb-nagyobb adomânyai egé-
szitették ki. Sdndor Istvân (1756 —1815), az elsô magyar bib-
liogrâfus 10.000 forintos hagyatéka is a megalakulô akadémia
vagyonât nôvelte.

A Magyar Tudôs Târsasâg megalapitâsât 1827-ben a
XI. tôrvénycikk mondta ki. A Târsasâg vagyona ekkor mâr
250.000 forint volt. Az orszâg nâdora 1827. november 30-ân
nevezte ki Telekijôzsefgrôf elnôkletével a Magyar Tudôs Târ
sasâg elsô vâlasztmânyât, amelynek a négy elsô alapîtôn klvûl
22 szaktudôs lett a tagja. A tudôs târsasâg mûkôdési szabâly-
zatânak terve mâr 1828. mârcius 25 és âprilis 7 kôzt elkészult, a
kirâlyi jôvâhagyâs azonban sokâig késett, îgy a "Magyar Tudôs



Târsasâg", amely eredeti célkitûzése szerint "a nemzeti nyelv
kïmûveltetésén igyekszik egyedûl", csak 145 éwel ezelôtt, 1830.
november 17-én alakulhatott meg Czirâky Antal grôf elnôkle-
tével, Pozsonyban.

* * *

Széchenyi Istvân grôf dôntô jelentôségû felajânlâsânak
megtôrténte ôta 150 év telt el s az akadémia eszméjének ma
gyar megvalôsulâsa sok nehézséget kûzdôtt le, nagy vâltozâso-
kon esett ât, vilâgnézeti szempontbôl is "môdosult", hivatâsât
mégis mindenkor be tudta tôlteni. Jelenleg 38 kutatôintézet-
ben és szâznâl tôbb kutatôhelyen végzi munkâjât.

A szabadfôldôn élô magyarsâg Széchenyi felajânlâsânak
150. évfordulôjân a megelôzô korok szândékât és az életrehîvâs
nemzeti szellemét idézi, mert szeretné hinni, hogy az akadémia
eszméjének magyar megvalôsulâsa tovâbbra is "borûra derû"
jeligével a Magyar Tudomânyos Akadémia marad.

Az akadémia eszméjének magyar megvalôsîtâsâra irânyulô
tôrekvés a Magyar Tudomânyos Akadémia megalapitâsâval
sem ért véget. Amikor az eredetileg "Magyar Tudôs Târsasâg"-
nak nevezett akadémia nem egyedûl "a nemzeti nyelv kimûve-
lésén" kezdett fâradozni, 1836-ban megalakult a Kisfaludy
Târsasâg, amely a Magyar Tudomânyos Akadémiânak irodal-
mi téren méltô versenytârsa lett, majd 1876-ban a Petôfi Târ
sasâg, 1916-ban pedig — az 1847-tôI mûkôdô Szent Istvân
Târsulat tudomânyos és irodalmi osztâlyâbôl — a "Szent Ist
vân Akadémia" létesûlt. A fejlôdés a tovâbbiakban sem akadt
el, a magyar szellemi élet kivâlôsâgainak a mâsodik vilâghâbo-
rû utân bekôvetkezett kûlfôldi szétszôrôdâsa kôzben is folytatô-
dott és tôbb akadémiai jellegû egyesûléshez vezetett. Példaként
emlîtjûk a Buenos Airesben alakult "Mindszenty Tudomânyos
és Kulturâlis Akadémia '-t.

Az 1961-ben kezdôdô clevelandi Magyar Talâlkozô 1962
ôta évente megismétlôdô Ârpâd-pâlyâzatain a kûlfôldre kény-
szerûlt kivâlô magyar tudôsok és îrôk legjobbjai vettek részt.
Ônként merûlt fel a gondolât, hogy az Ârpâd-érmekkel kitûn-
tetett, kimagaslô értékû alkotâsok szerzôit valamiképpen egysé-
ges szervezetbe kellene tômôiiteni. Az "akadémia eszmé"-jének



gyakorlati megvalôsîtâsât azonban a kitûntetettek szétszôrô-
dottsâga lehetetlenné tette. Évekigtartô tanâcskozâsok utân tiz
éxwel ezelôtt, 1965. november 28-ân végre az V. Magyar Ta-
lâlkozô Szdsz Béla dr. javaslatâra bizottsâgot kûldôtt ki azzal a
feladattal, hogy a fennforgô és Somogyi Ferenc dr. elôadâsâ-
ban vâzolt kérdéseket oldja meg s az Ârpâd-éremmel kitûnte
tettek testûletét hîvja életre. Gyékényesi Gy. Lâszlô tanâcsko-
zâsi elnôk a testûlet majdani elnevezéséûl az "Arpdd Aka-
démia" megjelôlést javasolta.

A kikûldôtt bizottsâg a Magyar Talâlkozô âllandô titkâr-
sâgâval és a celevelandi Magyar Târsasâg vâlasztmânyânak
szakbizottsâgaival egyûtt gondosan elôkészîtette a szôban forgô
"târsasâg" életrehivâsât s ennek eredményeként a Magyar
Târsasâg vâlasztmânya 1965. december 19-én az Arpâd-érem
mel kitûntetett pâlyamûvek szerzôit — azok utôlagos hozzâjâ-
rulâsâtôl feltételezetten — a Magyar Târsasâg ôrôkôs tisztelet-
beli tagjai sorâba iktatta és "Arpdd Akadémia" néven ônâllô,
kûlôn csoportba osztotta. Az emlîtett hozzâjârulâsok beérkezé-
se utân 1966. mârcius 15-én az "Arpâd Akadémia" alaksze-
rûen is megalakult, igazgatô tanâcsânak 1966. mârcius 24-én
tartott elsô ûlésével pedig tevékenységét is megkezdte. A meg-
alakulâskor 47 Arpâd-éremmel kitûntetett és 6 kûlôn meghi-
vott, ôsszesen tehât 53 rendes tagja volt.

Az "Arpdd Akadémia"hârom fôosztâlya és8 osztâlya 1966.
november 26-ân tartotta meg elsô évi rendes kôzgyûlését, osz-
tâlyainak egyûttes ûlését, amely a szervezô testûlet intézkedé-
seit jôvâhagyta, megâllapîtotta az Arpâd Akadémia ûgyrend-
jét és megvâlasztotta elsô tisztikarât. Az elsô elnôk Et. dr.
Gdbnel Pdl premontrei kanonok, a Notre Dame egyetem tôr-
ténésztanâra lett, akit dr. Szdsz Béla tôrténetirô, majd dr. Fûry
Lajos regényîrô utân a jelenlegi elnôk, Fôt. dr. Béky Zoltdn re-
formâtus pûspôk kôvetett.

Az Arpâd Akadémia tudomdnyos fôosztâlya a szellem- és
természettudomânyok mûvelôit, irodalmi fôosztâlya a verskôl-
tészet és a szépprôza îrôit, fôosztâlya pedig az alakitô
és képzômûvészet alkotôit foglalja magâban. Mindhârom fô-
osztâly tôbb osztâlyra és szakosztâlyra tagozôdik és ônâllôan
mûkôdhetik. Az ûgyintézést az igazgatô tanâcs végzi, amelynek
élén kezdettôl fogva dr. NddasJdnos, a Magyar Târsasâg elnô-



ke âll, aki egyûttal a Magyar Talâlkozô âllandô titkârsâgânak
is vezetôje. Az igazgatô tanâcs 7 tagjât a Magyar Târsasâg vâ-
lasztmânya kûldi ki. Az Ârpâd Akadémia ûgyintézô és tudo-
mânyos szerveinek egyiittmûkôdését a fôtitkâr hivatott biztosî-
tani, aki az Ârpâd Akadémia einôkétôl és a Magyar Târsasâg
elnôkétôl egyuttesen kapja megbîzatâsât. Ezt a tisztséget a
megalakulâs ôta dr. Somogyi Ferenc egyetemi tanâr, tôrténész
tôlti be.

A tudomânyos fôosztâly elnôke dr. Selye Jdnos, a vilâghirû
orvostanâr, az irodalmi fôosztâly elnôke Flôriân Tibor, a
kivâlô kôltô, a mûvészeti fôosztâly elnôke pedig dr. D'Albert
Ferenc, a vilâghirû hegedûmûvész és zeneszerzô. Az ez idô sze-
rintmûkôdô 11 osztâly élén dr. Ludwig A. Artûr, dr. Kûhrner
Bêla, Vasvdry Ôdôn, Ft. dr. Mihdlyi Gilbert, dr. Magoss
Ldszlô, dr. Tuba Istvdn, dr. Szilassy Sdndor, gr. Wass Albert,
dr., Nemes Gusztdv, Rozsnyai Zoltdn és Gyimesy Kdsds Ernô
âll.

A tagok szâma az elôzô kôzgyûlés napjân 241, kôzûlûk 5
tiszteletbeli, 5 rendklviili és 231 rendes, valamint levelezô tag
volt, 119 a tudomânyos, 60 az irodalmi, 52 a mûvészeti osztâly
keretében fejtett ki tevékenységet. Mindszenty Jôzsef biboros
ôrôkôs disztag volt. Az 5 tiszteletbeli tag: Fôt. dr. Béky Zoltdn
réf. pûspôk, Macartney G. Aylmer angol tôrténetirô, Msgr.
Szabô Jdnos pâpai prelâtus, pûspôki helynôk, vitéz Gdlôcsy
Zsigmond volt magyar mûegyetemi tanâr és Yves de Daruvdr
francia diplomata.

Az elhunyt tagok szâma 26.

Az ÂrpâdAkadémia célja a magyar szellem kimagaslô érté-
kû alkotâsainak és azok szerzôinek felkutatâsa, szâmbavétele,
szakszerû értékelése és megismertetése a kûlfôldôn élô magyar-
sâggal. Feladata a magyar szellem alkotô-kedvének ébrentar-
tâsa és fokozâsa Magyarorszâg hatârain kivul. Nyelve magyar
és szûkségszerûen angol. Mint a kimagaslô értékû magyar szel-
lemi alkotâsok szerzôinek testûlete, tagjait meghwâssal veszi
fel. A meghivâs az Ârpâd-éremmel kitûntetett mû (alkotâs),
vagy kôzismert, kivâlôan értékes tudomânyos, Irôi és mûvészi



tevékenység alapjân az évi rendes kôzgyûlésen tôrténik, ahol
késôbb minden meghîvottnak székfoglalô elôadâst kell
tartania.

* *

A tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd Akadémiânak
nem akadt Széchenyije, nincs vagyona, ôsszekôttetetésekkel
sem rendelkezik, de azért az akadémia eszméjének magyar
megvalôsitâsât, ahogy lehet, szerény keretekben — talân a
Sodalitas Danubiana példâjâhoz hasonlôan — tagjainak
szétszôrôdottsâga ellenére is hûséges hagyomânytisztelettel
igyekszik évi ôsszejôvetelein, egyiittes ûlésein és elôadâsaival to-
vâbb szolgâlni.

Fennâllâsânak tizedik évfordulôjân mûltjâra vonatkozôan
legyen mentsége a régi latin mondas: "Ut desint vires, tamen
est laudanda voluntasT' (Ha hiânyzanak is a képességek, mégis
dicséretre méltô a jô szândékl) A jôvôre vonatkozôan viszont
legyen biztatôja Vergilius verse: "Macte, puer, nova virtute, sic
itur ad astraP' Mert bizony, nagyobb sikerhez ûj és tôbb âldo-
zat szûkségesl

JEGYZETEK:
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14. The New Funk and Wagnalls Encyclopaedia, 1. Vol., 36. p.
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tius, Pest, 1790.
16. Aranka: Egy erdélyi magyar nyelvmîvelô târsasâg felâllîtâsârôl valô rty-

zolat a haza felséges rendeihez, Kolozsvâr, 1791.
17. Kultsdr Istvdn 1804-ben pâlyâzatot hirdetett a magyar nyelv elômozdl-

tâsât szolgâlô eszkôzôk leîrâsâra. A pâlyâzatot Kis.Jdnos nyerte meg "A



magyar nyelvnek mostani âllâspontjârôl" clmû tanulmânyâval (Pest,
1806), Teleki Ldszlô gTÔf"A. magyar nyelv elômozdltâsârôl" cîmmel
ugyancsak 1806-ban adta ki tanulmânyât.

18. MarczibdnyiIstvdn 1780-ban a temesi kerûlet kirâlyi biztosa. majd Csa-
nâd megye alispânja, 1800-ban udvari tanâcsos, 1806-ban belsô titkos
tanâcsos lett. Trencsén vârmegyébôl szârmazô, régi magyar (puchôi és
csôkai) nemes csalâd sarja volt.

19. Sdndor Istvdn 1791-ben "Sokféle" cîmmel folyôiratot indîtott, amely
Gyôrôtt 8 éven ât megjelent. Sokat utazott, tôbb kônyvet irt. "Magyar
kônyveshdz" cîmû mûve (1803-bôl) az elsô rendszeres kônyvészeti kîsér-
let. Èrem-, kônyv- és térképgyûjteményét halâlakor a késôbb létesûlô
akadémiâra hagyta az emlitett 10.000 forinttal egyiitt.

20. A kinevezett 22 tag: Bartal Gyôrgy, Bene Ferenc, Budai Ezsaiâs, Bitnicz
Lajos, Dessewffy Jôzsef grôf, Dôbrentei Gâbor, Ercsei Dâniel, Fejér
Gyôrgy, Guzmics Izidor, Horvâth Endre, Horvât Istvân, Horvât Jânos,
Jankovich Miklôs, Kazinczy Ferenc, Kis Jânos, Kisfaludy Sândor, Kôvy
Sândor, Kultsâr Istvân, Mednyânszky Alajos bârô, Scbedius Lajos,
Szemere Pâl és Vitkovics Mihâly.

21. Czirdky Antal Môzes grôf (1772 —1852) 1827-tôl orszâgbîrô és a kir.
kûria elnôke volt, aki mâr egyetemi hallgatôként irodalmo kôrt alapî-
tott. Jogtudomânnyal foglalkozott, mûvei kôzûl az egyik 1794-ben, a

mâsik 1820-ban megjelent, a magyar alkotmânyfejlôdéssel foglalkozô, két-
kôtetes fômûvét 1848-ban adta ki.
22. SomogyiFerenc: A magyar tudomânyos târsasâg megszervezése. A IV.

és V. Magyar Talâlkozô krônikâja, Cleveland, Ârpâd Kônyvkiadô Vâl-
lalat, 1966., 214 —215. oldal; Hozzâszôlâsok ugyanott, 215 —216. oldal.

Nâdas Jânos elnôk hâlâs kôszonetet mondott Somogyi
Ferenc, az Ârpâd Akadémia fôtitkârânak kivâlô megemlékezé-
séért és rôvid szûnet utân az Arpâd Akadémia székfoglalô elô-
adâsaik megtartâsâra kérte fel a târgysorozaton feltûntetett
akadémiai tagokat.

SZÉKFOGLALÔ ELOADASOK:

xntéz Baranchi Tamâska Endre:

ÔSEINK MÛVÉSZETÉRÔL DIÔHÉJBAN

"Bûszke magyar vagyok én, Keleten nôtt tôrzsôke fâmnak
— Irta Kôlcsey Ferenc, de jôl tudom, sokan vagyunk magya-
rok, akik ezt vele egyiitt szintén valljuk.



Ôseink mûvészetérôl szeretnék szôlni. Persze ez a rôvid
elmélkedés nem elegendô arra, hogy errôl a nagyon gazdag
témârôl részletességgel tudjak beszélni. Igy valôban csak diô-
héjban adok egy kis îzelitôt. Voltak és vannak — de mindig
kevesebben — olyanok, akik az ôsi és ônâllô magyar mûvésze-
tet kézlegyintéssel szeretnék elintézni, de az ûjabb és ûjabb fel-
târt anyag ezeket a kishitûeket mindjobban sarokba szoritja.

Tôrténészeink, kutatô tudôsaink ôsmûveltségunk nyomait
mind messzebb és messzebb viszik vissza ezer évekkel s îgy ôsi
nyomainkra mind tôbb fény derûl. Tény, hogy Keletrôl jôtt
nép vagyunk, mégpedig egészen egyedûlâllô tulajdonsâgokkal,
jellemmel, gondolkodâssal megâldott nép, amely igen sokat
hozott magâval Nyugatra tôbbezer éves Keletrôl Nyugatra valô
vândorlâsai sorân.

Ha azonban kârpâtmedencei népûnk legutôbbi és ma is
bôven megtalâlhatô népi mûvészetét vizsgâljuk, akkor azok
ôsi diszîtô elemeit mâr 6000 éwel ezelôtt is felfedezhetjûk a
Tigris és Eufrâtes vôlgyében feltârt szumir emlékek kôzôtt.

Csak hirtelen két példât emlitek meg s — itt mindjârt kitôr
belôlem a heraldikus. Nézzûk a Kossuth- és Werbôczy-csalâ-
dok cîmereit, illetve azok cîmerképeit. A feltârt Ur vârosâbôl
elôkerûlt szép arany szobor, amely igazi mûvészi munka, âgas-
kodô kecskét (szerintem ôsi eredetû magyar racka-juhot) s
elôtte virâgszâlat âbrâzol. Jelentését eddig még nem sikerult
megfejteni, de valôszînû, hogy valamit szimbolizâl. Az a ci-
merkép pedig, amelyet Mâtyâs kirâly 1479-ben Kossuth Miklôs
részére adomânyozott, âgaskodô ezûstszûrke szinû kos — hâtra
hajlott szarvakkal — lâthatô, amely elsô lâbaiban hârom (3)
virâgû liliomszâlat tart. Ennek a cîmerképnek a jelentését sem
tudtâk megfejteni mind a mai napig. — Mindenesetre érdekes,
hogy tôbbezer év utân ez a kép ûjra megjelenik egy magyar ci-
merfestô agyâban és pergamentre kerûl. Pedig akkor még az
emlîtett, hlres szumir szobor nem is kerult a felszinre.

Lebédia terûletén s a mai Oroszorszâg mâs részében is
— Szibériâban — elég sok sirt târtak fel, amerre ôseink is éltek
valamikor. Tôbb értékes arany, eziist ôtvôsmunkân lâthatô a
szarvast ûzô, vagy tâmadô pârduc, vagy a képzeletbeli szârnyas
oroszlân — mâsképpen g^riff. De megtalâljuk ezt a nagyszent-
miklôsi Attila-kincseken is. Ezekrôl ir dr. vitéz Kézdy Vâsâr-



helyi Béla "Attila cimerei' c. kônyvében. Ezt a jelenetet a ma
gyar és a velûk rokon keleti népek mind szeretik alkalmazni
értéktârgyaikon, ékszereiken, tâlakon, ivôkupâkon, stb.

Ha râtekintûnk a Werbôczy-csalâd dmerére, ott azt lâtjuk,
hogy a fôldôn szarvas fekszik s a hâtân szârnyas-oroszlân (griff)
iil. Ezt is tôbbezer éves mûltbôl vették tehât elô s igy kerûlt bele
a XVI. szâzadbeli magyar csalâdi cîmerbe (W. Istvân dmer-
pecsétje 1517-bôl). Megfejtése ennek a dmerképnek sincs még

A szumiroknâl ott talâljuk az âbrâzolô mûvészetben az
oroszlânt, sast, szarvast, de azt tovâbb hozzâk magukkal ôseink
s ezek elôszôr a magyar nemzetségek dmereiben lâthatôk ûjra.
De a magyar hîmzések elemei kôzôtt is igen gyakran elôfordul-
nak. Tehât tôbb mint 6000 év ôrôkségét ma is tartjuk és alkal-
mazzuk.

Oseink vândorlô nomâd életet éltek s îgy mûvészetûknek
olyan târgyakra kellett szoritkoznia, amilyeneket kônnyen tud-
tak magukkal vinni vândorlâsaik sorân. Nem kôbe faragott
hatalmas emlékeket hagytak hâtra, hanem tehetségiiket, kép-
zelôerejûket olyan târgyakon ôrôkîtették meg, amelyek velûk
egyûtt kônnyûszerrel vâltoztathattak helyet.

A magyar a mûltban lovas, harcos, pompa-kedvelô nép
volt. îgy mindjârt kônnyen megâllapithatjuk, hogy mûvészei
tehetségûket milyen irânyban fejtették ki. Az ôsi ôtvôsmûvé-
szeknek — mai szemmel nézve — akkor még az arany, ezûst,
bronz megmunkâlâsâra kevés kellékûk s igen egyszerû szerszâ-
muk lehetett, s ha egy-egy ilyen târgyat megvizsgâlunk, szinte
csodâlkoznunk kell, hogy az aprôlékos és megmunkâlt târgyak
milyen nagyszerû mûvészi mestermûvek.

A kovâcsoknak egész kûlôn rendje volt, hisz ezekre igen
nagy szûkség volt azokban az idôkben. A kardokat, buzogâ-
nyokat, kopjâkat, fokosokat, zablâkat, kengyeleket és egyéb 16-
szerszâmokat nemcsak elkészîtették, de azok minden egyes da-
rabjât mûvészi kivitelben meg is munkâltâk. A csalâdfôk és az
elôkelô személyek sîrjaibôl elôkeriilt târgyakrôl: gombokrôl,
ôvcsatokrôl, hajfonatdlszitésekrôl nem is beszélek.

Elôbb emlîtettem mâr pompakedvtelésûket, amirôl az arab
és gôrôg tôrténetîrôk is îrtak eleget. Nemcsak a nôk, de a
férfiak is bôséges dîszîtést viseltek ruhâikon. Az ékszerek; gyû-



rûk, karkôtôk, nyakba hordott amulettek, kôsôntyûk szebbnél
szebb példânyai kerûltek elô a fôld gyomrâbôl mindkét nem
csontjai mellôl.

Sajnos, a szôttesbôl, vagy bôrbôl készîtett dolgok nem ma-
radtak meg, de kétségtelen, hogy ilyenek is akadtak bôven. Ezt
igazolni lâtszik a Kârpâtmedencében letelepedett magyarok
szebbnél szebb népviselete. A kûlônbôzô tâjak dîszîtô elemei-
nek gazdagsâga és vâltozatossâga mind ezt igazolja. A régi sâ-
toréletben a pompât szôttesekkel és nehéz szônyegekkel is mu-
tattâk. Ezek kôzôtt pedignemcsak keleti, perzsa szônyegek vol-
tak. Erre vallanak a Szent Lâszlô legenda jeleneteirôl megma-
radt falfestmények is, amelyek valaha szônyegformâban is
megvoltak ôseinknél.

Nem szabad félreérteni, hogy Szent Lâszlô legendâjârôl be-
szélek. Ezeken a falfestményeken ugyanis (pl. a cserhalmi ûtkô-
zet) sok ôsi, tôbbezer éves pogâny jelenet is megôrôkîtôdôtt. A
szittyâk egyik elôkerûlt arany târgyân, de a szibériai leleten is
lâthatô az a jelenet, amikor a lovas leâny ôlébe hajtott fejjel
pihen, akârcsak Szent Lâszlô âbrâzolâsân a megmentett
leânnyal.

A fa- és csontfaragôk is kûlôn mûvészi csoportot képvisel-
hettek. Ha megnézûnk egy faragâssal és véséssel ellâtott dîszes
csont nyeregkâpât, vagy zablavéget, lâthatjuk, hogy azokon az
arânylag aprô târgyakon milyen gazdag mûvészi munka ma-
radt az utôkorra. De a fafaragôknak a sâtorpalotâkban hasz-
nâlt mûvészi rudak, kerevetek, zsâmolyok, padok, dîszes lâdâk,
ékszeres dobozok elkészîtésével is elég dolguk volt. Ezekbôl is
maradt ôrôkségûnk. Csak nézzûnk meg egy szépen faragott szé-
kelykaput. A temetôk kopjafâi is az ôsi motîvumokat tartottâk
meg szâmunkra.

Régészeink — fôleg Lâszlô Gyula — a sok feltârt anyagbôl
levontâk a kôvetkeztetést, hogy a szomszédos keleti népektôl is
merîtettûnk ihletet. A motîvumrendszer hasonlôsâga alapjân is
nagyon szembetûnô, hogy a példaképûl vett mûvészetbôl csak
azt honositottâk meg ôseink, amit vilâgképûk és regéik alapjân
értelmezhettek. Ennek kôszônhetô, hogy ôsi mûvészetûnk a
rokon vonâsok ellenére is minden mâstôl elkûlônîthetô, egyéni
îzeivel ônâllô egész és sajâtsâgosan magyar.

A honfoglalâs elôtti és korabeli sîrokbôl feltârt anyag ta-



nulmânyozâsa kôzben lâthatjuk, hogy ôseink igen sok szép dol-
got készîtettek mûvészi kivitelben s îgy valôban ki tudtâk elé^-
teni az igényeket.

Kûlôn kell megemlékeznem a palmetta dîszîtésrôl. — A
honfoglalâs korabeli palmettâk, hûsoslevelû, vîztârolô nôvé-
nyek, amelyek a homokos steppéken élnek. Innen kerûlhettek
a magyarok ôsi mûvészetébe is. Ha ezeket az ôsi perzsâktôl
vették volna ât, akkor is azt teljesen âtformâltâk a magyar
îzlésnek megfelelôen. Ertéktârgyakra, fegyverekre, lôszerszâ-
mokra, ruhâzati dîszekre mind alkalmaztâk. Az ôsi magyar
ôtvôs, fegyverkovâcs, lôszerszâmkészîtô az elsô idôkben a leg-
ôsibb formâban âllatokat âbrâzolt, majd az âllatokat vegyî-
tette stilizâlt elemekkel s végiil az âllat teljesen elmaradt, el-
vesztette formâjât és maradt a harmonikus vonalakban, fo-
lyondârokban megmunkâlt diszités.

Az elôkelô személyek sirjaibôl elég szép szâmmal keriilt elô
ûgynevezett tarsolylemez. Ilyet a magyarén Idvul csak a
magyar néppel rokon cseremisz nép sîrjâban talâltak eddig
egyet. Ezek a tarsolylemezek az elôkelôk, vezérek, hadnagyok,
tôrzsfôk, vagy nagycsalâd-fôk sîrjaiban talâlhatôk. Ez azt jelen-
ti, hogy az kûlsô jelvény is volt, ami viselôjének rangjât, méltô-
sâgât is jelentette, nemcsak arra volt jô, hogy fontos târgyakat
— acélt, kovât, taplôt — tartsanak benne. A tarsolylemez
alakja teljesen azonos formâjâban egyik ôsi cîmerpajzsunkkal.
A tarsolylemeznek teljes felûlete, vagy annak keriiletét és
kôzepét diszitették ôsi mûvészeink palmetta levelekkel, îgy
azoknak nagyon diszes és îzléses kûlsôt adtak. Olyanok, mint
valami gazdagon himzett kézimunkâk, vagy dombormûvekkel
ellâtott (damaszkolt) pajzsok miniatûr nagysâgban.

A palmetta alapdîszîtéseibe ritkân raktak bele fîgurâkat,
alakokat is, bar a rânk maradt néhâny tarsolylemez erre is ad
példât. Fôként az ôsi életfât tették râ. Ennek âbrâzolâsât szin-
tén megtalâljuk mâr a szumîroknâl is. De helyeztek râ képze-
letbeli âllatokat, vagy virâggal, folyondârral vegyitett stilizâlt
âllatalakokat, mesebeli szôrnyeket is. Igen szép ilyen példâny
maradt rânk a bezdédi (Szabolcs vârmegye) sîrbôl. Itt két oldal
rôl két képzeletbeli ragadozô âllat (kutyafejû, pâvafarkû) sâr-
kâny-oroszlân és egyszarvû fordul egymâssal szembe, s kôzôttùk
kôzépen kereszt. îgy alkalmaztâk talân elôszôr a pogâny ma-



gyar jelképeket a kereszttel, ami azt bizonyîtanâ, hogy a tar-
solylemez tulajdonosa felvette az ûj hitet, de ôsi pogâny jelké-
peihez is ragaszkodott, mint méltôsâga jelvényeihez,

Ezt a tarsolylemezt tekintem én a legôsibb magyar cîmer-
nek, mert a honfoglalâs utâni idôkbôl mâr nem talâlunk tôbbé
tarsolylemezes sirokat. Viszont a magyar elô-heraldikâban ké-
sôbb a cîmerpajzsok kôzôtt ez a jellegzetes tarsolylemez forma
ûjra megjelenik.

Ha mâr a tarsolylemezek mûvészetérôl beszéltem, azt is
tudni kell, hogy a tarsolyt ôseink az ôviikôn viselték. — A fel-
nôttkorba lépô fiûgyermeket a magyaroknâl is, mint a tôbbi
keleti népeknél, ûnnepélyes szertartâssal, a "felôvezéssel" avat-
tâk férfivâ. — Dienes Istvân îrja: "az ôv a teljes jogû sza-
bad ember méltôsâgânak jelôlôje s nem pusztân viselôjének tet-
szése, hanem rangja és târsadalmi helyzete szerint egyszerûbb
vagy dîszesebb. A rangosabbaknâl a jellegzetes keleti s egyik
végével oldalt térdig lefûggô fegyverôvet veretekkel boritottâk
és az ôweretek fémanyaga arany, ezûst vagy bronz volta, sûrû-
sége, nagysâga és dîszîtettsége tiikrôzte, hogy viselôje a târsa
dalmi ranglétra milyen fokân âll."

îgy tehât az ôtvôsmûvészeknek a dîszes ôvcsatok, ôweretek
megmunkâlâsânâl is igen nagy szerep jutott. Egy-egy ilyen dî
szes fegyverôv hordozta az elôkelô férfî szablyâjât, tarsolyât.
Viszont azt is jô tudni, hogy mîg az elôkelôk szablyât és tarsolyt
viseltek — ezek voltak a csapatok vezetôi — addig az egyszerû
harcosok îjjal, nylllal s kopjâval voltak felszerelve.

A legszebb, legdîszesebb — valôszînûleg vezéri — tôrzsfôi
szablyâink nemesfém boritâsain az akkori ôtvôsmûvészet pal-
metta-mintâinak legszebb s leggazdagabb vâltozatait talâljuk
meg. Bâr a szablyâk alakjukban egyformâk, diszîtésûknél fog-
va mind egy-egy kûlônâllô mestermunka. A geszterédi (Sza-
bolcs vârmegye) sîrbôl elôkerult aranyszablya alakjâban,
mûvészi kidolgozâsâban is igen kôzel âll a nagyvilâg elôtt Nagy
Kâroly kardjaként ismert darabhoz, Egyébként az azon lâthatô
palmetta nôvényi diszités mind bizonyosabbâ teszi azt a felte-
vést, hogy a Bécsben ôrzôtt szablya szintén magyar eredetû.
Annak ôtvôsmunkâi teljesen megegyeznek a tiszafûredi és kas-
sai szablyâk torkolatvereteivel és fiiggesztôfûleivel. A szalagfo-



nat és a palmetta-dîszîtés pedig feltalâlhatô a vezekényi zabla
oldalpâlcâin és a mezôzombori karperec indadîszein.

Keleten még ma is szokâs, hogy a nôk hajfonataikat kûlôn-
bôzô ékességekkel, gyôngyôkkel, âtfûrt pénzekkel dîszitik.
Ehhez hasonlô hajdîszeket talâltak a honfoglalâskori nôi slrok-
ban. Varkocsukba fémkarikâkat, gyôngyôket, csiszolt kagylô-
kat fûztek. Az akkori ôtvôsmûvészeknek ebbe a csoportba tar-
tozô munkâit korongmûvészetnek is nevezzûk. Ezek a varko-
csokra hûzhatô korongok vagy ôntéssel készûltek, vagy pedig
kerek alakû ezûst lemezeket dolgoztak ki ôtvôsmunkâkkal. A
lemezes korongok kôzôtt vannak, amelyeket csak stilizâlt levél-
mintâkkal, pontsorokkal, kôrbe futô vâjatokkal dîszîtettek.
Gyakori az életfa âbrâzolâsa, amelynek eredete szintén a szu-
mirokig megy vissza tôbbezer esztendôre. Tovâbbâ palmetta
csokrok, képzeletbeli âllatalakok és mûvészies rajzkészséggel
megtervezett, nôvényekké formait âllatok is megtalâlhatôk a
korongokon. Valôszmûnek tûnik, hogy a korongokon megmin-
tâzott âllatok valami kapcsolatban lehetnek az ôsi hitvilâg ele-
meivel.

A legszebb korongpâr a rakamazi (Szabolcs vârmegye) hon
foglalâskori sirbôl kerult elô. Azokon az ôtvôsmûvész tôkéletes
térkitôltéssel a ragadozô madarak kirâlyât âbrâzolta. Errôl a
csodâlatos és nag^ erejû madârrôl, a "turul"-rôl (tôrôkûl: tog-
rul) mâr Rasidu d-Din is feljegyezte, hogy a pusztai népek ret-
tegve tisztelték. Ezért lett ez a félelmetes ragadozô madâr a ha-
talom jelképe. Ez a madâr védencét minden bajtôl képes volt
megmenteni, megoltalmazni, amint azt hitték ôseink is.

Az emlegetett korongpârok két oldalt a hajfonatokkal, var-
kocsokkal fiiggtek alâ s igy az azokon mûvészileg megmintâzott
alakok, misztikus lények viselôjûket mindkét oldalrôl megvéd-
ték. Érdemes megjegyezni, hogy a japân nemesek, a szamurâ-
jok kimonôjân mindkét oldalon a vâllszogletben kerek alakû
cîmerjelvények vannak hîmezve, ami valamennyire még az
elhelyezésében is basonlît a korongpârok belyzetébez,

Igen sok korongpâron talâlunk csak palmettâs dîszîtést,
amibôl azt lebet kôvetkeztetni, bogy ezeket az ôtvôsmûvész
ôsszbangba bozta viselôjének tôbbi târgyâval, ékszereivel,
kardjâval, ôwereteivel, stb.

Ez a rôvid âttekintés csak megerôsiti a perzsa Gardizi târ-



gyilagos megfigyelését, amely szerint: "a magyarok csinosak és
jô kûlsejûek. Ruhâjuk brokâtbôl készûlt. Fegyvereik ezûsttel ki-
vertek és gyônggyel berakottak."

Oseink mûvészetérôl persze még igen sokat lehetne imi,
vagy beszélni, de — mint elôadâsom kezdetén bejelentettem —
csak diôhéjban akartam kis îzelitôt adni rôla.

Befejezésûl Lâszlô Gyula szavait idézem:
"Mire tanît bennùnket honfoglalâskori mûvészetûnk? Elô-

szôr is arra, hogy merôben hamis volna éles tôrésre gondolni,
amely a 'pogâny' és a 'keresztény' vilâgot elvâlasztotta volna
egymâstôl, illetôleg a pogâny mûveltség teljes kiirtâsâval tisz-
târa nyugati jellegûvé tette volna a magyarsâgot. Jônéhâny pél-
dât lâttunk arra, hogy régi mûveltségûnk tovâbb sarjadt, leg-
feljebb mâs mezt ôltôtt magâra."

FORRASMUNKAK:

Lâszlô Gyula: A honfoglalô magyar nép élete.
Lâszlô Gyula: Hunor és Magyar nyomâban.
Kézdy Vâsârhelyi Bêla: Attila cîmerei.
Dienes Istvân: A honfoglalô magyarok.
Mallowan: Early Mesopotamia and Iran.
Siebmacher: Wappenbuch.
Âldâssy Antal: Cîmertan.
Radisics Elemér: Hungary.

MEGJEGYZÉSEK:

1. Woolley Ûr vâros feltârâsa kôzben talâlta ezt a mestermûvet. Kecskebak-
nak, néha "bozôtba akadt kosnak" nevezik.
A rackajuh jellegzetes magyar âllatfajta. Sehol a vilâgon nem talâlhatô,
csak aboi magyarok laknak. Még nemzetiségeink sem tenyésztik. Olyan
legelôkôn is megél, aboi mâs âllat elpusztulna, tebât éppen olyan igény-
telen, mint lovunk, de éppen olyan kitartô és szîvôs is. Hosszûra nyûlt V
alakban âllô pôdrôtt szarva van. Gyapja durva, finom posztô készîtésére
nem alkalmas, de elsôrangû anyag nemez készîtésére. Bundâja nem nagy
zsirtartalmû, mert esô, szél s az âllandô szabad levegô kiszârîtja gyapjât
(tôrôkôs neveink: kos, ûrû, toklyô és gyapjti). .
A "Royal standard of Ûr" dombormû "béke" oldalân lâtbatô bârom jub,
amelyekbôl az elsô szintén rackajubot âbrâzol.
Az f/rufe IV.(3500 B.C. -2900 B.C.) idejébôl feltârt emlékeken 31 îrâsjel
jelenti ezt a szôt: UDU—jub, ami azt jelenti, bogy a juboknak igen sok
fajtâja volt a szumîroknâl. URUK III idejében csak bârom, URUK Il-ig
pedig csak két îrâsjel jutott a jubra. (2900B.C.—2370 B.C.)

2. Az Alubaid-i templom bronz reliefjén két lépdelô szarvas kôzôtt oroszlân-
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Raraszti tendre-.

A "BIZÂNCI KORONA"

Az elôadô bevezetôjében megjegyzi, hogy felolvasâsa csupân egy részletét
tartalmazza azonos cîmû, a jôvôben kiadâsra keriilô kéziratânak, amelynek
alcîme: "Bizânc magyar kapcsolatai a korai kôzépkortôl a XI. szâzad vé-
géig, kulônôs tekintettel I. Géza magyar kirâlyra és a részére Dukasz Mihâly
bizânci csâszâr âltal kûldôtt koronâra."

Az elôadô elmondja, hogy kézirata hét fejezetbôl dll, s ez alkalommal
dolgozatânak csupân — Szent Koronânk alsô, bizânci részének — a 900. év-
fordulôval kapcsolatos részét olvassa fel. Mindazonâltal szûkségesnek véli e
székfoglalô sorân ismertetni munkâja egyéb fejezeteit is, ha csak pâr szôval
is, hogy az okozati ôsszefiiggések felismerésében a hallgatôsâg hiânyt ne
szenvedjen.

A "Bizânci korona" bevezetô fejezete — a 900. évfordulô aktualitâsân
kîviil — felhivja a figyelmet arra, hogy I. Géza kirâlyunk âltalâban a ma
gyar tôrténetîrâs "mostohagyermeke", akinek még arânylag rôvid uralko-
dâsa sem menti azt a tényt, hogy tôrténészeink valôsâggal elsullyesztik Sala-
mon és Szent Lâszlô kirâlyaink ârnyékâban. Ehhez hasonlôan a bizantinolô-
gusok Dukasz Mihâlyt is meglehetôsen elmosôdottan kezelik, amikor a
"Macedôn"- és "Komnenos"-dinasztiâk kôzôtti periôdusrôl îmak. A "Bizân
ci korona" c. munka alkalmat ad egyes elhanyagolt részletek bôvebb magya-
râzatâra.

A IL fejezet a magyar nép bizânci kapcsolatairôl szôl egészen Szent Ist-
vân kirâlyunk halâlâig; kitér Bizânc onugor, korai és késôi avar, bolgâr kap-
csolataira, a "Hetumoger"-rel s a mâr letelepûlt magyar néppel valô ôssze-
kôttetésekre, kulônôs tekintettel Bulcsu, a gyulâk, Ajtony és Vâszoly-Basi-
leos bizânci politikâjâra.

A ni. fejezet az Ârpâdhâz ûn. "Vâszoly-âgânak" bizânci ôsszekôttetései-
re vilâgît râ; kûlôn figyelmet szentel az I. Endrének kûldôtt ûn. "Mono-
mach-koronâra", annak kûldési kôrûlményeire és technikai leîrâsâra.

A IV. fejezet elsô fele a Pâpasâg és a Német —Rômai Csâszârsâg kôzôtt
kialakulôfélben lévô invesztitura harc magyarorszâgi kihatâsaival kezdôdik;
megmagyarâzva, hogyan képviselte Endre-fia-Salamon a német hûbéri gon-
dolatot,- ezzel szemben hogyan testesîtôdôtt meg Béla-fia-Gézâban hârom
jelentôs ôsszefûggés; 1) a lengyel szôvetség, 2) a pâpa és egyûttal 3) a bizânci
csâszâr felé valô orientâlôdâs. E hârmas gondolât a német csâszârsâg fôlé
tomyosulô erôvé terebélyesedettl Tehât a "bizânci korona" kûldése nem el-
szigetelt és "véletlen" esemény volt — mint azt némely tôrténészûnk beâllit-
ja —, hanem komplikâlt nemzetkôzi diplomâciai kôlcsônhatâsok eredmé-
nye és szimbôlumal

A tulajdonképpeni székfoglalô a IV. fejezet mâsodik felével kezdôdik s a
magyarorszâgi "német pârt", s "magyar —lengyel pârt" kôzti intrikâk légkô-
rébe vezet, hogy aztân râvilâgîtson Bizânc rettenetes manzikerti vereségének
nemzetkôzi-politikai kôvetkezményeire.



Az elôadô székfoglalôjât a hallgatôsâg kôrében bemutatott tâblâzatok-
kal egésziti ki. (a) "A Vâszoly-âg bizânci kapcsolatai", b) "A bizânci korona
kuldetésének nemzetkôzi ôsszefûggései" és c) "Tizenkét év tôrténete:
1063-1075".)

Salamon udvarâban a hercegek sikerei csak a féltékenység
és irigység parazsâra vetnek ûjabb szâraz galyakat. A tûz bâr-
mikor ismét felobbanhatott. A német tanâcsadôk minden je-
lentéktelen vâltozâsban is Géza trônkôvetelôi kîsérletét lâttâk
és éreztették. A nemzetkôzi politikai szintér lassan Gézânak lât-
szott kedvezni Salamon ellenében. Az 1066-i triburi német die-
tân a nemesség és papsâg ugyan kiszabadîtotta az ifjû IV. Hen-
riket az érsekek fogsâgâbôl, de a fiatal, tapasztalatlan uralko-
dô bizonytalanul âllt lâbân a hazai intrika szôvevényében — a
nôvekvô hatalmû Hildebranddal maris tôrténelmi farkassze-

met nézett.

A pâpasâg sikert sikerre halmoz. Mât 1068-ban a norman-
nok elûzik Bizâncot Ottrantôbôl, majd Robert Guiscard, ez a
keménykôtésû normann kalandor tûnik fel a lâthatâron, hogy
majd végleg kiûzze a bizânci gyarmatosltôkat Sziciliâbôl — a
papa âldâsâtôl kîsérteni Bizâncot érzékenyen érintette Dél-Itâ-
lia fokozatos elvesztése. Az ûj csâszâr, Romanos Diogenes am-
bîciôzus és tapasztalt katonaember volt, tanâcsadôi pedig is-
mételten felhîvtâk figyelmét arra, hogy a tôbbszôrôs rokoni
szâlakkal a gôrôg-ortodox oldalhoz kôtôtt Géza herceg szemé-
lyében olyan ember âll Salamonnal és német pârtjâval szem-
ben, akire tân még szâmîthat Bizânc az elkôvetkezô idôkben.

Egyelôre azonban Gézât érdeke arra kényszerîti, hogy kiâll-
jon Salamon mellett. Az ô — és Lâszlô ôccse — nôvekvô ma-
gyarhoni népszerûsége éppen kirâly-unokaôccsûk szolgâlatâ-
ban terebélyesedik — a tôrténelem irôniâjaként és éppen egy
Bizâncot ért csapâs kôvetkezményeképpen. 1071-ben ugyanis
olyan tragédia éri Bizâncot, amely majdnem egyedûlâllô volt
tôrténetében. Manzikertnél (a Van tôtôl északra) a bizânci csâ
szâr dôntô csatâra hatârozta el magât az elôretôrô szeldzsuk-
tôrôkôkkel szemben. Oly biztos volt a dolgâban, hogy még a
tôrôkôk egyezkedésre irânyulô szândékât is visszautasîtotta. Az
eredmény az lett, hogy a csâszâri csapatokat megsemmisîtô ve-
reség érte. (Andronicus Dukas és mâs bizânci fôurak idejében
elmenekûltek a hadszîntérrôl, a csâszâr azonban a tôrôkôk fog-



sâgâba esett. Mikor kiszabadult, mâr hiâba prôbâlkozott a csâ-
szâri trôn visszaszerzésével; ellenfelei megvakltottâk, majd
megôlték.) A manzikerti csata azt eredményezte, hogy mostan-
tôl kezdve szinte egész Kis-Âzsia védtelenûl hevert a kônyôrte-
len ellenség lâbai elôtt.

A bizânci tragédia alkalmat adott Salamonnak arra, hogy
merészebb katonai lépéseket tegyen — déli irânyban. Gyanak-
vâsa unokatestvéreivel szemben nem csôkkent, sôt nôvekedett,
hiszen éppen ebben az évben a hercegek hûga, Szôfia, akinek
férje az isztriai Ulrich 1070-ben meghalt — férjhezment Mag-
nushoz, a szâsz herceghez, akinek még német belûgyekbe is
beleszôlâsa volt! Salamonnak — déli vâllaikozâsâban — mégis
szûksége volt Géza és Lâszlô vitézeire s azok hadiszerencséjére.
Ebben az idôben ugyanis besenyô és kun tôredékek foglaltâk el
a Szerémséget (Sirmion), ezt a Szâvâtôl délre esô terùletet,
amely ezidôtâjt a magyar kirâly fennhatôsâga alâ tartozott. Az
egyesûlt magyar hadaknak nem okozott gondot a terulet meg-
tisztîtâsa; megtudtâk azonban, hogy Nikétâs, az akkor bizânci
erôdîtésnek szâmîtô Nândorfehérvâr (Singidunum) kapitânya
mindent elkôvetett, hogy tâmogassa a besenyôket a magyarok
ellenében. Nikétâs (bâr a Bizâncbôl kûldôtt tanâcsok nyilvân
ôvatossâgra ôsztônôzték) egészen nyîltan a besenyôk oldalâra
âllt és harminc dereglyét îgért nekik gôrôg evezôsôkkel, hogy
minél gyorsabban mozoghassanak a Szâva és az Alduna men-

A besenyô-kun tôredékek megsemmisitése utân Salamon
vérszemet kapott. Nikétâst ôhajtotta megbûntetni. A fennma-
radt monda annyit mond Nândorfehérvâr 1071. évi ostromâ-
rôl, hogy a hosszûra nyûlt harcnak az vetett véget, hogy egy fo-
goly magyar leâny a kûlsô vârost felgyûjtotta, ami lehetôséget
adott a magyaroknak arra, hogy benyomuljanak a vârosba és
beszoritsâk a bizânci zsoldosokat a belsô vârba. Az ôrség
néhâny nap mûlva — szabad elvonulâs feltételével — megadta
magât.

Salamon kirâly (Vid pécsi ispân tanâcsât kôvetve) a vârbôl
kivonulô bizânciakat — adott szava ellenére — fogsâgba ejtet-
te; Géza herceg azonban, az adott szôhoz hîven, élesen ellenez-
te a gôrôg harcosok elfogatâsât. (E lépését azonnal javâra je-
gyezték a mindent figyelô Bizâncban . . .) Salamon, értesûlve



Bizânc manzikerti tragédiâjârôl s valôszinûen megingott hely-
zetérôl, arra akarta a helyzetet felhasznâlni, hogy kalandor-
hadjâratot vezessen Nis (Naisses) felé. Géza és emberei csak
îmmel-âmmal kôvették egy darabig, mîg végûl is Salamon fo-
kozatosan râjôtt, hogy el kell âllnia balkâni hôdîtâsi terveitôl.
Ettôl kezdve szivesebben hallgatott a "német part" szôszôlôira,
akik "ârulâssal", Bizânc szâmâra valô "kémkedéssel" gyanûsî-
tottâk Gézât s arra biztattâk Salamont, hogy a hercegeket egy-
szerûen fogassa el!

Természetesen Géza és Bizânc kôzôtt korântsem volt az a

kôzeli kapcsolat, mint azt valôszinûleg egyes német-pârtiak
gyanîtottâk, de a herceg — Manzikert utân — nyilvân méltat-
lannak tartotta magâra a "hullarablô" nemtelen szerepkôrét.
Elvég^re Bizânchoz nemcsak a Vâszoly-âg rokoni tradîciôja kô-
tôtte, de ebben az ôsi vârosban valahogy talân a keresztény hit
keleti bâstyâjât is lâtta a mohemedân tôrôkôkkel szemben.
Nem tudni, hogy valôjâban meddig kôvette Salamont Nis felé
vezetô ûtjân, azt azonban tudjuk, hogy — Salamon és a "né
met pârt" nagy megdôbbenésére — szabadon engedte a fog-
sâgban lévô gôrôg foglyokat s nyiltan tudtâra adta a kirâlynak,
hogy nem lât okot a Bizânc elleni tâmadâsra. Mi tôbb, fogadta
VII. (Dukas) Mihâly (1071 —78) hâlâs kôvetségét is. E gesztus-
sal Géza herceg vilâgossâ tette Salamon, a németek s Bizânc
elôtt is, hogy nem azonosîtja magât a magyar kirâllyal és ta-
nâcsadôival!

Ez volt Géza és Dukâsz Mihâly kôzôtt az elsô politikai kap
csolat s e kapcsolat mindjârt okot is ad arra is, hogy megje-
gyezzûk, amit a bizânci korona szâmos szakértôje feltételez, A
magyar kôzépkor tôrténészei kôzôtt nem is egy akad ugyanis,
aki ûgy véli, hogy a bizânci csâszâr mâr ekkor — tehât mâr
1071-ben — elkûldte Géza hercegnek a bizânci koronât hâlâja
és személyi nagyrabecsûlése jeleként. (A koronân a Géza zo-
mâncképén levô felirat sem câfolja meg kifejezetten ezt a felte-
vést, a felirat ugyanis nem kimondottan "kirâlynak", hanem
"kralisz"-nak cîmezi Gézât. Ez a megjelôlés a Bizânccal ôssze-
kôttetésben âllô tôrzsfôket, pl. annak idején az erdô-elvi gyulâ-
kat is megillette. E sorok îrôja is ûgy véli, hogy a bizânci koro
na nem ekkor, hanem csupân hârom évre râ keriilt Gézâhoz,



mint mâr a magyarok kirâlyâhoz, akinek bizânci kapcsolatai
akkorra mâr bizânci hâzassâggal is kibôviiltek.)

Géza herceg egyébként mâr Salamon kirâlysâga korszakâ-
ban folytatta Istvân kirâly, valamint nagybâtyja és atyja ki-
egyensûlyozott politikâjât, mely a legreâlisabbnak lâtszott oly
orszâg szâmâra, amelyet a tôrténelem két csâszârsâg kôzé ékelt.
Hogy Géza mennyire nem "Bizânc embere", azt a soron kôvet-
kezô lépése is mutatta. Mikor kôzte és Salamon kôzôtt a ke-
nyértôrés mâr kûszôbôn âllt (1073), elôbb Hildebrandhoz for-
dult (aki mâr ekkor a pâpai trônon ûlt VII. Gergely néven,
1073 —85) és a Szentszék eivi segîtségét kérte Salamon ellen.
Erre a segîtségre joggal szârmthatott, mert a pâpa nem rokon-
szenvezett a német-hûbéres Salamonnal, amellett a Szentszék
maga is felvette ezidôben Bizânccal a diplomâciai kapcsolatot.
Ezt kôvetôen Géza katonai segîtséget kért Lâszlô ôccsétôl, a
lengyelektôl és Ottô morva hercegtôl.

Az elsô — 1074 februâr 26-i — ôsszecsapâs még Salamon
szâmâra hozott gyôzelmet, de pâr hét mûlva — mârcius 14-
én — Mogyorôdnâl mâr megfordult a kocka! A Csômôr—
Fôt —Godôllô âltal hatârolt hâromszôgben Salamont tekinté-
lyes német kôtelékek is tâmogattâk. Mindkét fél a lovasroham-
ra épitett. Salamon môgôtt 30 zâszlôalj âllt, mîg (a fennma-
radt Krônikâk szerint) a hercégek mindôssze 15 zâszlôaljat tud-
tak nyeregbe ûltetni. Salamon csapatait Vid és Ernyei vezette.
Az elôbbi engesztelhetetlen ellensége volt Gézânak, az utôbbi
csupân zsoldos, akinek szive fâjt az âldatlan testvérharc miatt.
A hagyomâny kiemeli Lâszlô herceg kitûnô hadi-taktikâjât.
Tudta, hogy bâtyjât tekintik fôcélpontnak, ezért csapatait a
szârnyakra vitte s két oldalrôl tâmadt Salamon hadaira. Végul
a német —magyar kirâlyi sereget egészen a Dunâig szorîtottâk s
teljesen szétverték. Salamon Opor vitéz segitségével a csepeli
révhez menekûlt, majd onnan Moson vârâba vett egérutat,
végiil csâszâr sôgorâhoz utazott, német fôldre.

Kôrûlbelûl ez idôben érkezett meg a pâpa vâlasza is Géza
részére. Ûzenete megfelelt a vârakozâsnak, VII. Gergely, ki
egész életét annak szentelte, hogy a német csâszâr soha mâs ki-
râlyok "hûbérura" ne lehessen, megnyugtatôan îrt, bâr Gézât
még mindig "hercegnek" cimezte.

Géza érthette levelébôl, hogy a pâpa mellette âllt. Worms-



ban IV. Henrik kôzben kibékûlt hercegi ellenlâbasaival, de a
kibocsâjtott csâszâri okirathoz nem kérte a papa hozzâjârulâ-
sât. Ez volt az elsô csâszâri, az âllampolgârokhoz kôzvetlenûl
cimzett dokumentum pâpai szentesîtés nélkûll Ezzel persze az
eddiginél is jobban felingerelte VII. Gergelyt. Henrik szâmit-
hatott a pâpa kôvetkezô, kellemetlen lépésére; igazân nem sok
ideje és idege maradt Salamon sirânkozâsait, folytonos, ûjabb
intervenciôs kérelmeit hallgatni.

Még ez év oktôberében VII. Gergely hivatalosan is elutasî-
totta Salamon kirâly igényét. Nem târgyalt a csâszâr vazallusâ-
val. Ugyanakkor a pâpa jelezte Magyarorszâgra vonatkozô fô-
hatalmi igényét is, pâr hônap mûlva pedig, mivel Salamont az
uraikodâsban "akadâlyozottnak", Gézât pedig tényleges ural-
kozônak tekintette — elismerte az utôbbi kirâlyi jogosultsâgâti

Kôzben a mogyorôdi csata végeredménye a "német pârt"
embereit is szanaszét szôrta. Egypâran kôvették Salamont né
met fôldre, mâsok kegyelemért borultak az ûj kirâly, I. Géza
lâbai elé.

Géza tehât mâr 1074 végén arra ébredt, hogy vâr reâ nagy-
bâtyja, atyja, majd unokaôccse megûresedett trônja. Birtokâ-
ban volt VII. Gergely pâpa jôindulatû jôvâhagyâsa, Bizânc ro-
konszenvét pedig a gyônyôrû bizânci korona jelképezte.

I. Géza kirâly és Bizânc

Géza mâr a negyedik Vâszoly-utôd volt a magyar trônoni
Az eddigiek némileg ôsszefoglalâsa céljâbôl is vessûnk csak egy
pillantâst az Ârpâd-dinasztia Vâszoly-âgâra (kôvetkezô old.).

A csalâdfân lâthatô, hogy az 1031 utâni években megvakî-
tott (s 1038-ban elpusztult) Vâszoly âgâbôl az elkôvetkezett év-
tizedekben 1074-ig mâr nemcsak négy magyar kirâly adôdott,
hanem I. Gézât kôzeli rokoni kapcsolatok fûzték Eurôpa
szâmos uralkodô csalâdjâhoz is. A kievi nagyfejedelemséghez
nemcsak nagybâtyja, Endre hâzassâga révén volt kapcsolata,
de Lanka hûga hâzassâga kôvetkeztében is. Édesanyja, Richesa
a lengyel Piast-dinasztia sarja volt, aki ugyan Géza uralkodâsa
kezdetekor mâr nem élt, de a lengyel kapcsolatok — az unoka-
testvérség alapjân — erôsek maradtak. Szôfia hûgânak elsô



Taksony fcjcdclcm
(947-972)

Géza fejedelem
(972-997)

(Szâr) Mihâly

Judit Szenc Istvàn Mâria
(997-1038)

Kôszo/y (mhalt; 938) (Szâr) Lâszlô
(mhalt: 1038)

Levante (mhalt 1074-ben) I. Endre khdly
(1046-1060)
felesége: Anasiasia,
I. Jaroslav kievi
herceg lânya (1046)
(mhalt: 1060)

I. Béla kirdly
(1060-1063)
felesége; Richesa,
II. Myccyslaw lengycl
kirâly lânya (1039)
(mhalt: 1063)

Salomon kirdly (sz.: 1051—52)
(1063-1074)
felesége: Judith
III. Henrik n. csâszâr

lânya, sôgcra: IV. Henrik
német csâszâr.

(mh.: 1093-95?)

Adelheid (mh. :
férjc (1058)
II. Wratislaw

cseh kirâly

/. Géza kirdly
(1074-1077)

Lâszlô herceg Lambert Szôfia Eufémia Ilonka Lanka

(1077-tôl (mh.: 1076) (férjci: (férje: (férje: (férje:
magyar kirâly) 1. 1062: I. Otto Zvoinimir Rostislaw,

I. Ulrich Olmutz horvât Tmutaraka

Isztria hercege) kirâly) hercege)
grôfja,
2. 1071:

Magnus
szâsz

herceg)

hâzassâga révén Isztria grôfsâga kapott rokoni szînezetet, de
még jelentôsebb volt Szôfîa mâsodik hâzassâga, amelynek ré
vén — Magnus szâsz herceg, sôgora ûtjân — Géza beleszôlâst
nyerhetett a IV. Henrik elleni konspirâciôba is. Eufémia hûgâ-
nak hâzassâga révén Olmûtz hercege lett a sôgora, Ilonka



hûgânak hâzassâga révén pedig Zvoinimir horvât kirâly. Még
legkisebb hûga, Lanka is fontos kapcsolatot hozott a kirâlyi
hâzhoz: a kievi nagyhercegséggel szomszédos Tmutarakan szô-
vetségét. (Azzal aligha dicsekedett I. Géza, hogy alapjâban
véve IV. Henrik német csâszârhoz /unokaôccse, Salamon ré
vén/ is szegrôl-végrôl valô rokoni kapcsolat kôtôtte, de nyilvân
szâmontartotta azt a tényt, hogy unokahûga, Adelheid cseh
hâzassâga révén mâr Bohémia is a rokon-orszâgok sorâba tar-
tozott.)

Mindezt ôsszefoglalva, Géza kirâly rokoni kapcsolatot
tartott az akkori Magyarorszâgot hatârolô, ûgyszôlvân vala-
mennyi orszâg uralkodô csalâdjâval — Bizânc kivételével.

Nos, ez sem sokâ vâratott magâra; Konstantinâpolyban
mâr nemcsak az aranymûvesek dolgoztak a csâszâr âltal kûl-
dendô koronân, dolgoztak mâr Synadene gyônyôrû menyasszo-
nyi ruhâjân isl (Synadene Théodore Synadenus nagy hatalmû
bizânci fôûr leânya volt. E hâzassâg révén — bâr mâr Géza
halâla utân egy éwel, 1078-ban — a Vâszoly-âg rokoni kap-
csolatba kerûlt a bizânci csâszârral isl 1078-tôl 1081-ig ugyanis
Bizânc uralkodôja Nikepforus III. Botaneiates lett, akiben
Synadene a nagybâtyjât tisztelhette.)

Hagyjuk azonban még a bizânci csâszâri udvar hôlgyeit
Synadene menyasszonyi palâstjân dolgozni. Mielôtt e bizânci
eskûvô és a bizânci korona ôsszefûggéseit târgyalnâm, vessûnk
még egy pillantâst Salamonra, sôgorâra, a német csâszârra és
az ellene berzenkedô VII. Gergely pâpâra, a korâbbi Hilde-
brandra.

Nos, IV. Henrik idôkôzben mâr nyakig sûllyedt az inveszti-
tûra kûzdelmébe. A német pûspôkôket megriasztottâk a pâpa
reformjai (kûlônôsen a papi nôtlenséggel kapcsolatos megszi-
goritâs), de a csâszâr elôszdr igyekezett VII. Gergely kedvében
jârni s îgért némi egyhâzi reformokat. Mikor azonban a pâpa
nyîltan felfûggesztette a csâszârnak az egyhâzi személyek feletti
politikai hatalmât, Henrik lâthatta, hogy a jâték az ô megalâ-
zâsâra, csâszâri poziciôjânak teljes alââsâsâra irânyul.

A pâpa reformjai ôsszeegyeztethetetlenek voltak a csâszâri
hatalommal. Azzal, hogy VII. Gergely ragaszkodott a
pûspôkôk pâpai kinevezéséhez, azzal, hogy a csâszâri kinevezést
"simoniânak" (egyhâzi tisztség vâsârlâsânak) bélyegezte, valô-



jâban a csâszârsâg alapvetô struktûrâjât ingatta meg. Henrik
tudta, hogy kenyértôrésre keriilt a dolog s elhatârozta, hogy a
készûlô (wormsi) zsinaton _ egyszerûen letéteti a pâpât Szent
Péter trônusârôl. Szâmithatott ebben a pâpai reformokkal elé-
gedetlen fôpapjai tâmogatâsâra is.

A papa biztos volt dolgâban. Érezte, hogy Eurôpâra kiter-
jedô befolyâsa, egyhâzi hâlôzata, nôvekvô politikai, sôt katonai
hatalma révén felûlkerekedik. Ami a magyarorszâgi eseménye-
ket illeti, fokozatosan abbahagyta a német—magyar békéltetô
politikât. Mâr régen tisztân lâtta, hogy Salamon tulajdonkép-
pen a magyar fôld és népe feletti invesztitûra-jogot ajânlja fel
csâszâri sôgorânak, tehât pontosan azt a hûhéri jogot, amely
Gergely szerint nem a csâszârt, hanem kizârôlag a pâpât illeti
meg! Tudott Géza erôsôdô bizânci kapcsolatairôl is, tehât az
idô sûrgetett. Kinyilvânîtotta, hogy Salamont nem tâmogatja,
mert a német csâszâmak semmi joga sincsen magyarorszâgi be-
avatkozâsra; Magyarorszâg — a szilveszteri hagyomânyok
alapjân Szent Péter és Szûz Mâria kizârôlagos patronâtusa
alapjân âll, tehât; el a kezekkel Gézâtôl és Magyarorszâgtôl!
Ime: ez az invesztitûra harc és a Géza —Salamon-konfliktus el-

vâlaszthatatlan kapcsolata.
IV. Henriket részben helûgyi problémâi, részben a Szent-

székkel kapcsolatos bajai arra késztették, hogy magyar sôgorâ
nak csak igen csekély — mondhatni lâtszôlagos — segâtséget
adjon. A német erôk segîtségével biztositotta Salamonnak Mo-
son, Sopron és Pozsony megyék felett a "kirâlysâgot". Salamon
elfoglalta ûn. "kirâlyi székét" Pozsonyban, onnan "uralkodott"
a kicsiny teriilet felett és onnan prôbâlta tovâbbi intrikâkkal
Géza életét megneheziteni.

1075-ben /. Géza kirâly és Théodore Synadenus leânyânak
eskûvôjét nagy pompâval tartottâk meg. Dukds Mihâly ûjjon-
gott a Basileos —Vâszoly kapcsolat sikeres felûjitâsa miatt, de
Géza is ôrult, mert a német csâszârral szemben a bizânci csâ-
szâr hatalmânak sakktâblâra âllitâsa szerencsés lépésnek
lâtszott.

Mielôtt azonban a bizânci korona kûldésére râtérnénk,
meg kell még vizsgâlnunk alaposabban Dukasz Mihâly kôriil-
ményeit is.

Mihâly csâszâr, aki mâr 1071 ôta a bizânci trônon ûlt, X.



Konstantinus (Dukas) csâszâr (1059 —1067) és Eudôkia csâ-
szârnô legidôsebb fia volt. Konstantinus halâla utân a csâszâr-
nô Romanos IV. Diogenest vâlasztotta maga mellé azzal a fel-
tétellel, hogy Romanos a csâszâri pâr utân a legmagasabb be-
osztâst adja Mihâlynak és két ôccsének, Andronikosnak és
Konstantinos Porphyrogenitosnak. Mikor Romanost Manzi-
kertnél katasztrôfâlis vereség érte a tôrôktôl, Andronikos (a kô-
zépsô Dukas-fiû) a csata szînhelyérôl még idejében megszôkôtt.
Sietett vissza Konstantinapolisba, hogy tâjékoztatâst adjon a
vesztett csatârôl s megvigye a hirt Mihâly bâtyjânak, hogy Ro
manos veresége folytân ôlébe hullott a csâszâri korona. Roma
nos Diogenes, amint kikeriilt a tôrôkôk fogsâgâbôl, ismét mint
csâszâr klvânt visszatérni, de a Dukas-rokonsâg alaposan felké-
szûlve vârta Dukas Jânos Caesar (Mihâly nagybâtyja, a néhai
X. Konstantinos ôccse) vezetésével. A konfliktus a szerencsét-
len Romanos vereségével végzôdôtt, akit aztân — a bizânci tra-
diciô alkalmazâsâval (lâthattuk, hogy ezt a môdszert vâlasztot
ta I. Istvân is Vâszollyal szemben), elfogatâsa utân megvaki-
tottak. Nam sokkal râ, kînzâsaiba bele is hait. Dukas Mihâly
lett a csâszâr.

Vessûnk egy pillantâst most a kôvetkezô oldalon lévô, elég
komplikâlt tâblâzatra, amely a bizânci csâszâr-utôdlâst mutat-
ja be II. Baziltôl egészen VII. (Dukas) Mihâlyig.

Mihâly csâszâr nem tartozott Bizânc kiemeikedô uralkodôi
kôzé. tires, kapkodô, elveiben, elhatârozâsaiban ingadozô, de
hiû és dicsekvô ember volt. Karrierrôl âlmodozô bûrokratâkkal
vétette kôrûl magât s jôformân râjuk bîzta a birodalom kor-
mânyzâsât oly idôben, amikor Bizânc megmentése katonai eré-
nyeket kôvetelt. Kôzbenô — retorikai esszék szerkesztésén tôrte
a fejét. A legmagasabb tisztségviselôi polcon természetesen tu-
dôst talâlunk: Psellus Mihâlyt. Tâbornokainak tevékenységét
gyanakvô szemmel nézte (mint szâmtalan elôdje), oly idôben,
mikor Bizâncot egyre szorosabb gyûrûbe szorîtottâk ellenségei.

A Balkânon a bolgârok, horvâtok és szerbek szinte egyidô-
ben keltek fel — Manzikert hîrére — a birodalom ellen. Voi-
tech Gyôrgy bolgâr felkelését még valahogy csak elfojtottâk a
csâszâr zsoldosai (1072 —73), de a szerbek ônâllôsodâsi tôrek-
vése mâr oly hathatôs volt, hogy Mihâly szerb kûzdelmét 1077-
re mâr a pâpai legâtus âltal valô koronâzâs kôvethette. A hor-



Macedônial II. Basil ("Bulgaroktonos") . . .
(976-1025)

ôccse: VIII. Konstantinos

(elôbb uralkodôtârs, majd
1025 —28: ônâllô csâszâr).

ôzvegye: Zoé csâszârnô . . . hûga: Theodôra

Zoé târsuralkodôi:

1) elsô férje: III. Romanos ("Argyropolus"), 1028 —34,
2) 2. férje: IV. Mihâly ("Paphlagon"), 1034 —41,
3) kegyence: V. Mihâly ("Kalaphates"), 1041—42,
4) hûga: Theodora, 1042
5) 3. férje: IX. Konstantinos ("Monomachos"), 1042—54,

(tôle kapta I. Endre a "Monomach"-koronât)

Theodora jelôltje: VI. Mihâly ("Stratioticus")
(1056-57)

ennek legyôzôje: Izsâk ("Comnenos"), aki lemond
és âtadja csâszârsâgât (1057 —59)

X. Konstantinos Dukas ôzvegye, Eudoxia
férjet és csâszârtârsat vâlaszt:

Romanos ("Diogenes")-t,
(1067-71), ^

Theodora csâszârnô,
az utolsô "Macedôn",

(1054-56)

Dukas Konstantinosnak

(1059-1067)

akit a manzikerti tragédia kôvetkeztében . VII. Mihâly "Parapinakes"
Dukas, Konstantinos fia

kôvet a trônon. (1071 —78).

vâtoknâl Kresimir Péter elhôdîtotta Dalmâciât Bizânctôl s
1076-ra mâr Zvoinimirt (Géza Ilonka hûgânak férjét) mâr
ugyancsak kirâllyâ koronâztatta a papa. A besenyôk, ûzok és a
tôredékekben mâr kôzéjuk keveredett kunok szabadon garâz-
dâlkodtak, nemcsak az Al-Dunâtôl északra, de mâr a Balkân
déli részeiben is, szôrvânyosan le a Boszporuszig. A Fekete-ten-



ger északnyugati teriiletét (nagyjâbôl a régi Atelkuzu vidékén)
oly kizârôlagos uralmuk alatt tartottâk a lovas népek (ez idôtâjt
még besenyô, késôbb mâr kun fennhatôsâg alatt), hogy sem
Bizânc. sem Magyarorszâg, sem a Kievi Nagyfejedelemségnem
tudta uralmukat megzavami. A szeldzsuk tôrôkôk — Bizânc
legveszedelmesebb ellenségei — élén egészen 1073-ig Alp Ars-
lan (Tughril tôrôk fôvezérnek, Bagdad elfoglalôjânak unoka-
ôccse) âllott. 1063-ban Alp Arslan mâr Georgiât és Arméniât is
elfoglalta s ô volt a manzikerti csata hôse is, amely megszûn-
tette Bizânc hatalmât ûgyszôlvân egész Elô-Âzsiâban. 1073-
ban Malih Shah, Alp Arslan fia lett a tôrôkôk fejedelme
(1073 —92), aki Nizam al-Mulk nagyvezérével megszilârditotta
a tôrôk uralmât Kis-Azsiâban s végzetes kôzeledésével szinte
âllandô rettegéshen tartotta Bizânc népét.

Ilyen kôrulmények kôzôtt valôban nem volt tanâcsos Dukas
Mihâlynak hadvezéreivel ellenségeskednie. Tanâcsadôi kûlôn-
ben — lâtva a generâlisok "megbizhatatlansâgât" — kûlfôldi
katonapolitikai ôsszekôttetések felûjîtâsât ajânlottâk a csâszâr-
nak.

E lehetôségek kôzôtt természetesen I. Géza magyar kirâly
(ûgy is, mint "Basileos —Vâszoly" unokâja) lâtszott a legfonto-
sabbnak. Magyarorszâg ugyan nem jôhetett szâmîtâsba a
szeldzsukok ellen, de alkalmasnak lâtszott arra, hogy jôl jâtsza
majd az ûtkôzôâllam szerepét a németek ellen, kôzvetîthet Rô-
ma felé, s rendet teremthet a horvâtok, bolgârok, szerbek, be-
senyôk soraiban, tehât tehermentesitheti Bizâncot észak felôl,
hogy aztân a gôrôg csâszârsâg annâl hathatôsabban védje
magât a tôrôkôk keleti elôrenyomulâsâval szemben.

I. Géza tehât elsô helyen âllt Bizânc kûlpolitikâjâban s a
nemzetkôzi politikai érdek mellett némi érzelmi vonatkozâsok
is jelentkeztek. Bâr a diplomâcia — s természetesen a bizânci
diplomâcia sem volt kivétel — âltalâban nem ismerte sem a
hâlât, sem az érzelgôsséget, mégis utalnom kell a mâr emlîtett,
1071-ben tôrtént eseményekre, amikor Géza — még herceg.
korâban — emberségesen bânt a fogsâgba esett bizânci hadi-
foglyokkal, s mikor Géza — még kirâlyâval, Salamonnal is
nyîltan szembeszâllva — nem ôhajtotta balkâni imperialista
lépésekre felhasznâlni Bizânc manzikerti tragédiâjât.

Dukas Mihdly és tanâcsadô testûlete még élénken emléke-



zett erre az — hârom esztendôvel ezelôtti — idôre, amikor
Géza herceg jôindulattal kôszônte meg a csâszâr hozzâ kûldôtt
hâlâlkodâsât s biztosîtotta Dukas Mihâlyt barâtsâgârôl. Mint
lâtjuk, 1074 —75-re konkrét politikai kapcsolattâ terebélyese-
dett a bizânci csâszâr és az idôkôzben kirâllyâ lett herceg békés
kezdeményezô lépése. Bizâncot az sem zavarta, hogy Géza idô
kôzben a pâpa felé is kôzeledett. Elvégre Bizânc becsûlte VII.
Gergelyben a németekkel szemben a keménységet, s bâr a pâ-
pasâg és a gôrôg csâszârsâg kôzôtt âllandô konfliktust jelent-
hetett az egyhâzszakadâs, a dél-itâliai kolôniâk ûgye s a dunai
âllamok felett a legfelsôbb kegyûri jog — Géza jô szolgâlatot
tehetett a kôzvetîtés kérdésében.

Bizânc mâsik szôvetséges-tapogatôzâsa Itâlia irânyâba tôr-
tént. Ezidôtâjt a bizânci kôvetek VII. Gergelyt is megkômyé-
kezték, a gôrôg és latin egyhâzak hûsz éwel ezelôtt megszakadt
egységének ûjraâllîtâsât javasoltâk. A javaslat persze hajôtôrést
szenvedett VII. Gergelynek azon a csôkônyôs alapelvén, amely
szerint Rôma kizârôlagos teokrâciâjânak kell uraikodnia e vilâ-
gon. Ez az alapelv nem tûrt meg semmiféle csâszârsâgot, sem
németet, sem gôrôgôt, amely az egyetemes fôldi uralmat meg-
oszthatnâ. (A pâpa nem idegenkedett voina Bizâncot, mint
"alattvalô" âllamot "keblére ôlelni". Ebbôl a célbôl 1073-ban

Konstantinâpolyba is kûldte Velence fôpapjât. Miutân meg-
gyôzôdôtt rôla, hogy Bizânc a maga terûletén még mindig kor-
lâtlan egyhâzi fôhatalomnak tartja magât, illetve a konstanti-
nâpolyi pâtriârkât, VII. Gergely megtagadott bârminemû
kôzelebbi egyûttmûkôdést Dukas Mihâlytôl.)

Maradt még egyetlen lehetôség Bizânc szâmâra: Robert
Guiscard, a normann vezér, aki Bariban (I07I) és Palermôban
(1072) elért gyôzelme utân âllandôsitotta normann harcosai
uralmât és végleg elûzte onnan Bizânc helytartôit és katonâit.
Dukas Mihâly idejében Guiscard mâr Dél-Itâlia nagy részét is
birtokâban tartotta (Capua, Amalfi és a pâpasâghoz tartozô
Benevento kivételével). Miutân VII. Gergelyhez valô kôzele-
dése amûgyis hajôtôrést szenvedett, Dukas Mihâly nem âtal-
lotta a pâpât felingerelni. Igyekezett a pâpai —normann szô-
vetséget alââsni azzai, hogy gyermekkorban lévô fiât ôsszehâ-
zasitotta Guiscard leânyâval. (A bizânci csâszâr fiât ugyancsak
Konstantinos Porphyrogenitosnak hîvtâk, tehât ez most mâr a



harmadik volt ezen a néven, a csâszâr ôccse és a X. szâzadbeli
nagy uralkodô utân.) Persze a normanokkal valô szôvetség ko-
rântsem jelentett ellensûlyozâst a szeldzsukokkal, a pâpâval, a
németekkel, a balkâni lâzadôkkal szemben, Dukas Mihâly kûl-
politikai "szemefénye" tehât 1075-ben vâltozatlanul I. Géza
magyar kirâly volt.

Ime, mindezek voltak a bizânci korona kûldésének nem-
zetkôzi kûlpolitikai elôzményei. Azok a kûlfôldi (és magyar)
tôrténetîrôk, akik munkâjukban mindôssze szârazon és szûk-
szavûan megemlitik (vagy meg sem emlîtik), hogy Dukas Mi
hâly bizânci csâszâr elkûldte a Szent Korona késôbbi alsô részét
I. Géza magyar kirâlynak, bizony legtôbb esetben nem sok
ûgyet vetettek arra, hogy a Bizânci Korona elkûldésének né-
met —pâpai —normann —szeldzsuk—balkâni stb. nemzetkôzi-
politikai elôzményei voltak, s hogy a bizânci korona kûldése
igen erôs ôsszefûggésben volt az 1054-ben tôrtént rômai —gô-
rôg egyhâzi szakadâssal, az 1071-ben megindult Invesztitûra
harccal s az ugyanebben az esztendôben tôrtént tragikus végû
manzikerti csatâval. A Géza tôrténetével foglalkozô munkâk
nagyrésze ugyancsak nem sok ûgyet vet arra sem, hogy Gézât
— még herceg korâban — barâtsâgos kapcsolatok fûzték
Dukas Mihâlyhoz a nândorfehérvâri hadifoglyok szabadonbo-
csâjtâsa miatt — mint ahogy igen sok tôrténetîrô elmulaszt
ôsszefûggést keresni Géza nagyapjânak, Vâszoly-Basileosnak
korâbbi bizânci kapcsolatai, Gézânak 1075-ben tôrtént bizânci
hâzassâga — és az ugyanebben az évben kûldôtt bizânci koro
na kôzôtt.

Emlîtettem a fentiekben a "Szent Korona" tényét. Nos,
megâllapîtâsom szerint (bâr sok tôrténetîrô elôszeretettel emllti
— mâr Géza idejében — a bizânci koronât, mint a "Szent
Korona alsô részét") I. Géza idejében még nem lehet a "Szent"
Koronârôl, mint tôrténelmi realitâsrôl beszélni. Gézât ugyan
nyilvân mâr 1074-ben megkoronâztâk valamilyen koronâval s
ez lehet, hogy az annak idején II. Szilveszter pâpa âltal Szent
Istvânnak kûldôtt korona volt, bâr a koronâval kapcsolatos ta-
lâlgatâsok egy része szerint Szent Istvân koronâja ekkor még
Salamon birtokâban volt. Valôszinû, hogy I. Géza, mint ahogy
az Ârpâd-hâzi kirâlyok tôbbsége, kimondottan "hâzi és szemé-
lyes" célra szolgâlô aranykoronât hasznâlt ûnnepélyes alkal-



makkor s valôszînû az is, hogy a bizânci koronât csakûgy, mint
a késôbb visszakerûlt rômai koronât csupân kincstârâban tar-
totta. (A "Szent Korona" szimbôlikus, a magyar alkotmânyt
megtestesîtô jellege csak késôbb, 1083-ban, I. Istvân szentté-
avatâsâval egyidejûleg vâlt magyar tradiciôvâ.)

Meg kell még emlîteni azt is, hogy van még olyan tôrténész
is (pl. M. Budinger "Ein Buch ungarischen Geschichte",
1058 —1100, Leipzig, 1866), aki azt âllîtja, hogy valôjâban
Géza kifejezetten kérte Dukas Mihâlytôl a bizânci koronât, te-
kintettel arra, hogy a rômai korona Salamon birtokâban volt
és Salamont még éppen erôs német csapatok vették kôrûl, te-
hât Géza a rômai koronâhoz egyelôre hozzâ nem férhetett. Ez a
teôria — ebben a formâban — alaptalannak lâtszik. A rômai
koronânak — mint mâr emlitettem — még korântsem volt
meg az a szimbôlikus jelentôsége, mint késôbb, kôriilbelûl
Szent Lâszlô utân, méginkâbb az Anjouk uralmâtôl kezdve.
Gézânak môdjâban volt aranybôl csinâltatni magânak olyan
koronât, mely tân kûlônbûl nézett volna ki, mint a rômai koro
na. Ha pedig Géza koronâzâsât s kirâlyi hatalmât mindenâron
a nagyapjât annak idején megvakîttatô Istvân kirâly emléké-
hez kivânta volna kapcsolni (ami elvégre lehetséges, mert az
elsô magyar kirâly nimbusza nyilvân egyet jelentett Magyar-
orszâgon a kirâlyi hatalom realitâsâval), akkor kérhetett volna
VII. Gergely pâpâtôl mâsik koronât (esetleg a rômai korona
pontos mâsât) — igazân nem szorult (mâs hijjân) a bizânci ko-
ronâra! Nem, a bizânci korona nem volt a rômai korona pôt-
lâsa, helyettesîtôje, szimbôlikus alkotmânyt-megtestesîtô variâ-
ciôja. Géza nem kérte azt Dukas Mihâlytôl; azt a bizânci csâ-
szâr kérés nélkûl, ônszântâbôl kûldte a magyar kirâlynak sze-
mélyes ajândékként, nagyrabecsûlése jeléûl s egy bizânci —
magyar szôvetség létesîtése reményében. Bâr nem lehetetlen,
hogy Dukas Mihâly kârpôtlâsul is kûldte a bizânci koronât a
Salamonnâl lévô rômai korona helyett, Bizâncban nem jelen
tett ez a korona a késôbbi "Szent Koronâ"-hoz hasonlô szim-
bôliumot, csupân a bizânci csâszâr kegyének vagy hâlâjânak
megnyilvânulâsât a magyar kirâly felé.

Elképzelhetô, hogy Dukas Mihâly a "bizânci korona"
kûldésével tulajdonképpen azt kivânta jelezni. hogy —e korona
âltal — a magyar kirâlyt hûbéresének tekinti? A vâlasz erre is:



nem. Dukas Mihâly, akinek kûlpolitikai nehézségeit ismer-
tettûk, egyâltalân nem volt abban a helyzetben, hogy — nyu-
gati feudâlis mintâra — a koronakûldésben hûbérûr-vazallusi
minôséget szimbôlizâljon. Tudhatta, hogy ezt Géza amûgyis
visszautasîtanâ; a magyar tôrténelem ismerete — és Bizâncban
jôl ismerték a tôrténelmet — I. Istvântôl, I. Endrén és I. Bélân
keresztûl a mostani magyar kirâlyig arra késztette Konstanti-
nâpoly bûrokrâciâjât, hogy reâlisan lâssâk Géza elképzelhetô
reakciôjât. I. Géza nem volt sem Orseolo Péter, sem Salamon;
nagyon valôszînû volt, hogy éppenûgy visszautasîtotta volna a
hizânci csâszâr hûbérûrisâgât, mint ahogy a magyar kirâlyok
âltalâban visszautasîtottâk a német csâszârok hasonlô tôrekvé-

seit. Bizânc nem vazallust keresett — nem is kaphatott vol
na — csak szôvetségest ellenségei ellen.

Persze, Dukas Mihâly tudott a rômai koronârôl s a hizânci
korona kûldése egyben célzâs volt ellenlâbasa, VIL Gergely
felé is, amely azt mondta: ime, nemcsak Rôma kûldôtt koronât
a magyar kirâlynak — most mâr Bizânc is!

Az elôadô felolvasâsa befejeztével pâr szôval ismertette, hogy kéziratâ-
nak VI. fejezete a Szent Koronânk alsô, hizânci részének részletes technikai
leîrâsât adja, a VII. fejezet pedig Dukas Mihâly és I. Géza magyar kirâly
1075 utâni uralkodâsâval foglalkozik, kitérve Géza ôccsének, Szent Lâszlô
kirâlyunknak hizânci kapcsolataira is.

Az egész kézirat hetven forrâsmunkâra tâmaszkodik, amelyek kôzûl az.
elôadô kiemelte P. J. Kelleher amerikai tudôs nevét, aki a rômai Amerikai
Akadémia tagjaként foglalkozott a Szent Korona anallzisével s munkâja
1951-hen sziiletett meg, tehât hat esztendôvel azutân, hogy a Szent Koronât
magyar tudôsnak alkalma nyllhatott volna lâtnil Kelleher mûvének felhasz-
nâlâsa alkalmat adott a hizânci korona legûjahh, hûséges technikai analî-
zisére — annyi év utân — ismét magfyar nyelven, a VI. fejezethen.
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CSIKMENASAGI'

Gdlôcsy Zsigmond:

ÛJ ÛTAKON AZ ACÉLGYARTÂS TERÉN

Az Akadémiâk ôsi szokâsa szerint nekem is elôdôm mun-
kâssâgârôl kellene dicsérôen megemlékeznem. Olyan kivâlô
férfî azonban, aki a bânydszat és kohâszat terén alkotott volna
nagyjelentôségû dolgokat, még nem volt ennek az illusztris és
kûlônleges célû Akadémiânak a tagja, tehât nincsen e kôrôn
belûl elôdôm, akirôl meg kellene emlékeznem.

Ehelyett emléket âllitok ôsi Aima Materunknek, a magyar
kirâlyi Bânyâszati és Kohâszati Fôiskolânak, amely a maga ne-
mében, alapîtâsi idô tekintetében a vilâg mûszaki tôrténelmé-
ben pâratlan és az elsôk kôzôtt is a legelsô volt. Az egész vilâgot
évtizedekkel elôzte meg a kizârôlag mûszaki tudomânyok mû-
velése és tanitâsa terén.



Emléket kell âllîtanom azoknak a névtelen hôsôknek is,
akik a szumîr-hetita-turâni vilâgban mâr akkor mûvelték a ko-
hâszatot, amikor mâs népek még kôbaltâkkal hâborûskodtak.
Kiemelôen kell emlîtenem, hogy a hîres damaszkuszi és toledôi
penge a mai napig dîcséri a szumîr-egyiptomi ôsôk tudâsât. Râ
kell mutatnom arra, hogy bânyâszati és kohâszati szavaink,
kezdve a bânyân, a kohôn és a fémen magân; folytatva a vas
sal, acéllal, rézzel, ônnal, arannyal és eziisttel — mind ma-
gunkkal hozott szavaink. Egyetlen szôt sem kôlcsônôztûnk e
téren az âlUtôlag mâr akkor is mûvelt Nyugattôl.

Emléket kell âllîtanom Thurzô Jdnosn2L\i, a maga korâban
vilâghlres bânyâsznak és kohâsznak, aki mâr 500 éwel ezelôtt
ôntette a rezet, ezûstôt és aranyat a kirâlyi kincstâmak és ûj-
donsâgképpen a szabad piacra is. Késôbb a Fuggerekkel târ-
sultan târta, tûrta fel Selmec és Kôrmôc értékeit, mig a Fugge-
rek ki nem semmizték. Talân innen ered a "fukar" szô?

Barâth Tibor kônyvébôl tudjuk, hogy a Szumériâbôl, a he-
tita birodalombôl kiszoritott magyar ôseink mâr Kr.e. 780-bôl
szârmazô feljegyzések szerint Selmecen virâgrzô bânyâszatot és
kohâszatot mûveltek. Tehât, mi tanîtottuk a késôbbjôttlnépe-
ket ennek az ôsmûveltségiâgnak tudomânyaira és nem megfor-
dltva. Ôtezer év vagy még tôbb idô ôta termeltek ôseink mâr
vasat és acélt és ezt jô volna nyilvântartani annak, aki a ma-
gyart még ma is, mint valami nomâd pâsztorkodô népet szeret-
né feltûntetni.

Ez a tény munkaszervezés és târsadalomtôrténet szempont-
jâbôl fontos, mert az ôsidôkben csak a kohâszat nôtt ki a hâzi-
ipar keretébôl. Hâmorokat alkottak, aboi az egyik mester a
mâsiknak adta ât a titkokat, mâr nem a csalâdon, de a na-
gyobb kôrû és szabad egyesûlésen belûl.

Az ôskohâszok, amikor a bronzkort a vaskorszakkal levâl-
tottâk, valôjâban nem vasat, hanem egy menetben rôgtôn
acélt âllltottak elô. Nem tudtak ugyanis még akkora hôfokot
elôâllltani, hogy az ércet és a képzôdôtt vaskenyeret meg is
tudtâk volna olvasztani. îgy a vaskenyér nem vehetett fel sem
karbont, sem nem volt képes arra, hogy az érc meddôjébôl az
idegen és szennyezô elemeket kiredukâlja. A képlékeny, de
meg nem olvasztott vaskenyérbôl azutân a hâmorokban a ki-
sebb olvadâspontû salakot ki tudtâk verni, hogy Igy tôbbé-ke-
vésbbé tiszta, vagy finom erezésû acélhoz jussanak.



Csak alig 160 —180 éwel ezelôtt vâltozott meg a helyzet
gyôkeresen, amikor az eredeti "buca tûzbôl , valôszînûleg vé-
letlenségbôl, folyékony nyers vasat kaptak, amely mâr
csomô tisztâtalansâgot tartalmazott. A nyersvas felvett elég
nagy mennyiségû karbont, és nemcsak a vas oxidjai, hanem az
egyéb fémekéi is redukâlôdtak. Atermék rideg, tôrékeny lett és
csak az ezt kôvetô ûjabb menetben lehetett az acélig eljutni.
Idôkfolyamân azacélszûkséglet nôttônnôtt, s ezzel egyutt nôtt
a nagyolvasztôk mérete is, mîgnem ma mâr japân kezdemé-
nyezésére el nem érte a 14 méter âtmérôt. De mind a mai
napig az acélt két fâzisban termeljûk: elôbb félterméket âllî-
tunk elô, nyers vasat, amit aztân teljesen kûlônâllô mûvelettel
finomitunk acéllâ.

A szakirodalom 100 év alatt vagy 800 —900 javaslatot, sza-
badalmat ismer, miként lehetne a nagyolvasztôt, mâs félter-
mék ûzemet kiiktatni és az ércbôl kôzvetlenûl kivânt minôségû
acélt termelni. A buca tûzhôz mâr nem lehetett visszatérni,
mert rôvidesen mâr a vilâg acélszûkséglete vagy egy billiô 109
tonnât tesz ki. Pedig a nagyolvasztônak teljes sor hâtrânya van
azon az egy elônyôn kivûl, hogy a tovâbbi kezelésre folyékony
félterméket bocsâjt rendelkezésre. Hâtrânya, hogy drâga ûton
elôkészîtett darabos ércre van szûksége, hogy a még drâgâbb
kokszotnem tudja nélkûlôzni, hogy rossz kihasznâlâsi faktorral
szedet a nyersvasban 7—10%-ra menô tisztâtalansâgot, és elô-
âll az a fura helyzet, hogy ismét csak rossz kihasznâlâsi fak
torral kell ezeket a tisztâtalansâgokat a mâsodik fâzishan ki-
égetni, hogy az âhîtott acélhoz eljuthassunk.

Kûlônôs, hogy a hâtrânyokkal és ellentmondâsokkal teli
nagyolvasztô menete gyakorlatilag még ma is a régi, és hogy a
mâsodik fâzis — a nyersvas acéllâ valô kifmomîtâsa — tûzehe
fel a vilâg kohâszai fantâziâjât, holott a megfordîtott irâny lett
volna célravezetôbb.

Itt érkeztûnk meg az elsô felismeréshez, hogy a nagyolvasz
tôt csak akkor lehet kikiiszôbôlni, ha megoldâst talâlunk a vas-
ércnek karbonmentes megolvasztâsâra. Feladatunk tehât tisz-
tâtalansâgoktôl mentes, kellô hôfokû vasércômledéket vas-
ércfûrdôt — teremteni. Annâl jobb, ha mâr elôszînîtett, tehât
indirekt redukciôn keresztiilment vasércet lehet megômleszte-
nûnk. Innen érkeziink el mâsodik felismerésûnkhôz, hogy az



ércben még visszamaradt oxigént teljes mértékben redukâlô
atmoszférâban karbonnal, vagy egyéb redukâlô kôzeggel kell
elvonnunk. Igy tisztâtalansâgaink, idegen fémek nem lesznek a
fûrdôben, tehât arra se lesz szûkség, hogy ezeket akâr leve-
gôvel, akâr kûlôn erre a célra elôâllîtott oxigénnel a fûrdôbôl
kiégessûk.

Csak a legutôbbi évtizedek, sôt hônapok tudomânyos vizs-
gâlôdâsai hoztak a vaskohâszat fizikai kémiâja, a reakciô kine-
tikâja, a lângképzôdés és a hôâtvitel terén olyan felismeréseket
és adatokat, hogy a régi jâmbor ôhajok helyébe tudomânyosan
megalapitott eljârâst lehetett kidolgozni.

Egy idôben azonban ezeknek az eljârâsoknak technikai
megoldâsait is meg kellett talâlni. Ezen a téren valô tanulmâ-
nyok vezettek engem ahhoz a felismeréshez is, hogy a fenti kô-
vetelményeket csak akkor lehet kielégiteni, ha nem darabos
anyagokbôl, hanem éppen ellenkezôen, pornemû ércbôl és
egyéb hozzâtartozô pornemû anyagbôl indulunk ki.

Az ércpornak — azon kîvul, hogy a legolcsôbb alapanyag
— ôriâsi elônyei vannak a darahos érccel szemben. Egyeden
kilogramm kellô fînomsâgû vasércpor szâzmilliônâl is tôbb
aprô szemecskét tartalmaz és igy hôâtvételi felûlete ennek a te-
remnek felûletével egyenlô nagysâgûvâ vâlt. Majdnem
ugyanilyen mértékben nô a reakciô képessége is. E kettô ered-
ményeként mind a gâzzal valô elôszinîtés, mind az érc beol-
vasztâsi ideje ezred mâsodpercekben lesz kifejezhetô.

A dolog természetének megfelelôen le kell azonban mon-
danunk az ellenâram egyszerûségérôl, és két tudomânyâgat
kell harmônikusan ôsszekapcsolnunk: a pneumatikus szâllîtâ-
sét a hôâtvitel szabâlyaival. Egyenâramhan kell dolgoznunk és
igyekeznûnk, hogy a fâradt meleget még mindig kellôen ki-
hasznâlhassuk. Igy eljârva mind az elôszinîtés, mind a beol-
vasztâs teljesen folyamatos ûzemben lesz végrehajthatô annak
minden gyârtâsi elônyével. Egyelôre még csak elméletben és
papiron bebizonylthatôan, de ezekhez a feladatokhoz a
technolôgiai megoldâsokat megtalâltam. Kiemelendônek tar-
tom, hogy a mai statikusnak nevezhetô hôâtviteli môdokat si-
kerult dinamikussâ âtvâltoztatnom, tehât sokkal hatâsossabbâ
felfokoznom.

Hâtramarad a harmadik részfolyamat: a vasércfûrdôbôl.



illetve az ottlévô legalsôbb fokû vasoxidbôl az utolsô oxigén
mennyiséget is elvonni, illetve azt fôként szilârd karbonnal re-
dukâlni. Kôzbevetôleg meg kell jegyeznem, hogy a vasérc beol-
vasztâsânâl keletkezett nagy hôfokû fûstgâz hôenergiâjât sajât
vashulladékok, vasszivacs, vagy egyéb vashordozô felhevîtésére,
sôt a dinamikus hôâtvitel segîtségével ugyancsak annak beol-
vasztâsâra is képesek vagyunk fôlhasznâlni. Ezzel természetesen
az acélhozam nagymértékben nôvelôdik.

Akârmennyire kismennyiségû szilârd karbont kell is a fùrdô-
be a redukciô végrehajtâsâra bejuttatni, bizonyos mértékû le-
hûlés âllna elô, ha azt hideg âllapotban kevernénk a fûrdôbe.
Ezen segît az âltalam a szakirodalomba bevezetett "reakciô
érettség" elve. Eszerint a karbont a fûrdô hômérsékletére elô-
zetesen felhevîtett âllapotban kell a fûrdôbe bejuttatni. Ezt a
redukâlâsra felhasznâlandô karbont kénszegény szénporbôl,
olajfélékbôl vagy fôldgâzbôl âllitjuk elô s egyben ezzel melegît-
jûk is fel, minthogy igy ez a fûrdôben azonnal finoman elosz-
lott karbonra és szénhidrogénre bomlik fel.

A redukciô gâzfejlôdéssel jâr, aboi szénmonoxid és hidro-
gén keletkezik, mégpedig igen nagy hôfokon. Egyszerû szâmi-
tâssal kônnyen megâllapîthatô, hogy mennyi gâzt kell termel-
nûnk ahhoz, hogy ezzel az elsô részfolyamatban nyert, meg-
ômlesztett ércport kellô mértékig elô is lehessen szîmteni. Ezzel
a fogâssal elkerùlhetô, hogy az elôszimtés céljâra kûlôn gâzfej-
lesztô telepet kelljen felâllitani, pedig ez a most ismert vasszi
vacs gyârtâsi eljârâsok alapfeltétele.

Az eljârâs szépsége, hogy fel tudja hasznâlni a még nem
teljesen amortizâlt nagyolvasztôkat, illetve az azokban termelt
nyersvasat is, kûlônôsképpen akkor, ha szukség merûl fel az
acélûzem termelését pl. 40 —50%-kal — ûj nagyolvasztô épî-
tése nélkûl — nôvelni. A nyersvas tisztâtalansâgait, a karbont,
sziliciumot, stb. nem kioxidâlandô hâtrânynak, banem egy-
szerûen inkâbb mâr bekevert és elômelegîtett redukâlô szemek
tekinti ez az eljârâs, tehât még ebben az esetben is acélt tisztân
redtdcâlô atmoszférâban tud termelni.

Oszintén megvallva a legnagyobb fejtôrést az utolsô részfo-
lyamat, azaz a fûrdônek végsô redukciôja okozta. Ha t.i. az
elôszînîtést és a tiszta fûrdôképzést tôkéletesen folyamatos
ûzemben ezredmâsodpercnyi idô alatt lebetett elvégezni,



ugyanilyen gyors eljârâst kell megkôvetelni a végredukciônâl
is. Ennek elôfeltételei vannak. Elsôsorban a fûrdôt, illetve a
fûrdôket, s mindezekhez tartozô kôzegeket igen erôs kevere-
désben kell tartanunk. A mâsodik feltétel még nehezebb: az
igen gyorsan keletkezett gâzmennyiséget akként kell tudni elve-
zetni, hogy a reakciôkat nemhogy ne zavarjuk, hanem elôse-
gitsiik. Messze menne a kûlônbôzô megoldâsok taglalâsa, ezért
itt csak annyira szoritkozhatom, hogy jelezzem, a kellô techno-
lôgiai megoldâst erre a kérdésre is megtalâltam.

Ebbôl a rôvid leirâsbôl a kôvetkezôk olvashatôk ki:

a) meg kell tartanunk az ûj tudomânyos alapokat, de ûjbôl
kell tanulnunk csaknem mindent, amit a vas- és acélgyârtâs
tekintetében eddig tanultunk;

b) ûj tanokat kell kikîsérleteznûnk, s ezeknek eredménye-
ként ûj vaskohâszati tankônyveket kell îmunk;

ha ugyanis a kîsérletek igazoljâk az ûj technika alapelveit és
megtalâljâk a technolôgiai megoldâsokat is, akkor:

ûj vasgyâr épîtési kôltsége a mainak kb. negyedére csôk-
kenthetô ;

ugyancsak feleannyi energia lesz sziikséges az acél termelé-

a hideg ércporbôl a kôzbensô âtvezetési és tartâlyban valô
tartôzkodâsi idôt leszâmîtva, egyetlen mâsodperc alatt kap-
nânk kîvânt minôségû acélt;

az eljârâs kônnyû automatizâlhatôsâga kôvetkeztében
fehér-kabâtos munkâsok kis seregére lesz csak szûkség;

nem keletkezhetik vôrôs fûst, mert hiânyzik a fôlôs oxigén
és a tûl nagy hôfok;

mindezek végén az acél ônkôltsége a mainâl sok szâzalékkal
olcsôbbâ vâlik.

Ezzel visszakanyarodtam ôsi vaskohâszainkhoz, Tehetsé-
guk, ôtleteik — mai nyelven szôlva feltalâlâsaik — utân sok
idejûkbe kerûlt, amîg a damaszkuszi pengét, lovaikhoz a zab-,
la- meg patkô-acélt elô tudtâk âllîtani, a technolôgiât kidol-
goztâk. Ma is idô, fâradsâg, pénz elôteremtése ûtjân talâljâk
csak meg majd utôdaim a technolôgiât, amellyel âlmodozâ-
saimat megvalôsithatjâk.

Ha a kîsérleti eredmények nekem adnak igazat, megint
magyar ember lesz az, aki jobbat, tetszetôsebbet tud a régiek



helyébe âllîtani. Ezzel fejezem hattyûdalomat. Kitartâst és
kohâsz-szerencsét, jô eredményt kîvânok azoknak, akik a fona-
lat majd tovâbb vezetik. Szerencse fel!

Dr. Vietôrisz Jôzsef:

TECHNOLÔGIA ÉS TÂRSADALOM

Az év: 1586. — A helyszin-, Rôma.
A feladaV. Cleopâtra obeliszkjét âtszâllîtani a Vatikân mô-

gôtti Caligula térrôl a Szent Péter templom terére.
Domenico Fontana épîtész vâllalkozott a feladat megoldâ-

sâra. Az âllvânyozâson és a csigâkon kivul 40 darab lôval von-
tatott csôrlôt alkalmazott a kôtelek hûzâsâra.

Minden csôrlôhôz két felvigyâzôt âllîtott; ezek ûgyeltek ar-
ra, hogy trombitajelre a 800 ember és 140 lô megindltsa a csôr-
lôket, viszont harangkongâsra azok azonnal megâlljanak.
Csendre volt tehât szûkség, hogy a jelzéseket hiba nélkûl hall-
jâk. Ezért a papa, V. Sixtus, halâlbûntetéssel fenyegette azt,
aki meg mer szôlalni.

Alig induit meg a munka, amikor egy tengerész felkiâltott:
vizet a kôtelekre! — lâtta ugyanis, hogy a surlôdâs miatt néme-
lyik kôtél fûstôlni kezd. Fontana azonnal meg is fogadta a ta-
nâcsot, a papa pedig bûntetés helyett megjutalmazta a tenge-
részt.

A részleteket mellôzve; az obeliszk âtszâllitâsa hiba nélkûl

sikerûlt.

Az év: 1969. — A helyszm: a vilâgûr.
A feladat: embert helyezni a holdra.
Michael Collins ezredes leîrja a készûlést, a hosszadalmas

gyakorlatozâst; meg kell ismerni minden ellenôrzô berende-
zést, meg kell tanulni, hogyan tud segîteni magân vâlsâgos pil-
lanatban. Csak gondoljuk meg, mondja Collins, hogy egy ilyen
ûrhajô mintegy 300.000 alkatrészbôl épûlt és ha csak minden
tîzezredik hibâs volna, az is 30 kritikus probléma okozôja le-
hetne.

Mialatt Neil A. Armstrong és Edwin E. Aldvin a holdra
szâllva tâvol voltak, Collins — a vilâg legmagânyosahb emhe-



re —egyedûl kerengett az anyahajôval a hold kôriil kétnapon
keresztûl. De azért ô is telefon-ôsszekôttetésben volt Houston-
nal, amikor a holdnak az innensô oldalân volt.

És a fôldkerekség népe —tôbb, mint 1000 milliô ember —
râdiôn ballotta vagy televiziôn lâtta is, mint teszi lâbât az.
emberelôszôr a Holdra. Magasztos pillanat volt ez, amelyben a
fôldkerekség târsadalma eggyé forrt s mindenki bûszkének,
boldognak érezte magât, hogy ô is ember.

Bizony-bizony nagyon sokat haladt400 év alatt a technolô-
gia. A sikeres Hold-repûlés a modem technolôgia legnagysze-
rûbb diadala volt. Vége-hossza nem lenne felsorolni, mi min-
dent nyert âltala az emberiség. A gyârtâs zéro selejtre yalô
tôkéletesîtése; az egyes alkatrészek méretének, sûlyânak hihe-
tetlen lekicsinyîtése; a telekommunikâciô csodâlatos kiépitése;
a rôppâlyâk nyomon-kôvetése; a komputerekkel pillanatok
alatt kiszâmîtott rôppâlya korrigâlâsânak végrehajtâsa; a
Hold-utasok éjjel-nappal valô orvosi megfigyelése és îgy to-
vâbb, mind ebbôl a programbôl fejlôdôtt ki s âll tovâbbra is
bârkinek rendelkezésére.

A fejlett technolôgia nemcsakhatalmat reprezentâl, igenjô
ârûcikk is az. Minden orszâg târsadalmânak nyilvânvalô érde-
ke tehât a sajât technolôgiâjânak fejlesztése és a szâmukra fon-
tos technolôgiâk megszerzése.

Van azonban jô oldala mellett rossz oldala is a fejlett
technolôgiânak.

Jô oldala, hogpy segîtségével ma embermilliôk jobban élnek,
mint hajdan a kiskirâlyok. Rossz oldala, hogy vizet-, levegôt
szennyez, aminek lekûzdése drâga, idôt rablô, s a fejlôdés aka-
dâlyozôja lehet.

Jô oldala, hogy a robotolô testi munkât mindinkâbb gépek
veszik ât. Rossz oldala, hogy âtmenetileg munkanélkûliséget
okoz, amîg a munkâssâg âtképzése megtôrténik.

Jô oldala, hogy a kidolgozott tômeggyârtâs nagyon emeli a
gazdasâgossâgot, îgy tôbb jut tôbbfélébôl olcsôn sokaknak.
Rossz oldala, hogy a tûlhajtott termelés kritikussâ teheti a
nyersanyag-ellâtâst és tûlterhelheti az energia-szolgâltatâst.

Ûjabban gyakori tâmadâs éri a technolôgiât bizonyoskôrôk
részérôl; azzal vâdoljâk, hogy megszaladt a târsadalom rovâsâ-
ra. De ne feledjûk a târsadalom nyomâsât sem a technolôgiâ-



ra; lehet, hogy levâgjuk a libât, ami arany tojâsokat tojik. A
technolôgia nélkûlôzhetetlen eleme a profitképzôdésnek és a
profit teszi lehetôvé a târsadalom fejlôdését. A szegénygondo-
zâs, az egészségûgy, az iskolâzâs, a vârosfejlesztés, a katonai vé-
delem pénzûgyi alapja mind a termelésbôl kerùl ki. Ha a tech
nolôgia nem fejlôdik, mindezek a programok elsorvadnak.

A holdrepûlés dacâra sem lehet technolôgiai szakadékrôl
beszélni az Egyesûlt Âllamok és a tôbbi gazdasâgilag fejlett or-
szâgok kôzôtt. Ezzel szemben volt és még mindig van ûzemveze-
tésbeli (managerial) elônye az Egyesûlt Âllamoknak. Ezért
ment szâmos amerikai nagy vâllalat fiôk-vâllalatokkal tenge-
rentûlra. Igy a technolôgiât az alkalmazâsâval (know — how)
egyûttesen exportâltâk, ami valôban jô hasznot is hajtott.

Az Egyesûlt Âllamok haladnak, de a tôbbiek mindjobban
felzârkôznak, hacsak az elôbbi nem fokozza a tempôt.

Fordîtsuk ezutân figyelmûnket a levegô és szennyezésé-
nek problémâjâra. A vonatkozô tôrvényeket bizony csak sietve,
mondhatnâm elsietve hozta meg a US Kongresszusa. A "tiszta
levegô tôrvénye" a levegôben kibocsâthatô szennyezô anyagok
mennyiségét szabâlyozza és nem a kârt veszi figyelembe, amit a
szennyezés okoz. Mâr eddig nyilvânvalô, hogy nagyvârosban
tôbb kârt okoz a szennyezés az emberek egészségében, mint
gyéren lakott vidéken. Ezen az ellenôrzô szervek ûgy gondoltak
segîteni, hogy ôvezetekre bontottâk az orszâgot; de milyen sze-
rencsétlen fogalmazâsban. Ûj gyâr vagy villanytelep nem tele-
pûlhet "szennyezettnek" nyilvârdtott vârosba vagy ipartelep
kôzelébe, mert teljesen szennyezésmentesen kellene a szabâly-
zat szerint dolgoznia, ami természetesen lehetetlen. De nem
mehet a vidéki ôvezetbe sem, mert arra azt a megszorîtâst hoz-
tâk, hogy nem szabad csôkkenteni az ottani levegô tisztasâgât,
még akkor sem, ha a gyâr okozta szennyezés dacâra is az ôsszes
szennyezô anyag mennyisége alatta maradna az egyébként
limitâlt mennyiségnek. Végeredményben a letelepûlésre kûlôn
engedély kell, aminek megszerzése hosszadalmas. Mindez az
ipari élet fejlôdését akadâlyozza, lassitja.

Hozzâjârul ehhez a megengedett szilârd részecskék mennyi-
ségének szigorû limitâlâsa kôbméterenként 75 mikrogramm-
ban, ami olyan kevés, hogy poros helyen mâr az emberek jôvé-
se-menése is tôrvénybe ûtkôzô lehet. És mivel a standardokat



sebtiben meg kellett îmi, nem szânhattak elég idôt annak kiér-
tékelésére, melyik szennyezô anyag milyen mértékben okoz
kârt. Jellemzô erre a kéndioxid esete. Elrendelték, hogy a
gyârak és kôzmûvek lâssâk el magukat kéntelenîtô berendezés-
sel s addig is hasznâljanak alacsony kéntartalmû szenet vagy
olajat.

Sajnos, a jelenlegi technolôgiâval épîtett berendezések
nemcsak kôltségesek, de még nem volt idô a szvikséges ûjitâsok
kiprôbâlâsâra, îgy az eljârâsok hatâsfoka nem kielégîtô s a be
rendezések rôvid idôn belûl tônkrerozsdâsodnak.

Angol és svéd kutatômunkâk alapjân tudjuk, hogy a kén
milyen fontos nôvényi tâpanyag. Ezt a nôvény kéndioxid for-
mâjâban a levegôbôl, vagy a kéndioxid és a levegô szennyezô
kémikâliâk vegyiilésébôl keletkezett szulfât alakjâban a fôldbôl
veszi fel; az utôbbit az esô mossa le a levegôbôl a fôldbe. Az
embercsinâlta kéndioxid felét sem teszi ki a vegetâciôszûkségle-
tének. Kâros csak ott lehet a kéndioxid, ahol a concentrâciô
'^^gy, aminek higûâs az ellenszere, ami magas gyârkémények-
kel oldhatô meg. Nem kiszedni kell ezek szerint a fûstgâzakbôl
a ként, hanem gondoskodni kell a megfelelô hîgîtâsrôl. A kén
dioxid kérdése, amit az egyik amerikai szakirô a vilâg egyik leg-
nagyobb problémâjânak nevez, valôjâban a vilâg egyik legna-
gyobb tévedése és mint ilyen, sûrgôs reviziôra szorul.

Mâs elbîrâlâs alâ esik az autôk âltal okozott levegô-szennye-
zés. A nitrogénoxidok, a karbonmonoxid és az. ôzon valôban
okozôi a "smog"-nak s ârtalmasak emberre, âllatra egyarânt,
îgy helyénvalô az ellenôrzés. A "tiszta levegô tôrvénye" hatâr-
idôket szab meg az autôgyârosok részére, amiken belûl techno-
lôgâailag meg kell oldaniuk a szennyezô anyagok mennyiségé-
nek tôrvényszabta csôkkentését. îgy szûlettek meg az ûjabb
kocsikon talâlhatô katalitic-corverterek a kipuffogô csôre sze-
relve. A kutatâs tovâbbi javîtâsok céljâbôl még tart.

Hogyan âllunk a vlz-szennyezés szabâlyozâsâval? Az 1972-
ben hozott "tiszta vîz tôrvénye" szerint 1977-ben mindenûtt al-
kalmazni kell a "praktikusan legjobb technolôgiât", 1983-ban
pedig az "egyâltalân létezô legjobb technolôgiât" a szennyvîz-
tisztîtâsra. Viszont 1974-igengedélyt kellett minden ûzemnek
szereznie, hogy dolgozhassék. Ezek kôrûl most az a visszâssâg
âllhat elô, hogy az ûzem, bâr eleget tesz az engedélyben meg-



sza ott e tételeknek, még mindig âthâgja a tôrvényes stan-
hasonlô konfûziôk miatt a vîztôrvény vârhatô-

ag jôyô éy tavaszân aKongresszus elé kerûl revideâlâs céljâbôl.
ârmâyal is lehet szennyezni a kôrnyezô vilâgot. A tôr-

vényhozâs itt még csak az elômunkâlatoknâl tart, de azért van-
nak megszoritâsok. Jelenleg a vita a kôrûl forog, hogy 90 vagy
80 legyen-e a megengedhetô legnagyobb hangerôsség. Valô-
szînû, hogy 85-ben egyeznek meg s lesznek kûlôn helyi kikôté-
sek is.

Mindenesetre meg kell vizsgâlni és meg kell fontolni, hogy
meddig menjûnk el a tisztogatâssal. Tanulsâgos példa erre a
St. Paul-i 3M vâllalat szennyvîz-tisztîtâsânak esete.* Az elsôd-
leges tisztîtôban évente 2500 tonna szennyanyagot tâvolîtanak
el. Ehhez felhasznâlnak 1350 tonna kémikâliât és 2.8 milliô
KW-ôrât. Azaz minden tonna eltâvohtott szennyanyagra 0.6
tonna kémikâliât fogyasztanak, de termelnek 1.2 tonna mâs
szennyanyagot. S ez csak az elsôdleges tisztitô berendezés. A
mâsodlagos berendezés tovâbbi kémikâliât igényel s tovâbbi
energia-szûkséglettel jâr. Végeredményben kiveszik a piszkos
vlzûkbôl, amit kell, hogy megtisztîtsâk és termelnek ezért tôbb
szennyezô anyagot mâshol, mint amennyit kivettek. — Nem
tekintve a kôltségeket, ez a kôrnyezetvédelemnek nyilvân nega-
tîv megoldâsa.

Az utôbbi évtizedben kialakult kôzvélemény akarva-nem-
akarva ilyen anomâliâkat okozhat tôrvényhozâs ûtjân, ami le-
fékezheti a fejlôdést. Viszont a târsadalom egyedei, az emberek
egyenként és kûlôn-kûlôn elvârjâk, megkôvetelik, hogy tôbbet,
szebbet, jobbat kapjanak a termelésbôl. Az életszînvonal âlta-
lânos emelése viszont csak egyre fokozôdô, elôbbretôrô techno-
lôgiâval lehetséges.

A fâk azonban nem nônek az égig.
Egy biolôgiai professzor hasonlatâval élek. Vegyiink, ûgy-

mond, egy egysejtû amoebât. Ha elegendô tâplâlékot adunk
neki, egy ôrân belûl osztôdâssal kettô lesz belôle. Tovâbbi ete-
téssel minden ôrâban megkétszerezôdik a szâmuk. A mâsodik
nap végén mâr egy font lesz a sûlyuk, egy tonna lesz két és fél

*Dr. Joseph T. LingneW, a "3M Company Environmental, Enginee
Pollution Control" igazgatôjânak beszâmolôja alapjân.



nap utân. Az ôtôdik napon egyenlô lesz a sûlyuk a vilâg ôsszes
tengervizének a sûlyâval, hatodik napon nehezebbek lesznek a
fôldgolyônâl. Mindebbôl azt a tanulsâgot vonhatjuk le, jegyez-
te meg a professzor, hogy nem jô az amoebâkat hatâr nélkûl
etetni.

Bizonyos mértékig az utôbbi idôk gazdasâgi nôvekedése ha-
sonlatos volt az amoebâkéhoz. Amerikâban mintegy szâz év
kellett ahhoz, hogy az ipari termelés nôvekedése tûlszârnyalja a
népesség szaporodâsât. Am az utolsô 20 év alatt az ipartermé-
kek mennyiségének a nôvekedése annyit tett ki, mint az elôzô
180 év alatt egyûttvéve. Helyénvalô tehât gondolkodôba esni,
hogy meddig etessûk az amoebâkat.

A legutôbbi korszakig az ember esett âldozatul a kôrnyeze-
tének. Évszâzadokon keresztûl kûzdôtt a természeti csapâsok
elhârîtâsâért. Mégis ismételten csaknem elpusztitotta az em-
bert az ârvîz, a tûz, az éhînségés a jârvânyok. Csak az ipari for-
radalom ôta sikerûlt hatâsos ellenlépéseket tennie. Es az ered-
mény? Most meglepetéssel âllapithatjuk meg, hogy bizonyos
mértékben mi teszûnk kârt a természetben. Ezt felismerve, az
embernek ma hatalmâban âll kibékûlni a kôrnyezetével. A
târsadalomnak és a tôrvényhozâsnak azonban tûrelemre van
szûksége, hogy idôt adjon az iparnak és a kôzmûvelôdésnek
olyan technolôgiâk kiértékelésére, amelyek segitségével a min-
denki âltal helyeselt tisztitô munkât a kôrnyezô vilâg részére el-
végezze — ésszerû hatârokon belûl.

A vonatkozô elsô biztatô lépések nemzetkôzi téren mâr
megtôrténtek. Megalakult egy nemzetkôzi intézet az alkalma-
zott System-analysisre tizenkét âllam részvételével, élûkôn a US
és Oroszorszâg. Agendâja szerint — idézem (fordltâsban):

"Az ipar fokozott terjeszkedése és intenzitâsa a tudomâny és
technolôgia folytatôlagos bevetésével egyre komplikâltabb târ-
sadalmi problémâkat idéz elô; lényegesen javîtani kell a jelen-
legi kutatâsi môdszereket és klsérleteket, hogy jobban megîtél-
hessék és elbârîtbassâk a tudomânyos és technolôgiai ûjitâsok
esetleg kâros kibatâsait a târsadalomra és minden mâsra; ezt a
célkitûzést legjobban nemzetkôzi kooperâciôval szolgâlhatjâk;
a tudomâny és a technolôgia, ha bôlcsen irânyîtjâk, az egész
emberiség javâra lehet."

Az indulâs biztatô; a zôkkenômentes kooperâciô azonban



kérdéses. Jôzan ész és erôs akarat dônti el végiil is tud-e az em-
ber ûrrâ lenni ônzô, kicsinyes érdekeken.

(Szândékomban volt a vas- és acélipar technolôgiâjânak
fejlôdésérôl beszâmolni, minthogy tôbb mint 50 éves szakma-
beli munkâssâgom alapjân ez âll legkôzelebb hozzâm, de ûgy
értesultem, hogy ebbôl a témakôrbôl van mâsik elôadônk, îg^y
ahelyett inkâbb az energia-problémâkrôl prôbâlok képet
adni.)

Azelmûlt szâz évstatisztikâi szerint mintegy ôtvenévenként
megkétszerezôdôtt a vilâg energia-szûkséglete. Ez az iram az
utôbbi évekfejleményei miatt vârhatôlag lecsôkken. Az elmûlt
évrôl befutott jelentések szerint a fôleg olajra berendezett ipar
10% energia-megtakaritâst ért el. A takarékoskodâs végigvo-
nult a termelés minden âgazatân; azonfelûl hatârozott lépések
tôrténnek az energia jobb hatâsfokkal valô kihasznâlâsâra. Ât-
csap ez a tôrekvés a magângazdâlkodâsra is. Bâr lâtszôlag tôbb
autô szaladgâl, mint valaha, mégis a US benzinfogyasztâsa
csôkkent az elôzô évhez viszonyîtva, csôkkent valôszinûleg Eu-
rôpâban ésJapânban is. Ez nem kis mértékben az egyre szapo-
rodô kiskocsiknak kôszônhetô, amik gallononként tôbb mér-
fôldet futnak. És a gâztârsasâgok nem hiâba szorgalmazzâk,
hogy tegyiik a hômérôt 67 fokra.

Energiaforrâsaink kôzûl ma az ûgynevezett fossil-tûzelô-
anyagok: a szén, olaj és fôldgâz a legfontosabbak. A jôvôben az
olaj talân 50, a szén 800 év mûltân mai tempôban folytatandô
fogyasztâssal jôrészt kifogy s mâs energia-forrâsokat kell majd
sorompôba âllîtani. Ezek kôzôtt az atomenergia és a napsugâr
fog vârhatôlag dominâlni, a most kôvetkezô 10 —20 év folya-
mân azonban ezekre aligha, vagy csak kis mértékben szâmît-
hatunk. A hangsûly, egyelôre, a fossil-tûzelôanyagokon lesz,

Az olcsô fûtôanyag korszaka 1973-ban lezârult, amikor az
olajtermelô orszâgok kartelja, az OPEC (Organization of Pet-
roleum Exporting Countries) az arabok kezdeményezésére a
nyersolaj-ârakat 3-4-szeresére emelte. Ez a diktatôrikus âreme-
lés példa nélkûli kavarodâst idézett elô a vilâggazdâlkodâsban s
egyik okozôja lett a vilâginflâciônak, mert hiszen az olaj drâ-
gulâsa magâval hozta a tôbbi tûzelôanyag drâgulâsât is és a
drâgulâs végig hullâmzott a termelésen ât a fogyasztôig — sok-
szorozôdva.



A nyugati vilâg Japânnal egyiitt azonnal megvâltoztatta a
gazdasâgi fejlôdésre vonatkozô elôirânyzâsokat. Eszerint
1985-ig semmi nôvekedést, sot inkâbb csôkkenést vâmak az.
olajfogyasztâsban, viszont szorgalmazzâk a széntermelést, s az
olaj- és fôldgâz-kutatâsokat. Kûlônôsen a tengerpartok mentén
végzett és végzendô kutatâsoktôl vârnak szâmottevô eredmé-
nyeket, noha nagysâgrendben nem valôszînû, hogy azok csak
meg is kôzelîtsék a Perzsa-ôbôl kômyékén fekvô olajmezôk gaz-
dagsâgât.

Mindezek dacâra szâmolni kell azzal, hogy az olaj sem ol-
csôn, sem korlâtlan mennyiségben nem âll tôbbé a vilâg ren-
delkezésére. Mi lesz akkor s addig is a technolôgia fejlôdésével?

Katonailag a kérdés nem megoldhatô, ami a nyugat—
orosz —kînai feszûlt politikai helyzettel magryarâzhatô. A szov-
jet maga nemcsak ônellâtô olajban, de még exportra is telik.
Kina is a legjobb ûton halad, hogy olajtermelését még leendô
exportra is felfokozza.

Hogy az OPEC jôvedelme mit jelent, ôsszehasonlîtâssal vi-
lâgîthatom meg. A New York-i bôrze részvényeink ôsszesitett
pénzértéke mintegy 600 billiô dollârt tesz ki. Ezt a vâllalatok
tôbb mint szâz év alatt hangyaszorgalommal gyûjtôtték ôssze.
Az OPEC-orszâgok most 6-7 év alatt ugyanakkora ôsszeget
szednek a jelenlegi olajârak mellétt. Ôk ûgy érvelnek, hogy az
olaj sokkal fontosabb nyersanyag, semhogy azt eltûzeljûk. Az
olajat, mondjâk, a jôvôben csak kôzlekedésre és kémiai nyers-
anyagként szabad felhasznâlni. Amellett, mondjâk, a felemelt
olajârak versenyképessé teszik azokat az energiaforrâsokat,
amelyek az olaj fogytâval ellâtjâk majd a vilâgot energiâval.
Végiil pedig az olajtermelô orszâgok siettetni akarjâk sajât or-
szâgaik iparosîtâsât.

Elvileg nem lehet hibât talâlni ezekben az érvelésekben.
Gyakorlatilag azonban az a baj, hogy jelenleg a vilâg olaj fo-
gyasztâsânak 60%-ât tûzelésre hasznâljâk fel, s rôvid idôn
beliil fîzikailag lehetetlen âtâllni mâs, mondjuk szén-tûzelésre.
S ha felszabadulna ez a 60%, a jelenlegi kémiai ipar képtelen
lenne azt felhasznâlni, tehât nagyot esne a vilâg olajfogyasz-

Ha nem lesz, vagy nem lesz elég olaj, honnan kapjuk majd
az energiât?



Elsôsorban az atomenergiâra szâmîthatunk. Ûj atomtele-
pek épîtése ugyan a sokféle engedély kiadâsânak lassûsâga
miatt elhûzôdik, de a kozvélemény — minden rémlâtô vagy
rosszakaratû nyomâs dacâra is — mindjobban helyesli az
atomreaktorok ûzembehelyezését — természetesen megfelelô
biztonsâgi intézkedések foganatosîtâsâval. Ha és amikoragyor-
sîtott bontâssal dolgozô kîsérleti reaktorok (fast breeder) ûzem-
képesek lesznek, a fiitôanyag évezredekig nem lesz tôbbé prob-
léma. Itt az anyagtechnolôgiât kell elsôsorban sorompôba âllî-
tani, mert a gyermekbetegségek a konstrukciôs anyagokban
mutatkoznak.

Az atomtelepek hâtrânya, hogy igen nagy mennyiségû
hûtôvizet igényelnek. Az elhasznâlt uranium râdiôaktîv salak-
jânak hovatevése pedig sok fejtôrést okoz s még nincsen kiala-
kult môdozat râ.

Az atomfûziô egyelôre az alapjelenségekre vonatkozô kisér-
letezésekre szoritkozik.

Atomenergiân kivûl a szén jut dominâlô szerephez az elkô-
vetkezendô idôkben. A vilâg ismert szénkészlete évszâzadokon
ât fedezheti a sziikségletet, ha kitermelését megoidjâk. A US
felbecsûlt szénvagyona kôzel 4000 billiô tonna, aminek azon-
ban csak 5%-ât lehet mai môdszereinkkel és eszkôzeinkkel ki-
termelni. Ez is 69%-ât teszi ki a US ôsszes energia forrâsainak;
23% a még nem kitermelhetô olajpalâban van meg; a kiter-
melhetô olaj és fôidgâz ôsszesen 7%-ot tesz ki. De ezt a 7%-ot
olyan gyorsîtott ûtemben termelik ki, hogy az évi kitermelt
mennyiségûk a szén évi kitermelt mennyiségének hâromszoro-
sa. Ez az ârpolitikâban talâlja magyarâza^t. A kormânyzat
mesterségesen lenyomva tartotta az olaj és fôidgâz ârât; ennek
kôvetkeztében a villanytelepek és az ipar olaj- és fôldgâztûze-
lésre rendezkedett be. Most aztân hiâba sûrgeti a hatôsâg,
hogy âlljanak ât széntûzelésre, ez fîzikailag nem mindig, vagy
csak nagyobb arânyû âtépîtéssel valôsîthatô meg; amellett a
tiszta levegô tôrvénye miatt alacsony kéntartalmû szenet kell
hasznâlniuk, ami felfokozott mennyiségben egyelôre nem ke-
rulhet kitermelésre, és ami van, az is csak prémium-âron kap-
hatô. Nem csoda, ha a széntûzelésre valô âtâllâs csak lassan
megy elôre. A széntermelés fokozâsât is sûrgetik, de ûj bânyâk
nyitâsa s ûzembehelyezése hosszû évek kôrûltekintô munkâjâ-



val lehetséges csupân. Probléma lehet elegendô bânyâsz verbu-
vâlâsa és kiképzése is.

Kézenfekvô a gondolât, hogy a szénbôl, amibôl sok van,
fôldgâzpôtlô mesterséges gâzt âllîtsunk elô, amit ûzemeink ât-
âllâs nélkûl hasznâlhatnânak; Vagy olajat âllîtsunk elô a szén
bôl a meglévô vagy ûj technolôgiâk segltségével.

Sokféle kîsérlet folyik vilâgszerte, némelyik eljutott a "pilot
plant", azaz kisméretû termelô telep stâdiumâig, de nagy-
ûzemi megépitésûk még problématikus, nem kis mértékben a
berendezések épîtô anyagânak problémâi miatt.

A kîsérletek javarészt magas fûtôértékû termék elôâllltâsât
célozzâk. De vannak eljârâsok, részben ûzemszerûen hasznoslt-
va is, amelyek alacsony vagy kôzepes kalôriâjû gâzt termelnek.

Minthogy azonban ezek a szén-konvertâlâsok inkâbb csak a
jôvôben lesznek képesek seglteni, fôldgâzra viszont ma van
szûkség, egyik megoldâs szerint a fôldgâzt cseppfolyôsitjâk ott,
aboi bôven van és nem tudjâk mire hasznâlni, mint példâul
Algériâban, s a folyékony fôldgâzt a szûkséges hûtésû, minusz
260 fok hômérsékleten tartott tankhajôkkal szâllltjâk a felhasz-
nâlâs helyére.

Megemlîtem még a geothermal-energiât, amely — mint
neve is mutatja — a fôld belsô melegét hasznositja. Egyes he-
lyeken ez elég kôzel jôn a felszînhez s forrô viz, vagy gôz formâ-
jâban felhasznâlhatô. Megint csak anyag-problémâk megol-
dâsân mûlik, hogy lejjebb is utâna tudjunk menni ennek az
energiaforrâsnak. Teljes hasznositâs esetén az energia-szûkség-
letnek talân 3%-ât fedezhetné.

Az eddig felsorolt energiaforrâsok hôjének csak mintegy
harmadât tudjuk gépeink hajtâsâra felhasznâlni, azok szerény
hatâsfoka miatt, a hôenergia kétharmad része vagy kôzvetle-
nûl, vagy hûtôvizen keresztûl a levegôbe jut. Ez az ûgynevezett
thermal-szennyezés, ami egyes kôrôkben nem kis aggodalomra
ad okot; szerintûk az elmûlt évtizedek koncentrâlt energia-
hasznâlata, a levegôbe juttatott sok széndioxiddal egyetemben,
klimatikus vâltozâsokat idéz majd elô. Nézetem szerint ez tûl-
zott borûlâtâs. Az embercsinâlta hômennyiség teljesen jelen-
téktelen a természetben naponta megûjulô hômennyiségekhez
képest; a széndioxidok felhasznâlâsârôl és egyensûlyban tartâ-
sârôl pedig a fôldkerekség flôrâja gondoskodik.



Az elmondottak szerint fossil-tiizelôanyagjaink elôbb utôbb
kifogynak. Ezért mâs, kifogyhatatlan energiaforrâsok utân kell
néznûnk. Ilyenek a napenergia, a gravitâciô, a szél, az elektro-
kémiai elemek, a "biomass" néven ismert és egyéb exotikus
energiaforrâsok.

Osszes energia-fogyasztâsunknak mintegy negyedrésze
megy el helyiségek fûtésére és hûtésére, valamint vîzmelegî-
tésre. Még a hûvosebb vidékeken is, mint amilyen példâul New
England, a szûkségletnek legalâbb felét napenergiâval lehetne
fedezni. A technolôgia ismeretes, az épûleteket azonban alapo-
san ât kellene épîteni, ami bizony kôltséges. Ha megoldjâk a fî-
nanszîrozâst, a napenergia ilyen hasznosîtâsa szâmottevô teher-
mentesîtést jelentene.

A napenergia, sajnos, nagyon higîtva érkezik a fôld felule-
tére. Ezért azt igen nagy terûleten kell ôsszegyûjteni, koncent-
râlni, hogy kôzvetlenûl energia-termelésre hasznâlhassuk. Bâr-
mennyire fantasztikusnak lâtszik is, mégis szâmolnak vele,
hogy a jôvô szâzadban fontos szerepet jâtszik a napenergia. Ad-
dig azonban sok kutatâsra, még tôbb tôke-felhasznâlâsra lesz
szûkség.

Miért foglalkoztam ilyen sokat az energia kérdésével?
Nyilvân azért, hogy megértsûk annak sokrétû kihatâsât a

târsadalomra. Az elkovetkezendô 10 —15 év sok orszâgban kri-
tikusnak mondhatô, és még jô, ha csak egy-egy gazdasâgi pan-
gâsban (recessio) és nem komolyabb zavargâsokban, vagy ép-
pen forradalomban keres kiûtat. A târsadalmi békére és gaz
dasâgi fejlôdésre vâgyôknak valôban minden reményiiket az
ûjabb, elôretôrô, javitott technolôgiâba kell vetniûk, amik a
krîzis élességét képesek lesznek majd letompitani, az energia-
ellâtâs zôkkenôit elsimîtani, a termelés iitemét a mindenkori
sziikséglethez alkalmazkodôvâ tenni. Sohase feledjûk, hogy
jobb megélhetést csak a termelt javak nôvekedett mennyisége
és minôsége nyûjthat.

Elismert tény, hogy a nyersanyag az alapkôve minden civi-
lizâciônak. Az energiaforrâsokkal egyûtt a nyersanyagok alkot-
jâk a vilâg természeti kincseit. Fontossâguk az idôk folyâsâval
egyre nôtt. Volt idô, amikor a nyersanyagot kifogyhatatlannak
tartottâk, kétségtelen azonban, hogy a gazdasâgi nôvekedés
ûtemének valahol hatârt kell szabnia. Igaz, de a fejlôdésre leg-



alâbb is addig szûkség van, amig a fôld népessége szaporodik,
és ez a tényezô jelenleg nincsen kontrol alatt.

Az embereknek elsôsorban élelemreés ruhâzatra van szuk-
ségûk. Ruhâzkodâsban segît a kémiai technolôgia. Jelenleg az.
embercsinâlta szâlas anyag —évi 24 milliô tonna kôzel két-
szerese a gyapjû és pamut egyûttes évi termelt mennyiségének.
Mi tôbb, ma minden nô szivesebben bord nylon harisnyât,
mint gyapjût vagy pamutot.

Élelemisvan elég, azaz volna, csak a legszegényebbek nem
tudjâk megvenni azt. Olcsôbbâ kell tenni az élelmet olcsô fel-
dolgozâssal és târolâssal. Ez Stanley E. Charm véleménye, aki
biolôgiai anyagok târolâsâval foglalkozva râjôtt, hogy meghâ-
romszorozhatja a târolâsi idôt, ha nagy nyomâson (200 atm.)
és alacsony hôfokon (2 C) végzi azt. Azt ajânlja, hogy a szemes
terményt az ôceânok fenekén târoljâk hâlôval kôriilvett vîzhat-
lan zsâkokban. Igy nemcsak hosszabb ideig târolhatunk, de
megvédjûk a terményt a râgcsâlôktôl és madaraktôl, amik je
lenleg kôrûlbelûl a termésnek felét megeszik.

Az élelmiszergyârtâs problémâjâval a "bioengineering"
foglalkozik. Kôzvetlenûl: tâpanyagoknak, proteineknek micro-
bâk ûtjân valô termelésével, és a mezôgazdasâgi és élelmiszer-
feldolgozô ipar hulladékainak hasznosîtâsâval. Kôzvetve: talaj-
javîtô anyagok elôâllitâsâval; nôvények, âllatok betegségét le-
kûzdô kitenyésztésével, âllati tâpanyagfélék gyârtâsâval, amire
példa proteinek készîtése szénhidrâtokbôl.

Nagy mennyiségû élelmet lehet kitermelni a tengerekbôl.
És itt ne gondoljunk az ôsi halâszâsra. Hanem, példâul, hasz-
nosîtani lehetne a nagyon is kihalâszott bâlnâk fôtâplâlékât: a
krillt. Ezek az aprô planktonok 100 milliô tonnaszâm gyûltek
fel a jegestengeri vizeken. Ha sikerulne egy Coho-lacazfajtât ki-
tenyészteni, ami krillen élne, akkor hîzott lazacokat lehetne
majd ôsszefogdosni, amikor îvâsra visszatérnek a folyôkba. Ez
is egy javasolt ûj technolôgia; és csak hatékony ûj technolôgiâk
lesznek képesek megmenteni a tûlnépesedett emberiséget az.
éhenhalâstôl.

A târsadalom bizonnyal hipokrita, ha szemrehânyâst tesz a
modem technolôgiânak. Mert ugyan kicsoda provokâlt ki egy-
egy technolôgiai vîvmânyt? Vegyuk példânak a repûlést. Nem-
régiben még agyrémnek tartottâk, ha valaki olyasmit îrt, hogy



az emberek szâzait fogjâk nagy repûlôgépek tengerentûira szâl-
lîtani. S hogy ez megvalôsult, nem a tervezô mérnôkôk ûgyes-
ségén mûlott. Megvalôsult, mert az emberek repûlni akartak, s
lépésrôl lépésre râszorîtottâk a repûlôipart, hogy minél tôbb,
minél jobb, minél nagyobb gépeket bocsâssanak az igénylôk
rendelkezésére.

Megkiséreltem egy rôvid helyzetképet adni a technolôgiâ-
nak a târsadalomra kihatô problémâirôl.

Konkluziôképpen leszûrhetjûk, hogy a kôrnyezet tisztelet-
ben tartâsa mellett a jôvô technolôgiâja szûkségképpen a kevés
anyagot kevés energiâval feldolgozô termelés felé mutât. Kis-
hitûség arra gondolni, hogy az emberi géniusz nem fogja min-
den kôrûlmények kôzôtt megtalâlni, mi a teendô.

Anno D. 1899-ben az amerikai szabadalmi hivatal vezetôje
sûrgette az elnôkôt, McKinleyt, hogy zârja be a hivatalt, mivel
"ami feltalâlhatô volt, azt mâr mind feltalâltâk". (Nb.: jelen-
leg a hivatalnak 21 hônapos hâtraléka van.) Ma is sokan van-
nak, akik el ôhajtanâk temetni a technolôgiât s helyette a jelen
âllapotok konzervâlâsât javaljâk. Rôvidlâtôk ezek! A jôvô azoké
lesz, akik biznak az ember technolôgiai leleményességében.

A technolôgiâban az emberi tudâs, a szellemi energia jut
kifejezésre. Ez az energia nem degradâlôdik, ez az energia
Pierre Teilhard de Chardin elmélete szerint az emberiség evo-
lûciôjâval folyton nôvekszik. És a spirituâlis energia gyôzedel-
meskedik a materialista vilâgon. Megvan az adottsâga râ, hogy
szabad vâlasztâsa szerint elpusztitsa ônmagât, de bîznunk kell
abban, hogy az emberi nem a pusztulâs helyett a târsadalmi
fejlôdést, holdrepûlés nélkûl is az ôsszefogâst, a szellemi kon-
vergâlâst vâlasztja, amelyben a technolôg^a nem antagonistâ-
ja, hanem a târsadalom felismert és elismert jôtevôje lesz.



Endrey Antal:

A MAGYAR NEMZETESZME

Amikor ôseink Lebédiât elhagytâk, velûk jôtt hârom kabar
tôrzs. Ezek a kabarok nem voltak magyarok: tôrôkfajta népbôl
szârmaztak, a nyelvûk is mâs volt. A nemzet szemében mégis
magyarnak szâmitottak attôl a perctôl kezdve, hogy sorsukat a
mieinkhez kôtôtték, mert a nemzet a jôvôbe nézett és ez a jôvô
kôzôs volt.

A honfoglalâsban a kabarok egyenrangû félként vettek
részt, vérûk hullatâsâban és fôldek szerzésében egyarânt. A
nemzet sem az ûj hazâért, sem az egyenjogûsâgért nem kérte
cserébe, hogy a kabarok sajât mivoltukat feladjâk. Lebédia
utân szâz éwel jârt Bizâncban egy magyar diplomâciai kûl-
dôttség. Vezetôjûk, Ârpâd fejedelem unokâja, elmondta a
gôrôg csâszârnak, hogy a magyarok két nyelven beszélnek,
hogy a kabarokkal meg tudjâk érteni egymâst. A magyar mâr
akkor is nagylelkû volt a nemzeti kisebbségekkel szemben.

Azutân a kabarok a természet rendje szerint beolvadtak a
magyarsâgba. Belôliik lettek a palôcok, vezéreik egyik leszâr-
mazôjâbôl Aba Samuel magyar kirâly.

A keresztény kirâlysâg idején jôttek nyugatrôl bôven telepe-
sek. A magyar kirâlyoktôl fôldet és kivâltsâgokat kaptak, nyel-
vûket, szokâsaikat évszâzadokon ât megôrizték. A felvidéki cip-
szerek és az erdélyi szâszok ma is bûszke németek. Tôbb mint
hétszâz éven ât nem bântotta ôket ezért senki.

A honfoglalâs idején kisebb szlâv tôrzsek is éltek a Kârpât-
medencében. Szétszôrt telepeik sokhelyiitt beolvadtak a
magyarsâgba, amirôl nyelviink is tanûskodik. A Kârpâtok
északi lejtôin, ahovâ mâr nemigen mentek a siksâgot szeretô
magyarok, békésen éltek és gyarapodtak, belôliik lettek a szlo-
vâkok. A keleti Kârpâtok erdôibe ruténok telepedtek be, Er-
délybe român favâgôk és pakulârok. A magyar nekik is szivesen
otthont adott, nyelviiket, népi mivoltukat soha elvenni nem
akarta.

Szent Lâszlô idején a magyar kirâlyokra szâllt az ârvân ma-
radt horvât korona. A horvâtok mâr akkor az âllamisâg magas
fokân âlltak, és a magyar kirâly igy is fogadta be ôket. Mind-



végig sajât orszâguk volt, kûlôn orszâggyûléssel és kôzigazga-
tâssal, egy talpalatnyit nem vettûnk el a horvât fôldbôl, sot
még a magunkébôl adtunk nekik jôcskân, mikor a tôrôk észak-
ra szoritotta ôket.

A tatârjârâs utân a Duna —Tisza-kôze és a Tiszântûl egy
része kun szâllâsteruletté vâlt. A kunok évszâzadokon ât sajât
kapitânyaik vezetésével, sajât hagyomânyaik szerint éltek, jog-
szokâsaikat a magyar tôrvénykônyvek is megôrizték. Az utolsô
kunul beszélô Mâria Terézia idején hait meg: tôbb mint ôtszâz
évbe telt, hogy a kun nyelv kihalt, s ma mâr talân sajnâljuk is,
hogy îgy tôrtént. Természetes folyamat kôvetkezménye volt,
amelyet a magyarsâg nem erôltetett.

Ugyanebben az idôben a német lovagrend vérrel és vassal
irtotta a szlâv poroszokat, szorbokat és lengyeleket, s ugyanezt
tették az angolok a kelta skôtokkal, îrekkel és velsziekkel. A
magyarsâgtôl mindig tâvol âlltak ezek a môdszerek: talân ezért
is nem lett belôlûnk nagy birodalom, de mi ilyen âron soha
nem is akartunk nagy birodalom lenni.

Szent Istvân Intelmeiben van egy sokat idézett és vitatott
mondât: "Az egynyelvû és egyszokâsû orszâg gyenge és tôré-
keny." A XIX. szâzad nacionalizmusân tûllâtni nem képes mo
dem tôrténetîrâs a szent kirâlynak ezt a tételét idegen papok
befolyâsânak tulajdonîtotta. Mintha Szent Istvân olyan gyenge
uralkodô lett volna, akinek idegen pap elôîrhatta, mire tarutsa
tulajdon fiât!

Szent Istvân ezzel a mondatâval azt fogalmazta meg, amit
maga tanult pogâny ôseitôl. A keresztény elvektôl ât meg âtfû-
zôtt Intelmekben ez a tétel jellegzetesen keleti és magyar. A
"mûvelt" Nyugatnak az âllamépîtés terén ilyentén elképzelése
akkor épp olyan idegen volt, mint ma: ebben az egy mondat-
ban a pogânysâg bôlcsessége beszélt.

A magyarsâg Szent Istvân elôtt évszâzadokon, sôt talân év-
ezredeken ât soknyelxm és sokszokâsû orszâgokban élt. A hu-
nok, akiknek mâr Krisztus elôtt hatalmas birodalmuk volt Kî-

nâtôl északnyugatra, éppûgy nem alkottak egységes nemzetet,
mint késôbb a tûrkôk vagy az avarok. Az Ural-altâji népek "no-
mâdnak" nevezett tôrzsszôvetségei kûlônbôzô fajtâjû és nyelvû
népeket foglaltak egységes âllamszervezetbe, és ezek a



tôbbnyire nagyon is egyhelyben tartôzkodô "nomâd" âllamok a
népvândorlâs forgatagâban rendkîvûl életképeseknek és
tartôsaknak bizonyultak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a
tôbb, mint ezer éven ât tartô népvândorlâs elemi csapâsnakbe-
illô rombolô hatâsâval szemben ezek a soknyelxm orszàgok ôriz-
ték meg az ember méltôsâgât és alapvetô kultûrértékeit. Ezt az
âllamaikotô elvet hozta magâval a Kârpât-medencébe a ma
gyar.

A honfoglalâstôl a mohâcsi vészig eltelt hatszâzharminc év
alatt sok néptôrzs és tôredék helyezkedett el a magyarok orszâ-
gâban és illeszkedett szerves egészbe magyar vezetésel és
magyar elvek szerint. A tôrôk-dûlâs utân ûjabb telepesek hul-
lâmai jôttek az orszâgba vagy hûzôdtak le a hegyek kôzûl az el-
néptelenedett sîk terûletekre, és békés egyuttélésûket ismét az
ôsi magyar âllamaikotô elv biztosîtotta. Azutân jôtt a XIX.
szâzad nacionalizmusa és az egész Kârpât-medence felrobbant
s ma is darabokban hever.

A XIX. szâzad nacionalista lâzâban a Kârpât-medence
minden népe és néptôredéke fûggetlenséget és sajât âllamot
kôveteit, tekintet nélkûl arra, hogy ônmagâban életképtelen
volt, s hogy a legtôbb helyen annyira ôssze voltak egymâssal fo-
nôdva a kiilônbôzô nemzetiségek, hogy sem észszerû, sem igaz-
sâgos hatârokat kimérni nem lehetett. Az elsô vilâghâborût kô-
vetô békekonferenciâkon a nagyhatalmak vilâgrendezô elwé
emelték ezt a kârpâtmedencei szemmel ôriiltségnek tekinthetô
néplâzadâst s mivel valôdi nemzetâllamokat a legjobb akarat-
tal semtudtaklétesîteni, ezért mesterséges nemzeteket koholtak
a semmibôl; csehszlovâkokat és délszlâvokat.

Az utôdâllamok éppannyira vagy még inkâbb nemzetiségi
âllamok voltak, mint a tôrténelmi Magyarorszâg, azzal a lé-
nyeges kûlônbséggel, hogy Magyarorszâg szerves fôldrajzi,
gazdasâgi, politikai és kulturâlis egységgel és ezeréves tôrténe-
lemmel rendelkezett, az utôdâllamok pedig egyikkel sem.

Orszâgokkal, nemzetekkel bûntetlenûl kontârkodni nem
lehet. Tôrténelmi szemszôgbôl nézve egészen természetesnek
tekinthetô, hogy a feldarabolt kârpâti térség alkotô részei
elôbb német, majd orosz rablâncra jutottak, s ahol azelôtt a
magyar — fegyveres erôszak nélkûl — biztosîtotta a békét,
rendet és polgâri szabadsâgjogokat, ott ma a népidemokrâciâk



brutâlis eszkôzeivel lehet csak az âllami rend torzképét ûgy-
ahogy fenntartani.

Ma mâr nyilvânvalô, hogy a Kârpât-medencében a nem-
zetâllam elvét megvalôsîtani nem lehet, azaz jobban mondva,
az a nemzetfogalom, melyet a XIX. szâzad politikai gondol-
kodôi felâllîtottak, a Kârpât-medence népeire kâros, s mert
kâros, érvényes nem lehet. Ideje hât, hogy felelevenîtsûk azo-
kat a magyar politikai hagyomânyokat, amelyek ebben a tér-
ségben soknyelvû és sokszokâsû népek szerves egyiittélését és kô-
zôs hazâjât tôrôk, tatâr, német, orosz s ki tudja még hâny zsar-
nok és hôditô ellenében is ezer éven ât biztosîtottâk.

A magyar âllamalkotô elv lényege az, hogy a kôzôs âllam-
szervezetbe tômoriilt népek nemcsak egy âllamot, de egy nem-
zetet is alkottak. Ez az, amit pogâny ôseinktôl ôrôkôltûnk, ez
az, ami a Kârpâtmedencében a honfoglalâstôl a XIX. szâzadig
bevâlt. Ez a magyar nemzeteszme, mely a modem nacionaliz-
mus âltal képviselte nyugat-eurôpai nemzeteszmétôl gyôkere-
sen kûlônbôzik.

A magyar nemzeteszme sem faji, sem nyelvi kizârôlagossâg-
ra nem tôrekszik. Kûlônbôzô fajtâjû és nyelvû népek és nép-
szôrvânyok szerves egyiittélésére alapul, melyet a kôlcsônôs
megbecsûlés és a teljes egyenjogûsâg jellemez. A politikai nem-
zeten belûl sem a vezetôszerep, sem a kûlônbôzô târsadalmi
funkciôk elnyerésének nincsenek nyelvi vagy faji elôfeltételei.
Ma mâr hajlamosak vagyunk feledni, hogy a tôrténelmi Ma-
gyarorszâgon az autochton horvât nemességen kîvûl bôven vol-
tak roman, szlovâk, rutén és szerb szârmazâsû nemesek, akik
népi hovâtartozâsukat nemzedékek sorozatân ât megtartottâk.
Petôfï édesapja, a szerb Petrovics kocsmâros, magyar nemes
volt.

Ezt a magyar nemzeteszmét sôpôrte el a XIX. szâzad nyu-
gatrôl importâlt nacionalizmusa, amely a magyarsâgot és a
Kârpât-medencében lakô nemzeti kisebbségeket egyszerre érte
el és elfeledtette velûk a régi orszâgépîtô hagyomânyokat. Ez a
nacionalizmus okozta a Kârpât-medence felbomlâsât és lakôi
idegen rablâncra jutâsât.

Ma mâr nyilvânvalô, hogy a Kârpât-medence politikai egy-
ségét csak az ôsi magyar nemzeteszme felûjîtâsâval lehet meg-
teremteni, s hogy ez a nemzeteszme annyira létszûkséglete Eu-



rôpa e részének, hogy — Palacky szavait ide môdosîtva — "ha
nem volna, fel kellene talâlni."

A magyar nemzeteszme keretein belûl minden nehézség
nélkûl megoldhatô a Kârpât-medence federâlis berendezése,
amely szintén megfelel az ôsi turâni tôrzsszôvetségek felépitésé-
nek. Ezekben a tôrzsszôvetségekben minden tôrzsnek megvolt a
maga szâllâsterûlete, amelyen a tôrzs népe sajât szokâsai és ha-
gyomânyai szerint élte a maga belsô életét. A Kârpât-medence
nagymérvû népkeveredése miatt ez az elv teljes mértékben ma
mâr nem alkalmazhatô, de ma is vilâgosan meg lehet kûlôn-
bôztetni a kôzôs hazân belûl olyan alapegységeket, amelyek al-
kalmasak a nagymérvû belsô autonômiâra. Ezek a szûkebb ér-
telembe vett Magyarorszâgon kîvûl Horvâtorszâg, Szlovâkia és
Erdély, amelyekhez mint kisebb egységek illeszkednének Kâr-
pâtalja és a Délvidék. Egy federâlis âllamrend, amely ezekre az
egységekre alapul, teljes mértékben kielégîti — a jôzan ész ha-
târain belûl — a Kârpât-medencében élô kûlônbôzô népek
nemzeti tôrekvéseit és egyben szerves egyûttélésûnket is bizto-
sitja.

A federâlis alapon megszervezett, egységes Kârpâtmedence
egyben a darabokra szaggatott magyarsâgnak is visszaadja tôr-
ténelmi hazâjât anélkûl, hogy bârmely jogos igényeibôl egy jot-
tânyit is elvenne. Egy Kârpât-medencei federâciô minden
nehézség nélkûl illeszkedhetik a dunai népek nagyobb egységé-
be és egy szabad, egyesûlt Eurôpa nagy kôzôsségébe.

Ideje mâr, hogy a magyar emigrâciô elgondolkozzék ezeken
a dolgokon és pozitiv lépéseket tegyen a Kârpât-medence né-
peinek ôsszefogâsâra. A jelen sôtét és csaknem reménytelennek
lâtszô, de a "segîts magadon, Isten is megsegît" elve ma is érvé-
nyes. Az emigrâciôs magyarsâg feladata a kârpâtmedencei
târsemigrâciôkkal valô kapcsolatok kiépîtése. Ha sikerûl ezek-
kel a târsemigrâciôkkal a Kârpât-medence jôvôjét illetôen kô
zôs nevezôre jutnunk — és ez magâtôl nem megy —. akkor az
adandô tôrténelmi pillanatban ôk is magukénak vallhatjâk a
mi sajâtos nemzeteszménket, amelyben ezer éven ât osztoztak,
és a magyarsâg ôsi orszâgépîtô hagyomânyai, modernizâlva és.
megizmosodva, ûjabb ezer évre biztosîthatjâk a Kârpât-me
dence egységét, békéjét és szabadsâgât.



Chdszâr Ede:

A NEMZETISÉGI ELV ALKALMAZÂSA

AZ 1938-AS CSEH-MAGYAR HATÂRVITÂBAN

Az 1938-as cseh —magyar hatârvita gyôkerei az elsô vilâg-
hâborût kôvetô Pârizs-kôrnyéki békeszerzôdésig nyûlnak vissza.
A trianoni béke Magyarorszâgot teriiletileg egyharmadâra, la-
kossâgât illetôleg kétôtôdére vâgta le. Ezenldvûl tôbbmilliô
magyart, megkérdezése nélkûl, az "utôdâllamok"-hoz csatolt.

Magyarorszâgnak kezdettôl fog\'a az volt az âllâspontja,
hogy a békeszerzôdést minden elérhetô eszkôzzel meg kell vâl-
toztatni, mert az az orszâgra râerôszakolt és igazsâgtalan szer-
zôdés volt. Legfôbb reményét a Népszôvetségbe helyezte, mert
az ûj vilâgszervezet egyik feladata lett volna a békeszerzôdések
megkôtésekor elkôvetett hibâk reviziôja. Sajnos, mint kiderûlt,
a Népszôvetség a gyôztes hatalmaknak a status quo fenntartâ-
sâra szolgâlô eszkôzévé vâlt. Igy tôrtént azutân, hogy Magyar-
orszâg kûlpolitikâja fokozatosan a status qwo-ellenes batalmak
irânyâba fordult; elôszôr a magyar reviziôt nyîltan tâmogatô
Olaszorszâg, majd pedig az osztrâk Anschluss utân az ûj szom-
széd, Németorszâg felé. Tôbbszôri prôbâlkozâs utân 1938-ban
Magyarorszâg végleg feladta kîsérleteit, hogy a trianoni békét
a Népszôvetség révén môdosittassa, ehelyett csatlakozott Len-
gyelorszâghoz és Németorszâghoz s veliik egyiitt diplomâciai
ûton kezdte sûrgetni a Csehszlovâkiâba bekebelezett nemzetisé-
gek kérdésének rendezését.

Erre a legjobb alkalmat a mûncheni egyezmény nyûjtotta,
amelyet az eurôpai hatalmi egyensûly eltolôdâsânak kôvetkez-
ményeként 1938 szeptember 29-én îrt alâ az eurôpai négjy
nagyhatalom. Az egyezmény azonkivûl, hogy a Szudéta-fôldet
Németorszâghoz csatolta, a magyar és lengyel kisebbségek
helyzetének elrendezésére is utasîtâst adott.

Lengyel részrôl az ûgyet ultimâtummal és az azt kôvetô ka-
tonai bevonulâssal intézték el. A magyar kormâny az
egyezmény utasîtâsânak megfelelôen târgyalâsokba bocsâtko-
zott a prâgai kormânnyal. Minthogy azonban ezek nem vezet-
tek eredményre, a felek az ûgyet német —olasz dôntôbîrâsko-
dâsra bîztâk. A dôntés kôvetkeztében, amely csaknem



kizârôlag etnogrâfîai, azaz nemzetiségi alapokon nyugodott,
Magyarorszâg 12,103 négyzetkilométert kapott vissza a Felvi-
dékbôl valamivel tôbbmintegy milliô lakossal, akiknek 80%-a
magyar volt.

Majdnem 40 év tâvlatâbôl szemlélve az lelmeriil a
kérdés, vajon helyes volt-e a hatârt csaknem kizârôlag nemze
tiségi alapon kiigazitani? S ha mâr itt tartunk, helyes volt-e a
hatârkiigazitâst a németekre és olaszokra bizni?

Ahhoz. hogy a kérdésekre a feleletet megadhassuk, meg
kell vizsgâlnunk 1) magukat a cseh —magyar târgyalâs^okat, 2)
a dôntôbîrâskodâst, 3) magât a dôntést és annak késôbbi kô-
vetkezményeit.

A komàromi târgyalâsok

A magyar és csehszlovâk kormânyok kikûldôttei 1938. ok-
tôber 9-én ùltek ôssze Komâromban. A magyar kormânyt
Kânya Kdlmdn kiilûgyminiszter és Teleki Pdl vallâs- és kôzok-
tatâsûgyi miniszter képviselte, ez utôbbi mint vilâghirû fôld-
rajz-szakértô és a nemzetiségi kérdések alapos ismerôje. A
"csehszlovâk" kûldôttség csaknem kizârôlag szlovâkokbôl âllt.
Ennek magyarâzata az volt, hogy a szlovâkok hârom nappai
azelôtt nyilatkozatot bocsâtottak ki, amelyek értelmében
Szlovâkia a csehszlovâk kôztârsasâgnak mostmâr "autonôm
tagjâvâ vâlt, s îgy a déli hatârok kérdését ôk kizârôlag szlovâk
kérdésnek tekintették. A kûldôttséget Monsigor Tùo, Szlovâkia
miniszterelnôke vezette, vele volt Durcansky miniszter, Pârkd-
nyi Ivdn, a prâgai kormâny kârpâtaljai minisztere és még
néhâny szakértô. A kûlûgyminisztériumot dr. Kmo Ivdn, a
kûlûgyminisztérium politikai osztâlyânak igazgatôja képvi
selte.

A magyar kûldôttség azzal a szândékkal érkezett, hogy
(mint a németek Mûnchenben) elsôsorban a nemzetiségi hatâr
meghûzâsât kôveteli, mégpedig a békeszerzôdést megelôzô
legutolsô, tehât 1910-es népszâmlâlâs alapjân; mâsodsorban
pedig a Felvidék ôsszes tôbbi részére népszavazâst kér, abban a
reményben, hogy a szlovâkok talân, a rutének pedig minden
bizonnyal a Magyarorszâghoz valô visszacsatolâs mellett sza-
vaznânak.

A szlovâkok âllâspontja ezzel szemben az volt, hogy a
mûncheni egyezmény csupân a magyar kisebbség helyzetének



elrendezését îrta elô s a târgyalâsokrôl minden egryéb kérdést ki
kell zârni.

Târgyalâsi alapul tehât a magyar kormâny nemzetiségi
alapon nyugvô kôvetelései szolgâltak. A szlovâkok a nemzeti
ségi alapon valô megoldâst nem ellenezték, viszont nem fogad-
tâk el a magyarok âltal felhozott statisztikai adatokat.

A meglehetôsen hosszûra nyûlt vitâk folyamân a magyar
kûldôttség az alâbbiakban terjesztette elô kôvetelését: '

A trianoni béke âltal Csehszlovâkiâhoz csatolt 62,937 négy-
zetkilométeres terûleten 13 olyan vâros és 830 olyan falu volt,
aboi a magyar lakossâg az 50%-et felûlmûlta. Ezeknek a vâro-
soknak és falvaknak ôsszes teriilete 12,316 négyzetkilométert
tett ki. Az 1910-es népszâmlâlâs adatai szerint ezen a teriileten
818,401 magyar (90.2%), 51,373 szlovâk (5.7%), és 19,641 né-
met (2.2%) élt. Ennek megfelelôen a magyar kûldôttség ât-
nyûjtotta a szlovâkoknak az ûj térképet, amely mâr a nemzeti
ségi alapon meghûzott hatârt mutatta. Eszerint csupân egy
magyar tôbbségû vâros és 18 magyar tôbbségû falu maradt
volna Szlovâkiâban. Ezt viszont kiegyensûlyozta volna az a
néhâny szlovâk, vagy kevert lakossâgû falu, amely a magyar
oldalon maradt volna részben azért, mert teljesen be volt ékel-
ve magyarlakta falvak kôzé, részben azért, hogy "az ûj hatâr a
lehetô legésszerûbben legyen meghûzva." "

A magyarok âltal visszacsatolâsra javasolt teriilet nagysâga
14,153 négyzetkilométer volt, lakosainak szâma pedig
1,090,569, amelybôl 77.9% magyar, 13.5% szlovâk, és 5.9%
német.

Kétségtelen, hogy a valôsâgban is volt nemzetiségi hatâr,
amely nagyjâbôl ôsszeesett azzal a fôldrajzi vonallal, ahol a
hegylâbak végetértek és a sîkvidék elkezdôdôtt. A vidéki lakos
sâg ettol a vonaltôl északra szlovâk, délre magyar volt. A vôl-
gyek szâjâban felvô vârosokban azonban, amelyek épp a nem
zetiségi hatârvonalon foglaltak helyet, a lakossâg tôbb nemze-
tiségbôl, sôt gyakran kétnyelvû és vegyesszârmazâsû egyének-
bôl tevôdôtt ôssze. Ezeket mindkét fél sajât nemzetiségûnek
tulajdonîtotta. Ugyanez âllt a zsidô lakossâgra, akiket mind a
magyarok, mind a szlovâkok statisztikai adatai a mag^ukéinak
kônyveltek el.

Ennek kôvetkeztében tehât a magyarok âltal visszacsatolâs-



ra javasolt vârosok, nevezetesen Pozsony, Nyitra, Léva, Lo-
sonc, Rimaszombat, Rozsnyô, Kassa, Ungvâr, Munkâcs és
Huszt hovatartozandôsâga a târgyalâsok legvitâsabb kérdésévé
vâlt. ^

Szlovâk ellenjavaslatok

A magyar kôvetelésekre a szlovâkok elsô ellenjavaslata csu-
pân az volt, hogy autonômiât îgértek a csehszlovâkiai magyar
Iakossâgnak azzal az indoklâssal, hogy a mûncheni egyezmény
nem zâr ki ilyen értelmû megoldâst. Tekintve, hog^y a prâgai
kormâny mâr elôzôieg elfogadta a magyar-lakta teriiletek
visszacsatolâsânak elvét, ûgy lâtszik, hogy az autonômia ôtlete
kizârôlag a szlovâkok agyâban szûletett meg. Ezt az ellenjavas-
latot Kànya Kâlmân kûlûgyminiszter azonnal visszautasitotta,
mondvân, hogy ô nem viccelôdni, hanem târgyaini jôtt Komâ-
romba. ^

A szlovâkok erre felajânlottâk a Csallôkoz visszacsatolâsât.
Ez a Duna két âga kôzé esô terûlet mindôssze 1840 négyzetkilo-
métert tett ki 121.000 lakossal, amelybôl 117.000 magyar volt.
A magyar kûldôttség ezt az ajânlatot is nyomban visszautasi
totta.

Kôvetkezô lépésként oktôber 13-ân a szlovâkokûj ajânlatot
tettek. A magyar adatok szerint ez 5405 négyzetkilométert tett
ki, az 1910-es népszâmlâlâs szerint 349.026 lakossal, melybôl
341.987 volt magyar. Ezt elfogadva még mindig 724.698 ma
gyar maradt volna Csehszlovâkiâban. Az ûj ajânlat a magyar
kôvetelésnek teruletileg mindôssze 38.3%-ât, a lakossâgot ille-
tôleg pedig csupân 31.7%-ât tette ki.

A szlovâkok az 1930-as népszâmlâlâs adataival érveltek s
azt âllitottâk, hogy ha teljesitik az ôsszes magyar kôvetelést,
akkor a kért terûlet visszacsatolâsâval 670.000 magyar és tôbb,
mint 650.000 szlovâk és ruszin kerûlne Magyarorszâghoz. A
szlovâk adatok szerint az ûj ajânlat 5784 négyzetkilométert tett
ki 395.000 lakossal, kôztûk 45.000 szlovâkkal. A még Szlovâ-
kiâban maradô 300.000 magyart ellensûlyozta volna a
Magyarorszâg terûletén belûl élô szlovâk kisebbség, amelynek
szâmât a szlovâkok 300.000-re becsûlték.

A târgyalâsok megszakadâsa

A târgyalâsok folyamân a magyar kûldôttség ismételten
hangsûlyozta, hogy a szlovâk felfogâssal ellentétben a vitâs



hatârsâvon kivûli nemzetiségi viszonyoknak semmi kôze nincs a
kérdés megoldâsâhoz. A magyar felfogâs szerint a nemzetiségi
hatârtôl délre Iakô szlovâkokat, kôztûk jôrészt Magyarorszâg
belsô terûletein, ônkéntes bevândorlôk leszârmazottainak kell
tekinteni, akik magyar âllampolgârok és nincs szândékukban
Csehszlovâkiâhoz tartozni. Elmagyarodâsuk sem kényszeritett,
hanem ônkéntes, és az 1930-as népszâmlâlâs adatai szerint kû-
lônben is csak 104.819 fôt tesznek ki az anyanyelvet véve
alapul.

Ezenkîviil Teleki még azt is meggyôzôen hangoztatta, hogy
a szlovâk ellenjavasiatok gazdasâgi, nem pedig nemzetiségi ala-
pokon nyugosznak.' Teleki szerint az elmûlt hûsz év bebizonyî-
totta, hogy csupdn a nemzetiségi alapon megvont hatdrok te-
kinthetôk szildrd hatdroknak, s amennyiben ezek kereskedel-
mi, vagy forgalmi problémâkat idéznek elô, azok egy kis jô-
akarattal megoldhatôk.

Igy azutân nem meglepô, hogy a magyar kûldôttség a mâ-
sodik teruleti ajânlatot is elégtelennek nyilvânîtotta és eluta-
sîtotta. Ennek ellenére mind Kdnya, mind Teleki hajiandôk
lettek volna a târgyalâsok folytatâsâra. Mindketten ûgy véle-
kedtek, hogy a szlovâk kûldôttség egy ûjahh ajânlattal fog elô-
âllni.

A két vilâghâhorû kôzti magyar tôrténelemhen alaposan
jârtas magyarharât Carlyle A. Macartney professzor szerint a
tûrelmetlen és ideges Imrédy Bêla magyar miniszterelnôk volt
az, aki kijelentette: "A szakadék tûl széles ahhoz, hogy ât lehes-
sen hîdalni", s a magyar kûldôttséget hirtelen hazarendelte
Budapestre.

Egy mâsik feltevés szerint Imrédynek a szlovâkok hajthatat-
lansâga miatt nem volt mâs vâlasztâsa. Utôlag azonhan kide-
rûlt, hogy Kdnydnak és Telekinek volt igaza. A târgyalâsok
megszakîtâsa utân a szlovâkok szôhan kôzôlték Newton prâgai
angol kôvettel, hogy mâsodik teruleti javaslatuk nem a vég-
leges âllâspôntjukat fejezte ki." Ezt lâtszik igazolni az a tény is,
hogy a csehszlovâk kormâny oktôher 22-én diplomâciai ûton
ûjahh, s most mâr elég messzemenô ajânlatot tett. (Lâsd lent.)

Ugyancsak Macartney professzor szerint Imrédy elhamar-
kodott dôntésének a szlovâkokkal valô esetleges megegyezésen
kîvûl mégegy kâros kôvetkezménye volt Magyarorszâg szâmâ-



ra, mégpedig Kârpâtaljât illetôleg. Ott ugyanis épp a komâ-
romi târgyalâsok ideje alatt a helyezet magyar szempontbôl
kedvezô fordulatot vett. A tôbbé-kevésbé magyarbarât Ruszin
Tanâcs és a szlâv-barât Ukrân Tanâcs arra a megegyezésre ju-
tottak, hogy Kârpâtalja esetleges kettéosztâsânak megelôzésére
az egész teriiletre népszavazâst kérnek. Az ûjonnan megalakult
koalîciôs kormâny erôsen magyarbarât vezetôje, Brôdy, magâ-
nak kôvetelte a jogot, hogy Kârpâtaljât a târgyalâsokon képvi-
selje, és oktôber 13-ân Komâromba repûlt. Âllîtôlagmég arra
is el volt készûlve, hogy a szlovâkoktôl fûggetlenûl megegyezik
a magyarokkal. Mire azonban megérkezett, a târgyalâsok meg-
szakadtak. "

A bécsi dôntôbirâskodâs és annak elôzményei

Miutân a komâromi târgyalâsok megszakadtak, Joachim
von Ribbentrop német birodalmi kûlûgyminiszter érintkezésbe
lépett a csehszlovâkiai és a magyar kormânnyal s râbîrta ôket,
hogy diplomâciai ûton folytassâk tovâbb a târgyalâsokat.
Erdekes môdon a szlovâkok még ekkor sem utasitottâk vissza az
1910-es népszâmlâlâs alapjân valô hatârkiigazîtâst, csupân
arrôl panaszkodtak Ribbentropnak, hogy a magyarok adatai
megbîzhatatlanok. Arra is megkérték, hogy tâmogassa ellen-
javaslataikat, "fôleg kôzlekedési és gazdasâgi okokbôl."''

A magyar kormâny hajlandônak mutatkozott az ûjabb
ellenjavaslatot vizsgâlat târgyâvâ tenni s azt javasolta, hogy
amennyiben az ûj ajânlat is elfogadhatatlan, bocsâssâk a kér-
dést dôntôbirâskodâs alâ.

A prâgai kormâny 1938. oktôber 22-én juttatta el Buda-
pestre az ûj ajânlatot. Ez a bizonyos "harmadik" teruleti javas-
lat mâr 11.300 négyzetkilométer visszacsatolâsât ajânlotta fel,
amelynek lakossâga az 1910-es népszâmlâlâs szerint 740.000,
az 1930-as szerint 850.000 fô volt.

Ez a legûjabb javaslat mâr meglehetôsen kôzel âllt a ma
gyar kôvetelések teljesitéséhez, A magyar kormâny ki is fejezte
megelégedését, de a prâgai jegyzékre oktôber 24-én ellenjegy-
zéket nyùjtott ât, amelyben bizonyos môdosîtâsokat javasolt,
nevezetesen azt, hogy a felajânlott teriiletre a magyarok azon-
nal vonuljanak be, s az ettôl a terûlettôl északra fekvô és még
vitâs teriiletrészeket, amelyek a vârosokat foglaltâk magukba,
osszâk fel nyolc kûlônâllô kôrzetre, s azokban tartsanak nem-



zetkôzi felûgyelet alatt népszavazâst. Pozsony kérdését târgyal-
jâk meg kûlôn, Kârpâtalja pedig dôntse el maga, hogy hovâ
tartozzék. "

Oktôber 26-ân Prâga arrôl értesîtette Londont, hogy a ma-
gyarok népszavazâsi javaslata az 1910-es népszâmlâlâs alapjân
meghatârozott vitâs teriiletrészekre Csehszlovâkia szâmâra
elfogadhatatlan, s Prâga inkâbb a tengelyhatalmak dôntôbî-
râskodâsâra bîznâ a dolgot, de elôbb szeretné ôfelsége kormâ-
nyânak ezzel kapcsolatos nézeteit megtudakolni.

Prâga Londonbôl azt a vâlaszt kapta, hogy ôfelsége kor-
mânya "semmi kifogâsolnivalôt nem lât abban, hogy a cseh —
magyar kérdést Németorszâg és Olaszorszâg dôntôbîrâskodâsâ-
val oldjâk meg, ha a cseh és a magyar kormâny abban egyezik
meg, hogy îgy rendezzék nézeteltérésiiket." S a vâlasz még hoz-
zâtette: "Ha a vitâzô felek helyesebbnek lâtjâk azt, hogy a
mûncheni négyhatalomhoz vigyék az ûgyet, ôfelsége kormânya
kész arra, hogy hârmilyen megheszélésen résztvegyen".

A rômai angol kôvetség ugyanilyen értesîtést kapott Musso
lini szâmâra. '*

Ezek utân Prâga késznek mutatkozott arra, hogy vâlaszol-
jon a magyar ellenjegyzékre. Az oktôber 26-ân âtnyûjtott
ûjahh csehszlovâk jegyzékhen egy szô sem esett az elôzô jegyzék-
hen felajânlott s a magyarok âltal "mâr nem vitâs"-nak minô-
sîtett terûletrôl. Nem volt szô a népszavazâsrôl sem. A jegyzék
hangsûlyozta, hogy csakis a magyar kisehhség sorsârôl van szô,
s mivel a magyar kormâny nem fogadja el a csehszlovâk ajân-
latot ûgy, ahogy van, "a csehszlovâk kormâny heleegyezik
ahha, hogy a magyar kisehhség kérdését a mûncheni egyez-

ményt alâîrô Németorszâg és Olaszorszâg dôntôhîrâskodâsâra
hizzâk."

Meglepôdve afelett a javaslat felett, hogy az egész kérdést
dôntôhirâskodâsra hîzzâk, a magyar kormâny oktôber 27-én
vâlaszolt a cseh jegyzékre. A vâlasz még egy kîsérletet tett arra,
hogy az ônrendelkezési jog gyakorlâsât minden azt kivânô
nemzetiség szâmâra hiztosîtsâk. A német-olasz dôntôhîrâsko-
dâst illetôleg a jegyzék hangsûlyozta, hogy annak elfogadâsa
kôtelezi a feleket a két hatalom âltal hozandô dôntés hetar-

tâsâra. S kùlônhen is, ez csak a vitâs terûletekre szôlna, nem



pedig arra, amit Magyarorszâg mâr elfogadott s amelyre be-
vonulni kész.

Chvalkovsky kùlûgyminiszter erre mâsnap udvarias jegy-
zékkel vâlaszolt. Vâlaszâban kôzôlte, hogy csakis a magyar ki-
sebbség kérdésérôl van szô. Megelégedését fejezte ki, hogy Ma
gyarorszâg is hozzâjârul a német —olasz dôntôbîrâskodâshoz,
mégpedig elôre kôtelezve magât a dôntés elfogadâsâra. A
maga részérôl ezt a megoldâst — mely szerinte a magyaroktôl
eredt — teljesen kielégîtônek tartjad'

Nem értett azonban egyet abban, hogy bizonyos terûletet
illetôleg a két kormâny mâr megegyezett volna, s a magyar csa-
patok bevonulâsât illetôleg az volt a véleménye, hogy errôl a
dôntôbîrâskodâs bizonyâra intézkednék. Mint gyakorlati
lépést, Chvalkovsky azt javasolta, hogy a két kormâny 24 ôrân
belûl kérje fel Németorszâgot és Olaszorszâgot a dôntôbîrâsko
dâs elvégzésére.

A magyar kormâny, amely eddig csupân ilyenirânyû haj-
landôsâgânak adott kifejezést, ezt kôvetôen formâlis kérést in-
tézett Berlinhez és Rômâhoz a dôntôbirâskodâsra. A csehszlo-
vâk kormâny hasonlôképp jârt el.

A bécsi dôntés

A dôntôbîrôsâgi târgyalâs 1938. november 2-ân délben
nyîlt meg Bécsben a Belvedere Palotâban. Ribbentrop és grôf
Ciano kûlûgyminiszterek megnyitô beszédei utân mindkét fél
elôterjesztette ûgyét. Kânya, akit bântott az ûgy elhûzôdâsa,
"keserûen és vitatkozva," Te/eftz "nyugodtan és tôbb adatra tâ-
maszkodva" beszélt. Chvalkovsky csupân rôviden szôlt és a
csehszlovâkok jôl védelmezték ûgyûket"."

A dôntôbîrôsâgi târgyalâs alatt elôterjesztett bizonyîtékok
és érvek az elôzetes târgyalâsokbôl és jegyzékvâltâsokbôl mâr is-
mertek voltak. Német tâmogatâs hiânyâban a magyarok fel
sem emlîtették Pozsony kérdését, sem pedig a vegyes lakossâgû
Ungvâr és Munkâcs hovatartozandôsâgât. Nyitra és Kassa kér
dését elég hosszasan vitattâk. A vita mindenesetre râvilâgîtott
arra, hogy mily nehéz a nemzetiségi hatâr megvonâsa kûlônô-
sen ott, ahol tôrténelmi szempontok is felmeriilnek. '''

A két dôntnôk ebéd kôzben még folytatta megbeszéléseit a
kûldôttekkel, azutân visszavonult tanâcsadôival a dôntés meg-
hozatalâra. Ebben Ciano grôf vitte a vezetôszerepet s néhâny



vitâs helyet kivéve sajât elképzelése szerint tudta a hatârt meg-
hûzni, amely a magyarokra nézve kedvezô volt. Tekintve, hogy
Ribbentrop a részleteket nem ismerte, Cianonak môdjâban
âllt "olyan teriiletrészeket is Magyarorszâgnak juttatni, ame-
lyek kônnyen vezethettek volna tovâbbi ellentéteket keltô vi-
tâhoz".

A nap a dôntés és az ahhoz csatolt protokoll felolvasâsâval
és alâîrâsâval végzôdôtt. A dôntés értelmében Pozsony és
Nyitra Csehszlovâkiâban maradt, ezzel szemben hét olyan
vâros, amelynek hovatartozandôsâga vitâs kérdés volt, Ma-
gyarorszâghoz kerûlt (Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyô,
Kassa, Ungvâr, Munkâcs). A Magyarorszâghoz visszacsatolt
terulet 12.103 négyzetkilométert tett ki 1.030.000 lakossal. A
lakossâg nemzetiségi ôsszetétele a kiilônbôzô népszâmlâlâsi
adatok alapjân mâs és mâs. Ennek figyelembevételével a buda-
pesti angol kôvet, Sir G. Knox, az alâbbi — szerinte a valôsâg-
nak leginkâbb megfelelô — adatokat juttatta el az angol kûl-
ûgyminisztériumba:

magyar

szlovâk .

német..

rutén, lengyel, român, stb.

830.000

140.000

20.000

40.000

Ôsszesen 1,030.000

Ezâltal a Csehszlovâkiâban élô magyarok szâma 66.000-re
csôkkent. Ugyanakkor a Magyarorszâgon élô idegen nemzeti-
ségûek arânyszâma 7.2%-rôl kb. 9%-ra emelkedett. A vissza
csatolt teriiletre november 5 és 10 kôzôtt vonultak be a magyar
csapatok. November 10-re az erre kijelôlt vegyes cseh —magyar
katonai bizottsâg az ûj hatâr demarkâlâsât is befejezte.

A bécsi dôntés kiértékelése

A magyar teriileti kôvetelésekkel kapcsolatos diplomâciai
levelezést és egyéb okmânyokat vizsgâlva feltûnô, hogy az egész
ûgyben s méghozzâ kôzelrôl, vagy tâvolrôl érdekelt fél esetében
a politikai szempontok a jogi szempontokat tulajdonképp hât-
térbe szorîtottâk. Igy példâul Magyarorszâg nem csupân a
nemzetiségi alapon megvont cseh—magyar hatârra tôrekedett,
hanem arra is, hogy a népi ônrendelkezés elvét Szlovâkiâra és



Kârpâtaljâra is kiterjesszék. Ebben Lengyelorszâg komoly
tâmogatâsât élvezte. Az elgondolâs môgôtt a hâtsô cél a fran-
ciâk âltal tâmogatott kisantant gyengîtése volt. Lengyelorszâg
azt remélte, hogy Csehszlovâkia gyengîtésén kivûl Kârpâtalja
Magyarorszâghoz valô csatolâsâbôl még az a haszna is szârmaz-
nék, hogy a kôzôs hatâr visszaâllitâsâval a két barâti nemzet
mind Németorszâg, mind Oroszorszâg expanziôs tôrekvéseinek
gâtât tud vetni. --

A kisantant gyengîtése természetesen beleillett Németor
szâg és Olaszorszâg terveibe is. Hitlert elsôsorban Csehszlovâkia
kérdése izgatta, s bâr a nemzetiségi alapon valô hatârkiigazî-
tâst tâmogatta, Magyarorszâgnak a Felvidékkel kapcsolatos
minden egyéb tôrekvését ellenezte mind politikai, mind straté-
giai okokbôl. Hitler maga is megmondta a szlovâk miniszterek-
nek 1939. mârcius 13-ân:

"A bécsi dôntést abban a meggyôzôdésben hagytam jôvd,
hogy a szlovâkok el fogjâk vdlasztani magukat a csehektôl és
német védelem alatt kikiâltjdk fûggetlenségûket. Ezért utasi-
tottam vissza a magyaroknak Szlovâkidval kapcsolatos igé-
nyeit."

Olaszorszâg viszont Jugoszlâviât egyekezett a kisantanttôl
elidegenlteni, s minden igyekezettel azon volt, hogy Jugoszlâ-
viâban, valamint Româniâban befolyâsât nôvelje. Mindez.
szerves része volt Olaszorszâg francia-ellenes politikâjânak.

Anglia és Franciaorszâg viszont azok utân, hogy a
szudétâknak Németorszâghoz valô csatolâsât jôvâhagyta, egy-
szerûen nem utasîthatta el a magyarok javâra tôrténô néprajzi
hatârreviziôt.

A csehszlovâk kormâny pedig minden elérhetô eszkôzzel
biztosîtani klvânta Csehszlovâkia tovâbbi fennmaradâsât s

ennek érdekében tovâbbi teriileti kompromisszumra is
hajlandô volt.

Végûl ami Csehszlovâkia szôvetségeseit, Româniât és Jugo
szlâviât illeti, a néprajzi alapon tôrténô hatârkiigazîtâs szâ-
mukra is elfogadhatô volt, mivel egyik orszâgban sem élt a ma
gyar hatâr kôzelében egységes magyar néptômb, amely
hasonlô elbânâsra tarthatott volna igényt. Mâsrészt az eurôpai
hatalmi egyensûlynak a tengelyhatalmak irânyâban tôrtént el-
tolôdâsa kôvetkeztében mind România, mind Jugoszlâvia igye-



kezett Berlinnel és Rômâval jô viszonyban maradni, mintsem
hogy tiltakozzék.

Végeredményben tehât a nemzetiségi alapon tôrténô
hatârkiigazûâst inkâbb politikai, mint jogi szempontok
diktâltâk. Ugyancsak politikai szempontok jâtszottak kôzre a
dôntôbirâskodâsra felkért orszâgok kivâlasztâsâban is. A
szlovâk vezetôknek az angolok és franciâk irânti bizalmatlan-
sâga és fôieg a németekben vetett bizalma rendkîvuli mérték-
ben hozzâjârult ahhoz, hogy a dôntôbirâskodâst a tengelyha-
talmakra bîzzâk.

A magyar kormâny lâtva, hogy a Felvidékre és Kârpâtaljâ-
ra emelt tâvolabbi igényei meghiûsultak, alkalmazkodott a
helyzethez és beleegyezett a nemzetiségi hatârmegvonâsba,
mégpedig két okbôl. Elôszôr, mert az ûj hatâr igy is Magyar-
orszâgnak kedvezett. Mâsodszor, mert a magyar kormâny ti-
tokban azt remélte, hogy a szigorûan nemzetiségi alapon meg-
vont hatâr kôvetkeztéhen olyan helyzet âll elô, amelynek fôld-
rajzi és gazdasâgi tényezôi elôhh-utôhh a ruszinokat, s esetleg a
szlovâkokat is râkényszeritik, hogy Magyarorszâghoz valô
csatolâsukat kérjék." Mihelyst tehât a néprajzi hatâr elvét
minden érdekelt fél elfogadta, a magyar kormâny igyekezett a
fôldrajzi, kôzlekedési, kereskedelmi és gazdasâgi szempontokat
teljesen kizârni. Hogy ezt sikerûljôn elérnie, azt elsôsorhan
Olaszorszâgnak kôszônhette.

A nemzetiségi elvnek a hécsi dôntésben tôrtént rendkîvuli
szoros alkalmazâsa éles ellentéthen âll ugyanennek az elvnek az
1919-es pârizsi héketârgyalâsokon tôrtént rendkîvûl laza alkal-
mazâsâval. A hékeszerzôdés esetéhen ugyanis a cseh —magyar
hatâr megvonâsânâl a népi ônrendelkezés elve gyakran teljesen
hâttérhe szorult a gazdasâgi és stratégiai szempontok miatt,
tôhbnyire a magyarok kârâra. Igy példâul azt a tényt, hogy
Nyugat-Szlovâkiâhan a hatâr messze délre a nyelvi hatârtôl
futott, azzal magyarâztâk, hogy Csehszlovâkiânak a tengerre
valô kijutâs érdekében szûksége van a Duna egy szakaszâra. A
kôzép-szlovâkiai hatârt Benes szerint kôzlekedési szempontok
diktâltâk.^'' Ezek az angolok és franciâk âltal is tâmogatott
szempontok elnyomtâk az amerikai és olasz delegâtusok âltal
"életbevâgônak" nevezett szempontot, nevezetesen, hogy minél
kevesehh szâmû magyar kerûljôn Csehszlovâkiâha." Végûl azt



is megkell emliteni, hogy Kârpâtaljât azért csatoltâk Csehszlo-
vâkiâhoz, hogy annak ezâltal Româniâval kôzôs hatâra és vas-
ûti ôsszekôttetése legyen.

Ezek utân nem csoda, hogy Csehszlovâkia hatârai — mint
Charles Seymour amerikai békedelegâtus mondta — "még
durvân sem esnek egybe a nemzetiségi, vagy nyelvi hatârral"."

Az 1938-as hatârt ennek pont ellenkezôje jellemezte. Mint
azt a brit tôrténész, r. w. Seton-Watson meg is jegyezte: "A
Csallôkôz, az érsekûjvâri és lévai vidék visszacsatolâsa — aboi a
magyarsâg a lakossâg tôbbségét teszi ki — jôl megindokolbatô,
bâr ezzel Szlovâkiât elvâgtâk a Dunâtôl a pozsonyi kilométert
kivéve. Tiszta néprajzi alapon a magyarokat Rimaszombat és
Rozsnyô is megilleti, bâr ennek eredményeként a vasûti és or-
szâgûti kôzlekedés Szlovâkia déli batârvidékén teljesen lebetet-
lenné vâlt. Kassa âtengedésével azonban Szlovâkia elvesztette
mâsodik fôvârosât, amely egyben az egész keleti szlovâk terii-
letnek egyetlen lebetséges gazdasâgi és kulturâlis kôzpontja; s
ezt az 1910-es népszâmlâlâs alapjân kôvették el."'"

Kârpâtalja is elvesztette két fontos gôcpontjât, Ungvârt és
Munkâcsot, s velûk egyutt az e két vârostôl nyugatra fekvô ter-
mékeny terûletet is, amely nélkûl meg sem tud élni. Kârpâtalja
tulajdonképpen csupân a begyvidéket tartotta meg, ugyan-
akkor a Szlovâkiâval valô kôzeledése teljesen felborult.

Minden kétséget kizârôlag tebât a nemzetiségi elvet ezûttal
Magyarorszâg elônyére alkalmâztâk.Hugh Seton-Watson
bîres keletkôzép-eurôpai szakértô îgy vélekedett: "Magyaror
szâg és Szlovâkia kôzt a batârt Magyarorszâg szâmâra kedve-
zôbben is meg lebetne vonni, mint 1920-ban, de a szlovâkok
szâmâra nem oly kedvezôtleniil, mint 1938-ban." E kijelentés
sokak véleményét fejezi ki.

Végszô

Ezek utân megprôbâlbatunk feleletet adni a tanulmâny
elején feltett s egyben szervesen ôsszefûggô két kérdésre: belyes
volt-e a szigorûan néprajzi alapon megvont batârboz ragasz-
kodni s belyes volt-e a batârkiigazîtâst a németekre és olaszokra
blzni?



E sorok îrôjânak mindkét kérdésre az a vâlasza, hogy nem.
Tôrténelmi tanulsâg, hogy âllamok kôzti viszonylatban csupân
a kôlcsônôs megegyezésen nyugvô hatârok szoktâk tûlélni az
idônként megismétlôdô nemzetkôzi politikai megrâzkôdtatâ-
sokat, s még azok sem mindig. Az 1938-as csehszlovâk —ma
gyar hatârt tulajdonképp két kûlsô hatalom, mégpedig a vilâg-
szerte meglehetôs ellenszenvnek ôrvendô nemzetiszocialista
Németorszâg és fasiszta Olaszorszâg kényszeritette a vitâzô
felekre, azoknak kôlcsônôs megelégedetlenségére. Talân egy
fokkal jobb lett volna, ha a dôntôbîrâskodâsban Anglia és
Franciaorszâg is részt vesz. Ezt a magyar kormâny is sejtette,
miutân azonban a németekben bîzô szlovâk vezetôk a tengely-
hatalmak dôntôbîrâskodâsa mellett foglaltak âllâst ( s ebben
része lehetett a kifinomult diplomâciai érzékkel rendelkezô
Chvalkovsky kûlûgyminiszternek is), Berlin és Rôma szemében
nagyon rosszul tûnt volna fel, ha Budapest ezt nem fogadja el.
A jelek szerint a magyar konnânyt nem annyira a hosszûtâvra
elôrevetitett ravasz gondoikodâs, mint inkâbb a mielôbbi siker
vâgya vezette.

Mas lett volna a helyzet az 1947-es pârizsi béketârgyalâsok
alkalmâval, ha a magyar —csehszlovâk hatâr kérdésének meg-
vitatâsânâl a magyar kûldôttség a szlovâkok és magyarok kôzt
1938-ban létrejôtt kôlcsônôs és mindkét fél âltal ônakaratbôl, s
nem kényszerûségbôl elfogadott megegyezésre tudott volna
hivatkozni. Ehhez azonban a magyar kormânynak az 1938-as
komâromi târgyalâsok, vagy legalâbbis az azt kôvetô diplomâ
ciai ûtra terelt egyezkedés alkalmâval rugalmasabb magatar-
tâst kellett volna tanûsîtania. Sajnos, még maga a kûlônben
mérsékelt felfogâsû Teleki Pal is annyira hitt a szigorûan nem-
zetiségi alapon megvont hatâr elvében, hogy ebbôl fiatalabb
munkatârsainak unszolâsâra sem volt hajlandô engedni.^''
Pedig ha Kârpâtalja kérdését ideiglenesen félreteszik és Kassa,
meg Rozsnyô Szlovâkiâban maradâsâra kompromisszumot
kôtnek, talân most Magyarorszâghoz tartoznék az igy vissza-
csatoltkb. 10.000 négyzetkilométernyi teriilet. S akkor talân a
nem mélyen Szlovâkiâban beékelt, hanem "hatârvâros" Kassa
még ma ismét a Kârpât-medencében oly fontos, a Felvidéket,
Hegyaljât és Alfôldet ôsszekôtô hîd tôrténelmi szerepét jâtszanâ
az évszâzadok zivatarâban oly sokszor egymâsra utalt szlovâ
kok, cipszerek és magyarok javâra.
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Kosztolnyik Zoltân\

NÉMET KÔRÔKKEL FENNTARTOTT
MAGYAR KAPCSOLATOK A XI. SZÂZAD DEREKÂN

A RÔMA-BIZÂNCI ÔSSZETÛZÉS HÂTTERÉBEN

Rex itaque Andréas et dux Bela
pacem cum caesare conposuerunt

{Chronicum pictum, c. 90)

A szûkszavû magyar forrâsok és a valamivel bôvebb felvi-
lâgositâssal szolgâlô német krônikâk jelentései alapjân arra a
kôvetkeztetésre jutunk, hogy I. Endre magyar kirâly német
csâszâri kôrôkkel fenntartott kapcsolata a korabeli politikai
helyzet reâlis mérlegelésén alapult. Endre a békés kiegyezés ût-
jât kereste, s ennek érdekében engedményekre volt hajlandô a
csâszâri udvarral szemben — azon feltétel alatt, hogy cselekvési
autonômiât biztosîtson magânak.

Célkitûzését Endre nem tudta megvalôsltani. Bâr a magyar
krônikâs, aki MarczaliHenrik megâllapîtâsa szerint a nagyobb
Gellért-életrajz anyagât dolgozta fel, hangsûlyozta, hogy End-
rét 1047-ben koronâzta meg hârom, a korâbbi vérfûrdôbôl,
strage Christianorum, megmenekûlt magyar pûspôk, s az
Annales Altahenses magyar forrâsokkai rendelkezô kompilâ-
tora szintûgy emlîtést tett a hârom pûspôk megejtette koronâ-



zâsrôl, a kor megbîzhatô s csâszâri kôrôkhôz kôzelâllô krônikâ-
sa, Béna Hermann reichenaui szerzetes, nem emlîtette Endre
koronâzâsât. Hermann ûgy tudta, hogy a magyarok, miutân
Orseolo Péterrel oly csûnyân elbântak, Endrét tették meg ki-
râlynak. Magatartâsa a német udvar âllâspontjât képvisel-
hette: a németek szemében Endrét nem koronâztâk meg, bito-
rolta a trônt, miért is csâszâri kôrôk nem vették komolyan ki-
râlyi mivoltât.

A Béna Krônikâs ellenben adôs marad annak a kôriilmény-
nek a magyarâzatâval, hogy miként tudta a hârom pûspôk
megkoronâzta Endre a katolikus vallâst, s âltalâban a még
I. Istvân kirâly alkotta intézményeket mégis olyan gyorsan
helyreâllitani, hogy "katolikus" jelzôvel illette ôt a magyar krô-
nika. A magyar krônikâsrôl pedig az ûjabb kutatâsok alapjân
tudjuk, hogy Endre kortârsa volt, Miklôs pûspôk, aki a tihanyi
apâtsâg 1055-ben kiadott adomâny-levelét is szerkesztette. Fel-
tételezhetô, hogy éppen Miklôs pûspôk Endre irânt érzett ha-
râti magatartâsa késztette ôt arra, hogy kirâlyârôl, aki az egy-
hâz tekintélyét s hiztonsâgât helyreâllîtotta, kedvezô hangnem-
hen nyilatkozzék. Feljegyzéseivel eleve ellensûlyozta a német
udvar ellenséges magatartâsât.

A német tôrténészek egyhangûan megegyeznek ahhan,
hogy az 1046-os rômai események: a hârom pâpât letevô sutri
zsinat kedvezô kimenetele utân, amikor német pûspôkôk ûltek
a pâpai trônon, hanyatlani kezdett a német csâszâr tekintélye.
Bensô forrongâs, fôleg a lotharingiai herceg lâzadâsa, kelle-
metlen helyzethe hozta III. Henrik csâszârt. Érdemes megfi-
gyelni, hogy a német hatâron 1050 kôrûl kitôrt magyar zavar-
gâsokszinte egyheestek a lotharingiai felkeléssel. Tekintve azt,
hogy a német eseményekrôl csupân a német krônikâsok szôlnak
— a magyarok nem —, feltételezzûk, hogy a magyarorszâgi
megmozdulâs nem âllt ôsszekôttetéshen a némettel. Endre ki
râly a koraheli német belûgyi helyzet ismerete nélkûl kerûlt
hadiâllapotha a csâszârral.

Az eseményeket viszont a német krônikâsok jelentései alap
jân lehet dâtumozni, mert a magyar Krônika kronolôgiai ada-
tot nem nyûjt az ôtvenes évek tôrténéseivel kapcsolathan: jelen
tései kûlônhôzô epizôdok ôsszetételébôl tevôdnek ôssze. Ugyan-
akkor Miklôs krônikâs pûspôk Endre irânt érzett harâtsâga



lehetett az oka annak, hogy Endre kûlpolitikai magatartâsâval
szemben pozitîv felfogâst gyakoroljon, illetve Endre kûlpoliti-
kâjânak eredményeit, annak kialakulâsânak kôriilményeit is
elhallgassa. Tudott dolog ugyanis, hogy az uralkodô német
kôrôkkel valô viszonya kôzben annyira rosszabbodott, hogy
pâpai diplomâciâra, direkt pâpai kôzvetîtésre volt szûksége
ahhoz, hogy a német uralkodôt kûlpolitikai téren johh helâtâs-
ra hirja.

A forrâsok emlitik, hogy Endre uralkodâsa elején valôhan
igyekezett rendszeres kapcsolatot kialalutani III. Henrik kôré-
vel, s ennek érdekéhen, mint mâr emlitettem, hajlandô volt
politikai fûggetlenségét hizonyos fokig feladni a csâszâr udva-
râval szemben. Nem tudjuk, hogy mennyire volt ôszinte Endre
szândéka és mihen vezette politikai elgondolâs, hâr feltételez-
hetô, mint ezt Hôman Bâlint mâr kifejtette, hogy Endre szlâv
udvarokhan nyert korai nevelése aligha készîtette ôt elô arra,
hogy a szomszédos âllamokkal, kûlônôsen a "nyugati" szomszé-
dokkal nyert hârmi megegyezésnek kûlônôsehh jelentôséget
tulajdonîtson. A politikai, akârcsak a mindennapi élet, az ese-
mények szinte naponta vâltozô kôrûlményeihôl âll, s âllandôan
ûjahh kôrûlményeket hoz létre.

Endre kôzeledése arrogâns elutasîtâsra talâlt a német csâ-
szâri kôrôkhen. A németeknek ez a heképzelt magatartâsa,
mint az arrogância âltalâhan, félelmen és hizonytalansâgon
alapult — mâr olyan értelemhen, hogy a német udvar Péter s
Aha révén szerzett rossz tapasztalatok alapjân eg^szerûen nem
hîzott az ûj magyar kirâly ûjkeletû kôzeledô politikâjâhan.
Még Endre kirâlysâgât, kirâlyi mivoltât sem volt hajlandô elis-
merni. Mikor a pâpai kôzvetîtés megtôrtént — tudjuk, hogy
IX. Léo pâpa elôszôr is egy harâtjât, Odilo klunyi apâtot kûld-
te el a magyar udvarba, hogy az ûgy kôrûlményeit kivizsgâlja,
majd maga a pâpa kereste fel III. Henrik csâszâr Pozsonynâl
tâhorozô udvarât — a csâszâr hajlandô volt Endrével tanâcs-
kozâsha hocsâtkozni.

Hirtelenében Endre volt az, aki elkerûlte a tanâcskozâst s
îgy a csâszârral levô direkt kapcsolatot. Bâr Wibert, IX. Leô
pâpa életrajzîrôja ûgy tudta, hogy ez utân a "kudarc" utân a
rômai kôztârsasdg, vagyis a pâpai udvar elveszîtette hefolyâsât
a magyar politika felett, a német csâszâri kôrôkhôz kôzelâllô



krônikâs szavaibôl inkâbb arra lehet kôvetkeztetni, hogy a
német csâszâr lehetetlen magatartâsa hiûsitotta meg Endre
kirâly kôzeledési szândékât.

E sorok irôja ûgy érzi, hogy az igazsâgot a két megjegyzés
kôzott kell keresni. A pâpai kôzvetitésre 1052-ben kerult sor,
azutân, hogy a magyar haderôk sikerrel âlltak helyt az ûjabb
német tâmadâssal szemben. (Zotmund Pozsonynâl megfûrta a
német hajôkat.) Maga a csâszâr, akinek figyelmét lekôtôtte a
birodalom ûgyeinek kormânyzâsa, békiilékeny hangulatban
volt. Bâr a krônikâk ûgy tudjâk, hogy III. Henrik nem adta fel
olyan kônnyen a magyar ûgyet, és csupân a mâsodik magyar-
orszâgi hadjârat elvesztése utân volt hajiandô kibékûlni, ami-
kor is tényleges békét kôtôtt Endrével, s békûlési szândékât
mâsodik hâzassâgâbôl szârmazô leânya, Judit és Endre kirâly
fia, Salamon kôzott létrehozott friggyel erôsîtette meg — a
Krônika részletjelentését ôvatossâggal kell kezelnûnk.

Az az epizôd, hogy a német csâszâr hadait magyar fôldôn
vezette ât és kôzben megszakadt kôzte s a Dunân lejôvô hajôival
a kapcsolat, valamint hogy a magyarok, Endre kôborlôi, elfog-
tâk a német dunai flotta parancsnokânak, Gebhard pûspôknek
a csâszârhoz intézett levelét, "is autem, qui ferebat litteram,...
captas est a latrunculis Andree régis es ad eum ductus" — a le-
vél tényleges tartalmârôl a Krônika mit sem tud — sôt valô-
szînûleg német ajkû hospes révén vâlaszt, hamis vâlaszt is kûld-
tek a német pûspôknek, és ezâltal hajôit azonnali visszavonu-
lâsra késztették, inkâbb a szôhagyomâny, sem mint komoly
tôrténeti forrâson alapulô hîradâs lehet. A magyar Krônika
még a csâszârleâny nevét sem tudta pontosan, s természetesen,
a német forrâsok meg sem emlitik az ûgyet.

Ugyanakkor az Annales Altahensesnek az a kitétele, hogy
mintegy két éwel késôbb a csâszâr udvarâban kegyvesztett lett,
s mint ilyen a magyar uralkodô kôreiben politikai védelmet
keresô Kuno bajor herceg ûjabb csâszâr-ellenes tâmadâsra in-
gerelte Endrét, még inkâbb érthetôvé teszi, hogy komoly béké-
re csupân III. Henrik halâla utân kerûlt sor a két udvar kôzôtt.
1058-ban tôrtént, hogy IV. Henrik német kirâly hûgât Sala
mon magyar kirâllyal eljegyezték.

Ezzel a két kôrûlménnyel kapcsolatban figyelmet érdemel a
Krônika egyik kitétele. A vârkonyi jelenetrôl van szô, amikor is



Endre, aki korâbban ôccsének, Béla hercegnek îgérte trônjât,
azzal mentette ki magât ôccse elôtt, hogy fiât, Salamont âllami
érdekbôl kellett kirâllyâ koronâztatnia: csupân fia megkoronâ-
zâsa révén sikerûlt a német udvarral tartôs békét, valamint a
csâszârleânnyal tôrténô hâzassâgât létrehoznia.

A Krônika szerint Endre tudatâban volt annak, hogy Béla
jôvâhagyâsa nélkûl Salamon kirâly nem lehet, amint Salamon
csakis Béla halâla utân kerûlt a magyar trônra, mégis Béla
— Endre részérôl tôrtént — prôbatétele, hogy a koronât vâ-
lasztja-e avagy a kardot, csakis politikai elgondolâs, Endre
politikai tervének megvalôsîtâsât célozta. Endre valôszînûleg
feltételezte, hogy ôccse, akit elsôsorban a hatârok védelmének
megszervezése végett hîvott haza lengyel fôldrôl, és ebbôl a
célbôl îgérte neki a korona, valamint az utôdlâs jogât, Vâr-
konyban a kirâlysâgot vâlasztva a mâr elôkészîtett gyilkossâg-
nak esett volna âldozatâul. Béla halâla a magyar—német vi-
szony pozitîv erôsôdését mozdlthatta volna elô.

Endre Bélâhoz intézett kérdése ugyanis, hogy a koronât
vâlasztja-e avagy a kardot, amint ez Béla vâlaszaibôl kitûnik,
"habeat filius tuus coronam, qui unctus est, et da mihi
ducatum," felesleges volt. Salamon mâr ekkor felkent kirâly
volt. Viszont a krônikâsok elbeszélései hangsûlyozzâk, hogy
Endre csupân a kedvezô alkalomra vârt, hogy ôccsétôl "orszâ-
gos érdekbôl" megszabaduljon, mert Béla herceg katonai tu-
dâsa és ereje valôszînûleg komoly akadâlyt alkottak volna a ki
râly pâlfordulâsa kôvetkeztében bekôvetkezett német —magyar
kôzremûkôdés terén.

Ugyanakkor érdemes azt is megfigyelni, hogy Endre még
1055-ben apâtsâgot emelt szent Ânyos tiszteletére Tihanyban.
Bâr az alapîtâsi okmânyt a rômai katolikus pûspôkôk îrtâk alâ,
az ûj kolostor lakôi, mint ezt Moravcsik Gyula kônyvében meg-
jegyezte, bizânci szerzetesek voltak. Lehetséges, hogy a kirâly
katolikus fôpapjai elismerését akarta biztosîtani ahhoz, hogy
bizânci monostort alapîtson?

Mi célbôl alapîtotta Endre a tihanyi monostort? Azért,
hogy a diplomâcia terén helyzetét a németekkel szemben biz-
tosîtsa azâltal, hogy a bizânci udvarral vegyen fel erôsebb kap-
csolatot — hiszen felesége, Anasztâzia, Jaroszlâv kievei nagyfe-
jedelem leânya II. Romanos gôrôg csâszâr dédunokâja volt? A



tapasztalat ûgy mutatja, hogy bizânci kôrôk még diplomâciai
téren is nagyra tartottâk a vérségi kapcsolatot. Bar a magyar —
bizânci kapcsolatok kialakulâsa terén semmiféle szerepet nem
tulajdonîthatunk a még 1860-as években magyar fôldôn talâlt
ûgynevezett Monomacbos-korona maradvânyainak, a korabeli
politikai helyzet — Endre még fiânak a német kirâlyleânnyal
tôrtént hâzassâga révén sem szâmîthatott nagyobb megértésre
német kôrôkben — avagy éppen az îgy bekôvetkezhetô német
befolyâst akarta Endre sajât kôreiben megakadâlyozni, annak
elejét venni, a diplomâciai helyzet alapjân feltételezhetô, hogy
Endre Bizâncban vélte megtalâlni kûlpolitikai ellenpôlusât.

A tihanyi apâtsâg megalap'itâsa a Rôma —Bizânc kôzôtt
bekôvetkezett tôrés, vallâspolitikai ôsszetûzés utân tôrtént,
tehât abban az idôben, amikor ûjra csak német pâpa ûlt Szent
Péter trônjân, amikor a bizânci pâtriarka, Kerullarios hely-
zete — fôleg a Rômâval bekôvetkezett kenyértôrés miatt —
megerôsôdôtt csâszâra, IX. Monomachoséval szemben.

Itt lehet a dolog nyitja. Német befolyâs volt vârhatô ma
gyar kôrôkben a német kirâlyleânnyal tôrténo eljegyzés révén;
német pûspôkôk ûltek a pâpai trônon, akiket német tanâcs-
adôk vettek kôrûl; Bizâncban a Szentszékkel szimpatizâlô csâ-
szâri pârt szenvedett politikai vereséget a pâtriarka cselszôvései-
vel szemben. Miért ne hasznâlnâ ki Endre a kedvezô viszonyt,
hogy a helyzet magaslatân âllô bizânci pâtriârkâban keressen
ûj diplomâciai fegyvertârsat?

Endre még a Szent Istvân kirâly alapîtotta rômai és kon-
stantinâpolyi zarândokhâzak révén feltétlenûl figyelemmel kî-
sérhettea pâpai s a bizânci udvarokban végbemeno eseménye-
ket. IX. Léo pâpa, a német csâszâr rokona —Bresslau német
tôrténész meglâtâsa szerint — igyekezett ugyan a pâpai doku-
mentumok dâtumozâsa révén a német udvartôl valô fûggetlen-
ségét hangsûlyozni, mégis a pâpa életrajzîrôjânak a megjegy-
zése szerint Léo rômai pâpâvâ tôrtént megvâlasztâsa nem
annyira spontân, hanem nagyon is jôl elôkészîtett politikai ese-
mény volt — a dél-itâliai események, az ott bekôvetkezett ka-
tonai helyzet kôvetkeztében a pâpa igenis komoly német kato-
nai segîtségre szorult.

Ismeretes, hogy/X. Léo kapott is német segîtséget, de nem
vârta be a csâszâri csapatok megérkezését, miért is serege



Beneventônâl vereséget szenvedett, sôt maga is az akkor mâr
Dél-Itâliât bîrô normannok fogsâgâba keriilt. Ellenben ezért
az idôben meg nem érkezett segîtségért Rômânak komoly ârat
kellett fizetnie. III. Henrik csâszâr két német pûspôkség java-
dalmainak âtengedését kôvetelte a pâpâtôl azzal a feltétellel,
hogy a pûspôkségek tovâbbra is pâpai tulajdont képeznek.

Ha a csâszâr kegyencétôl s rokonâtôl kôvetelt ilyen arânyû
ellenszolgâltatâst, akkor érthetôvé vâlik, hogy a magyar udvar-
ral szemben hasonlô kôvetelményeket tâmasztott. Judit leânyâ-
nak jôvendô férjét, Salamont, Endre kirâly ôtéves fiât koro-
nâzzâk kirâllyâ még atyja életében — a csâszârleâny s a magyar
kirâlyfi frigykôtése elôtt. "Quod perditione (sic) regni hoC
faceret" — mâr t.i. Endre —, "quia imperator filiam suam
filio suo Salamoni non dedisset, si non eum coronaret".

Ezen mit sem vâltoztat az Annales Altahenses ûgyes meg-
jegyzése, amely szerint a német udvar csak a magyarok kérel-
mének tett eleget: "legati Ungarorum . . . pacem fieri postu-
labant". A magyarok, hogy uruk komoly békûlési szândékârôl
tegyenek tanûsâgot, azt kérték, hogy uruk fia az ûj német
kirâly, IV. Henrik leânytestvérével kôssôn hâzassâgot. "Régis
sororem filio domino sui, nomine Salomoni, dari postulabant
in coniugium", miért is, az Annales Altahenses megjegyzése
szerint, IV. Henrik ôzvegy édesanyjâval csupân udvara jôvâ-
hagyâsâval ment Magryarorszâgra azért, hogy a hékekôtésnél
jelen legyen s hûgât is magâval hozza. Miutân szândékât meg-
valôsîtotta, a német kirâly nemsokâra hazatért.

Ezek utân nem lehetett véletlen mûve, hogy Béla kirâly
uralkodâsa elsô évéhen orszâggyûlést hirdetett, hol orszâga vâ-
lasztott kikûldôttei jelentek meg. "De singulis villis vocarentur
duo seniores facundiam hahentes ad régis consilium". Béla el-
gondolâsa kudarcha fulladt annyihan, hogy a nem-kikûldôttek
tômege is megjelent a kirâly elôtt, s tôle a nemzeti pogânysâg
visszaâllitâsât kôvetelte. A kirâly hârom napos gondolkozâsi
idô utân fegyveresekkel verette szét a népet, mivel sok vâlasz-
tâsa ezen a téren aligha lehetett. Viszont Béla, aki csupân
német-harât hâtyja leverése s halâla utân keriilt a trônra,
tudta jôl, hogy a "nép" a pogâny intézmények helyreâllîtâsa
révén csupân a német hefolyâs erôrekapâsât akarta megaka-
dâlyozni orszâgos ûgyekhen.



JEGYZET

Pi. îorxâs6kV.oz\i\ d,zAnnales Altahenses, aa. 1046-63, MGHSS, XX, 802
kk. valamint Hermann Contractus, Chronicon de sex aetatibus mundi,
ibid., V, 125 kk., magyar vonatkozâsû feljegyzései, akikrôl M. Manitius,
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 3 kôt., Mùnchen,
1911-31, 1, 63, ûgy nyilatkozott, hogy kora legnagyobb tudôsa volt, és aki-
nek jôl értesiilt objektiv magatartâsârôl R. Buchner, "Geschichtsbild und
Reischsbegriff Heimanns von Reichenau", Archivfûr Kulturgeschichte, 42,
1960, 37 kk, értekezett, a magyar Képes Krônika, fôleg cc. 85 etc., a Szent-
pétery Imre szerkesztette Scriptores rerum Hungaricum, 2 kôt., Budapest,
1937-38, 5S//-ként rôvidîtve, I, 342 kk, valamint Kézai Simon mûve cc. 54
etc., ibid., I, 178 kk, emlitendôk. Kézairôl és a Krônikârôl Gyôrffy Gyôrgy,
Krônikâink és a magyar ôstôrténet, Budapest, 1948, 126 kk., fôleg 148 kk.,
és Gerics Jôzsef, "Adalékok a Kézai krônika problémâinak megoldâsâhoz".
Annales Universitatis scientiarum de Rolando Eôtvôs nominatae, secto
hist., 1, 1957, 106 kk.; Csôka L., A latin nyelvû irodalom kialakuldsa Ma-
gyarorszdgon a Xl-XIV. szdzadban, Budapest, 1967, 599 kk., aki Kézai kis-
nemesi târsadalomszemléletérôl értekezett, amirôl bôvebben Szûcs Jenô,
"Târsadalomszemlélet, politikai teôria és tôrténetszemlélet Kézai Simon
Gesta Hungarorumâban", Szdzadok, 107, 1973, 569 kk és 823 kk., szôl. A
Krônika kûlfôldi kapcsolatairôl ugyancsak Csôka, 344 kk., aki az Altai Év-
kônyvek magyar vonatkozâsû adatairôl szôlva hazai bencés forrâsra utal,
bârâllîtâsât Kristô Gy., Szdzadok, 108, 1974, 585 kk., vette bonckés alâ râ-
mutatva arra, hogy az Évkônyvek magyar vonatkozâsû adatainak forrâsa
magyar szôbeli értesûlés volt, amely Salamon s anyja kôrnyezetébôl szârma-
zott; Kristô megismétli Hôman Bâlint még 1925-ben a Vâczy Péter 1941--
ben tett megâllapîtâsait és megerôsîti azok helyességét. Ld. 589, 22, 23 jegy-
zet. Hasonlô me^igyelést tett Manitius, 11, 396, aki az Évkônyvek magyar s
cseb vonatkozâsû informâtoraként Wencel altaichi apâtot, majd Gunther
bambergi pûspôkôt jelôlte meg; lâsdmégj. G. Meyndt, Kaiser Heinrich III
und Kônig Andréas I, Leipzig, 1870, 28, 95 jegyzet.

Gerics Jôzsef, "A krônikakutatâs és az oklevéltan hatârân," Irodalom-
tôrténeti Kôzlemények, 78, 1974, 218 kk., a Krônika 90 fejezetével foglal-
kozott s annak a feltevésnek adott belyt, bogy az abban emlîtett 1058-i béke-
kôtés egy korabeli békeokmâny szôvegébôl meritett. Ezzel a felfogâssal
Horvâtb Jânos, Arpddkori latinnyelvû irodalmunk stûusproblémdi,
Budapest, 1954, 308 kk., s 309, 11 jegyz., foglalkozott komolyan, bâr
Csôka, 361 k., ellenvéleményt nyilvânîtott, mig Kristô, Szdzadok, 1974,
587, belytelenîtette Csôka felfogâsât. Errôl még Horvâtb értékes tanulmâ-
nya, "Die ungarischen Cbronisten aus der Angiovienzeit", Acta linguistica,
21, 1971, 321 kk. A hâtteret Hôman Bâlint —Szekfû Gyula Magyar tôrté-
nete nyûjtja, 6. kiad., 5 kôt., Budapest, 1939, I, 255 kk.; Vâczy Péter, Die
erste Epoche des ungarischen Kônigtums, Pécs, 1935, 50 kk., rendkîviili ér
tékes munkâja a "regnum et sacredotium" kényes témâjâval foglalkozik.
Mâlyusz E., Egyhdzi tdrsadalom a kôzépkori Magyarorszdgon, Budapest,
1971, 11 kk., valamint Bônis Gyôrgy, A jogtudô értelmiség a Mohdcs elôtti
Magyarorszdgon, Budapest, 1971, 16 kk., a jog- és kulturâlis hâttérrel fog-
lalkoznak. Megemlîtendô még Petrovich Ede magvas tanulmânya, "Szent
Môr pécsi pûspôk", Vigilia, 36, 1971, 85 kk., valamint Max Bûdinger, Ein
Buch ungarischer Geschichte, 1058-1110, Leipzig, 1866.



A nagyobb Gellért életrajz — Id. H. Marczali, Ungams Geschichts-
quellen im Zeitalter der Arpdden, Berlin, 1882, 25 kk. — valôban emliti,
hogy Endrét megkoronâztâk s Endre halâlbûntetés terhe alatt eltiltotta a
pogânysâgot, SSH, II, 503, 23 —27. Csôka felfogâsa, hogy a nagyobbik Gel-
lért-wla szerzôje pannonhalmi szerzetes lenne, tovâbbâ az a nézet, hogy a
szerzôre Istvân kirâly életrajza lett volna behatâssal, ibid., 284 k., ellent-
mond Horvâth, 159, megâllapitâsânak, aki szerint a legenda maz'or késôbbi
szerzemény nem lehet, mert olyan adatokat tartalmaz, amelyek ellen a
XIII —XIV. szâzad magyar krônikâsai bôszen hadakoznak! E két nézet kô-
zôtti kôzéputat alighanem G. A. Macartney, The Médiéval Hunganan His-
toriam, Cambridge, 1953, 156, képviseli; szerinte a Gellért-Mta maior egy
XI. szâzadi "Life" ma mâr elveszett vâltozatâra vezethetô vissza, bar ugyan-
csak Macartney szerint, mâr ez a XI. szâzadbeli életrajz is ôsszevont kompo-
ziciô lehetett. Endre egyhâzi intézkedéseinek szôvegét Mansi, Concilia,
XIX, 631 k., kôzli; ugyanakkor megemlitendô, hogy Contractus anno 1047
alatt megejtett bejegyzése nem nevezi Endrét kirâlynak — MGHSS, V, 127
— sôt mély lélektani alapon Endrét ûgy mutatja be, amint aki az ellene
bozott vâdakkai szemben védekezésre szorul. Erdekes az is, hogy a Krônika,
ce. 89 —90 jelentésével szemben Contractus példâul nagyon is egybefûzi a
német s magyar boni eseményeket — MGHSS, V, 129, 12 —15.

Az uralkodô pâpai diplomâciai segîtségre valô tâmaszkodâsârôl Hilde-
bert, Vita Hugonis, ii:7, Migne, PL, 159, 864 cd, tudôsU; Con-Contractus
megjegyzése, "imperator pactum Andreae régis ut per legatos offerebatur,
accipere contemnens, Pannoniam petiit", MGHSS, V, 130, erre vonatkoz-
hat. Ld. L. Huillier, Vie de s. Hugues, Paris, 1888, 68 k. A papa tényleges
beavatkozâsârôl a magyar hatâron, "in finibus Hungariae", a Chronicon s.
Benigni Divonensis, MGHSS, VII, 237, tudôsit, mit alâtâmaszt Ph. Jeffé,
éd., Regesta pontificum Romanorum, 2. kôt., Leipzig, 1885, I, nr. 4279,
harmadik bekezdésben tett észrevétele — ehhez Fraknôi Vilmos, Magyar-
orszdg és a Szentszék, 3 kôt., Budapest, 1901-03, I, 360, 58jegyz., valamint
Contractus, a. 1052, MGHSS, V, 131, 36 —43, aki Endre hirtelen tâmadt
vonakodâsât is emlîti. Errôl IX. Léo papa Wibert készitette életrajza, ii:8,
Migne, PL, 143, 496bc, is beszâmol, sôt "rômai kudarcrôl" beszél: "Ideo
Romana respublica subiectionem regni Hungariae perdidit". Wibert a
német kôrôket, mîg a német forrâs a magyar kirâlyt kârhoztatja — MGHSS,
XX, 806, 2-7.

A Krônika, cc. 89 —90 leîrta eseményekkel kapcsolatban érdekes a Mik-
lôs piispôknek tulajdonitott szerep — SSH, I, 348, 7 —12; ôrôla îrja Hor
vâth, 306 k., hogy a Krônikânak ez a felfogâsa az ô, Mikiôs, feljegyzésein
alapszik. Horvâth az 1055-ôs tihanyi okievél îrôjâval azonosîtja a piispôkôt
— errôl SSH, I, 348, 3 jegyz. —, aki az okievél alâîrôi kôzôtt szerepel, de
ûgy is, mint kirâlyi jegyzô, "qui tune temporis uicem procurabat notarii in
curia regali"; Jakubovich Emil—Pais Dezsô, Ô-magyar olvasôkônyv, Pécs,
1929, 25. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a Krônika kôzôlte
kirâlyfi s csâszârleâny tényleges egybekelésérôl — SSH, I, 349 k. —, az Altai
Évkônyvek csupân 1058-ban tudôsîtanak, MGHSS, XX, 809, s az ottani
jegyzet. — A vârkonyi jelenetrôl a Krônika, c. 92, tudôsît s emlîti az ôrtâllô
Mikiôs cames kihallgatta Endre két bizalmasâval tôrtént megbeszélését, mi-
ben a kirâly feiszôlîtotta bizalmasait, hogy ha Béla a koronât vâlasztanâ, ôk
ketten "surgite et eodem gladio ducem Belam decollate". Ibid., I, 354,
17 —20. Erre a két beavatott fônemes, "vos duo principes", îgéretet is tett.



Kézai, c. 58, és a Krônika, c. 88, SSH, I, 180 s 354, 17 —19, emlitik a ti-
hanyi kolostoralapîtâst, bar Tihany szlâv neve, tichij-hod, korâbbi
telepûlésre vall, s valôszînû, hogy egészen Szent Istvân korâig szlâv szerzete-
sekéltek ott; Id. CsemegiJ., "A tihanyi barlanglakâsok", Archeolôgiai Érte-
sitô, 3, 7/9, 1946 —48, 396 kk. A Marczali Henrik et al, éd., Enchiridion
fontium historiae HungaroTum, Budapest, 1901, 81, kk., majd Jakubovich-
Pais, 19 kk., szôveg szerint a kolostor Szent Ânyos tiszteletére lett alapîtva,
aki orleansi pûspôk volt s Attila betôrésétôl védte meg vârosât — Id. Pintér
Jenô, Magyar irodalomtôrténet, 8 kôt., Budapest, 1930 —41, I, III. A bi-
zânci szerzetes-lakôkrôl Moravcsik Gyula, Byzantium and the Magyars,
Amsterdam —Budapest, 1970, 61 k., szôlt bôvebben.

Az 1054-es skizmârôl M. Jugie, Le schisme byzantine, Paris, 1924, és G.
Denzler, "Das sogenannte Schisma im Jahre 1054", Mûnchener Theolog-
ische Zeitschrift, 17, 1966, 24 kk., majd a IX. Léo pâpa a pâtriarchâval
folytatott levelezésébôl Cornélius Will, éd., Acta et scriptaquae de contro-
versiis graecae et latinae saeculo XIo composita extant, Leipzig-Marburg,
1861, 85 kk., kôzôlt részleteket. A német pâpasâgrôl, deutsches Papsttum,
L. Haller, Das Papsttum, Idee und Wirklichkeit, 5 kot., 2. kiad., Esslingen
am Neckar, 1962, 11, 278 kk., beszél, aki megemliti, hogy a "német pâpa",
IX. Léo munkatârsai is németek voltak — ibid., II, 289 kk.; utôda Geb-
hardt eichstaetti piispôk, birodalmi kancellâr, "der zweite Mann im Reich",
— ibid., II, 307, volt IL Viktor néven — a pâpâk névjegyzékével kapcsolat-
ban Angelo Mercati, "The New List of the Popes", Médiéval Studies, 9,
1947, 71 kk., tanulmânyât kôvetem —, majd F. X. Seppelt, Geschichte der
Papste, 5 kôt., 2. kiad., Miinchen, 1952 —59, III, 32 kk.; IL Viktor utôda
IX. Istvân szintén német fôpap volt, Frederick montecassinôi apât, akinek
bâtyja, Szakâllas Gottfried lotharingiai herceg IL Viktor kôzremûkôdése
révén 1056 decemberében békiilt ki IV. Henrik német kirâllyal — B. Geb-
hardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 4 kôt., 8. âtdolg. kiadâs, Stutt
gart, 1954 —60, 1, 243 k. Hâzassâga révén Gottfried Felsô- és Kôzép-ltâlia
leghatalmasabb ura lett III. Henrik csâszâr halâla utân — Seppelt, III, 35,
bâr Haller, II, 310 k., hangsûlyozta, hogy Gottfried herceg az egyhâzi re-
form nagy tâmogatôja volt, miért is az ûj pâpa megvâlasztâsâhoz a német
csâszâri udvar csak névleg jârult hozzâ. Ellenben, amint ezt Haller, II, 312
k., is elismeri, IX. Istvân pâpa utôda, X. Benedek uralkodâsât a német ud
var nem ismerte el — Damiâni Péter ostiai piispôk nem volt hajlandô a
pâpai beiktatâst elvégezni —, és a biborosok ûjra csak Gottfried pârtfogolt-
jât, a burgundi szârmazâsû Gerhard florenci piispôkôt szemelték ki a pâpai
trônra, akinek megvâlasztâsâhoz az ôzvegy csâszârnô, Agnes is hozzâjârult:
Gerhard 1058. dec. 6-ân II. Miklôs néven pâpa lett. Errôl F. X. von Funk —
K. Bihmeyer, Kirchengeschichte, 2 kôt., 8. âtdolg. kiad., Paderborn, 1930,
II, 97 k.; a hatârozott idôpont, 1058 âprilisa s II. Miklôs decemberben tôr-
tént megvâlasztâsa kôzôtt X. Benedek volt a pâpa; cf. Hans Kuhner, Neues
Papstlexikon, Zurich, 1956, 59 k.

IX. Léo elôre megrendezett rômai megvâlasztâsârôl Migne, PL, 143,
488b., tudôsit, mîg a pâpa dél-olasz politikâjârôl P. Herde, "Das Paptstum
und die griechische Kirche im Sûditalien vom 11 bis zum 13 Jahrhundert",
Deutsches Archiv, 26, 1970, 1 kk., majd F. Dôlger, Byzanz und die
europaeische Staatenwelt, Ettal, 1953, 107 kk., Irtak részletesen. A csâszâr-
nak megteendô ellenszolgâltatâs fejében IX. Léo lemondott a bambergi s
fuldai piispôkségek jôvedelmérôl a csâszâr javâra, de az egyhâzmegyék tulaj-



donjogât megtartotta. Cf. G. Ladner, Théologie und Politik vor der Investi-
turstreit, Stuttgart, 1936, 80. Az események hâtterét târgyalja egy meg-
jelenô tanulmânyom, "The Relationship of Four Eleventh Century
Hungarian Kings with Rome in the Light of Papal Letters", Church
History, 1977.

Vàrdy Béla:

A MAGYARSÂG ÔSSZEFOGÂSÂNAK
ÉS TUDOMÂNYOS TANULMÂNYOZÂSÂNAK

KÎSÉRLETEI 1920-TÔL 1945-IG

Amikor a jelenlegi szôrvânymagyarsâg (magyar emigrâciô)
és az ûj hatârokon tûli magyar kisebbség megmaradâsânak és
esetleges ôsszefogâsânak kûzdelmét figyeljûk — legyen az akâr
hazai, akâr emigrâciôs kezdeményezés — kevesen tudjuk,
hogy ennek az ôsszefogâsi kisérletnek a két vilâghâborû kôzti
idôkre visszanyûlô komoly gyôkerei vannak. E gyôkerek tulaj-
donképpen a Trianon utâni idôk kétségbeesett légkôrébôl fa-
kadtak, mikor is a magyar nemzeti lelkiismeret szôvivôi hirte-
lenjében râjôttek arra, hogy a "boldog békeidônek" nevezett
dualista korban a nemzet mily felelôtlenûl engedte fiai jelentôs
bânyadât (talân kôzel egy milliô magyart) elszéledni a nagyvi-
lâgban. E realizâlâs viszont — sok dôrgedelmes vâdaskodâs
mellett — tettekhez és eredményekhez is vezetett. Az utôbbiak
kôzûl a legkézzelfoghatôbbak kôzé tartozik a vilâg magyarsâgâ-
nak az elsô tudatos ôsszefogâsi és ôsszehangolâsi Idsérlete a két
"Magyarok Vilâgkongresszusa" keretében (1929, 1938), a
Magyarok Vilâgszôvetségének megalapîtâsa (1938), s tôbb
tudomânyos szinten mûkôdô egyetemi kisebbségi intézet, vala-
mint egyéb — a hatârokon tûli magyarsâg sorsâval és problé-
mâival foglalkozô — intézmény felâllitâsa és mûkôdése.

A jelen rôvid tanulmâny keretében a fenti intézmények
mûkôdését nem târgyalhatjuk részletesen. Mégis igyeksziink a
jelzett ôsszefogâsi és tanulmânyozâsi kîsérlet céljait és eredmé-
nyeit rôviden ôsszegezni.

A hatârokon tûli, s fôleg a felszîvôdâssal fenyegetett tenge-
rentûli magyar diaszpôra ôsszefogâsânak és megmentésének
legfôbb letéteményese és mozgatôja 1929-tôl a Magyarok Vi-



lâgkongresszusânak kôzpontja, illetve 1938-tôl kezdôdôen az az
évben megalakult Magyarok Vilâgszôvetsége lett. Az utôbbi in-
tézmény munkâjât azonban erôsen meghatârozta az a tény,
hogy csak az âltalunk târgyalt kor vége felé jôtt létre, s az is,
hogy rôvid bat éves mûkôdése nagyrészt egybe esett a mâsodik
vilâghâborû idejével. Eredményei azonban îgy is voltak. ^^^k
fôleg a Vilâgszôvetség hivatalos megalakulâsât megelôzô két
Vilâgkpngresszussal, illetve azok hatâsâval vannak kapcso-
latban.

A magyarok két vilâgkongresszusa
A sokak âltal nosztalgiâval kezelt. s valôban békés kornak

nevezhetô dualista korszaknak, sajnos, megvoltak a hibâi is Az
igen jelentôs belsô târsadalmi és gazdasâgi egyenlôtlenségek, s
az ezekbôl fakadô szinte korlâtlan kivândorlâs mellett példâul
a korabeli nemzetvezetés egyik nagy mulasztâsa volt az a teny,
hogy alig-alig foglalkozott a kivândorolt magyarsâg sorskérdé-
sével Sot mint az amerikai magyarsâg akkori nagy hazai szak-
értôje, Nagy Ivân, dr. irja: "Voltak, akik a kivândorolt szâzez-
rekben az egészségtelen vérbôség lecsapolasat lattak; s csak
akkor dôbbentek râ e nagy vérveszteség valôdi jelentôségére,
"amikor Trianonban hétfelé szakîtva egyszerre fontosnak tunt
fel minden magyar lélek szâmontartâsa.

E szâmontartâsnak s a vilâg kûlônbôzo reszem elszort ma
gyarsâg ôsszefogâsânak kezdeményezôje slegfôbb mozgatôja a
Magyar Nemzeti Szôvetség elnôke. Perényz Zszgmond bava
volt, aki tôbb egyéb ilyen irânyû munkâssâga mellett a Magyarok Vilâgkongresszusât is életrehîvta

Az 1929. augusztus 22 és 24 kôzôtt Budapesten ulesezo Ma
gyarok I. Vilâgkongresszusa bizonyos fokig fordulopontot je-
lentett a vilâg magyarsâgânak életében. Ahazai es a kulfoldi
magyarsâg a tôrténelemben elôszôr egymasra talalt Elniond-
tâk egymâsnak panaszaikat, kicserélték gondolataïkat, keres-
ték a môdokat és eszkôzôket, amelyekkel egymâson segithet-
nek-" sugyanakkor azt is elhatâroztâk, hogy ezt az egész vilâg
magyarsâgât ôsszekôtô szervezetet âllandôsîtjâk. Saz ôsszekôtô
szervezet valôban létre isjôtt ésmûkôdôtt: 1929 és 1938 kozott
mint"A Magyarok Vilâgkongresszusa Kozpontz Irodâja ; 1938
utân pedig mint "A Magyarok Vilâgszôvetsége".



Idô- és helyhiâny miatt nem târgyalhatjuk részletesen e két
kûlônbôzô név alatt mûkôdô szervezet munkâssâgât. Amikor
azonban a két Magyarok Vilâgkongresszusa kiadott iromânyait
tanulmânyozzuk, szinte elemi erôvel ût meg bennûnket az a
hasonlat, amely az 1920-as és 1930-as, valamint az 1960-as
évek kûlfôldi magyarsâgânak problémâi, gondjai, tervei és el-
gondolâsai kôzôtt fennâll. Az 1929-es vilâgkongresszuson meg-
târgyalt ûgyek kôzôtt példâul a kôvetkezô és ezekhez hasonlô
problémâk szerepelnek: A kûlfôldi gyermekek tanîtâsa,
tanîtoval és tankônyvekkel valô ellâtâsa, s âltalâban a mâsodik
és harmadik generâciôs kûlfôldi magyarsâg magyarnak valô
megmaradâsânak kérdése; a szôrvâny magyarsâg sajtôjânak és
kultûrâjânak léte és megmaradâsa; a kûlfôldi magyar fîatalok
és pedagôgusok hazai nyaraltatâsa és iskolai tovâbbképzése; a
szôrvânyban élô magyar papok, tanârok és orvosok nemzet-
mentô munkâssâga; a diaszpôrâban élô magyarsâg visszavân-
dorlâsânak, illetve a visszavândoroltak anyagi helyzete rende-
zésének kérdése, ôsszekôtve egy esetleges és valôban jelentôs
fôldbirtokreformmal; a kûlfôldi magyarsâg politikai és
gazdasâgi erejének magyar nemzeti szempontbôl tôrténô
kihasznâlâsa; a kûlfôldi magyar szervezetek magyar- és nem-
zetmentô szerepe; stb., stb.

Az 1938-as mâsodik vilâgkongresszuson is hasonlô témâk
kerûltek megtârgyalâsra — még tôbb résztvevôvel, de talân
kevesebb felkészûltséggel. Ugyanakkor azonban az elsô kon-
gresszus ôta eltelt kilenc esztendô eredményeit is szâmbavették.
És eredmények valôban voltak. Kûlônbôzô okok miatt azonban
ezek az eredmények lényegesen alulmaradtak a reményeknek
és céloknak. Igy példâul az 1929-es elsô vilâgkongresszuson el-
hangzott 117 javaslat kôzûl inkâbb csak a kevésbé jelentékeny
69 valôsult meg egészben vagy részben. Az utôbbiak kôzôtt a
legjelentôsebb eredmények kôzé sorolhatô a tôbb tizezer tan- és
szépirodalmi kônyv, valamint folyôirat szétkûldése, illetve tôbb
szâz idegen szûletésû fîatal magyar hazai ûdûltetése és tanîtta-
tâsa. De talân még ennél is jelentôségteljesebb volt az a tény,
hogy az addig kûlôn-kûlôn ûtakon jârô hazai és kûlfôldi ma
gyarsâg akkor valôban kezet nyûjtott egymâsnak.

A fenti eredmények ellenére is — negyven-ôtven év tâvla-
tâbôl visszatekintve — ûgy lâtszik, hogy a javaslatkészség akkor



is nagyobb volt, mint a kivitelezéshez szûkséges akaraterô és
anyagi alap. Mikor ugyanis a trianoni orszâg magyarsâgânak
egyharmada az anyagi lét és nemlét hatârân lebegett, akkor a
kùlfôldi magyarsâg megfelelô anyagi és târsadalmi kôriilmé-
nyek kôzôtt tôrténô hazatelepitésének gondolata bizony igen
utôpisztikusnak hangzott, s természetesen — az egypâr falunyi
bukovîniai székely hazatelepitésén kivûl — kivihetetlennek bi-
zonyult. Ezt a tényt a vilâg magyarsâgânak ôsszefogâsâval oly
intenziven foglaikozô Halàcsy Dezsô is kénytelen volt elismerni
az 1944-ben kiadott, s az egész magyar diaszpôra probléma-
kôrét ôsszefoglalô munkâjâban. Halàcsy még 1944-ben is csak
arrôl âlmodott, hogy megérje azt, hogy a Duna partjân végre
felépûljôn a Magyarok Vilâgszôvetségét és egyéb hasonlô ma-
gyarmentô intèzményt befogadô "'Kûlfôldi Magyarok Hâza .
A szâmtalan gazdasâgi és politikai gonddal kûzkôdô, s egy tûl
tradicionâlis târsadalmi rend keretében mozgô trianoni
Magyarorszâgnak azonban még erre sem volt ereje. Hogy lett
volna tehât képes megoldani a sok felmerulô probléma kôzul
példâul a kiilfôldi diaszpôrâban élô magyarsâg hazatelepitésé
nek kérdését — még ha ez a kérdés reâlis kérdés lett volna is?

Ha szâmtalan irreâlis elképzeléssel terhelten és az anyagi
alap teljes hiânyâban is, a két vilâghâborû kôzti magyar nem-
zetvezetés — a dualista kor vezetôivel szemben — legalâbb
elkezdettfoglalkozni a vilâgmagyarsâga ôsszefogâsânak kérdé-
sével. Ehhez az ôsszefogâshoz, s a kûlfôldi magyarsâgnak a ma
gyarnemzeti célok érdekébe tôrténôbeâllitâsâhoz azonban fel-
tétlenûl szûkséges volt a hatârokon tûli magyarsâg tudomânyos
tanulmânyozâsa; szâmânak, anyagi és târsadalmi erejének fel-
mérése; szellemi, kulturâlis, lelki és esetleges helyi helyzetekbôl
fakadô egyéb prôblémâinak, eredményeinek s lehetôségeinek
kiértékelése. Ehhez azonban nem politikai szôlamok, zârônyi-
latkozatok, s esetlegesen kivihetô vagy kivihetetlen hatâroza-
tok, hanem tudomânyos keretek kôzt mûkôdô tôrténészek,
szociolôgusok, kôzgazdâszok, statisztikusok, jogâszok, politikai
tudôsok, valamint a fenti kereteket megadô tudomânyos inté-
zetek kellettek. Részben e szûkség betôltésére jôttek létre az
1930-as évek kôzepén a magyar egyetemi kisebbségi intézetek,
valamint 1941-ben a korâbbi gyôkerekbôl ôsszehozott neves
Teleki Intézet is. Habâr ezeknek az intézeteknek fôcélja a leg-



tôbb magyar âltal kôvetelt esetleges terûleti revîziô tudomâ-
nyos elôkészîtése volt, az ûj hatârokon tûli magyarsâg helyzeté-
nek tanulmânyozâsa mellett ezek az intézetek a diaszpôrâban
élô kûlfôldi magyarsâg sorskérdésével is mindinkâbb foglal-
kozni kezdtek.

Az egyetemikisebbségi intézetek

A magyar egyetemi kisebbségi intézetek kôzûl az ûttôrô, s a
minket kôzelebbrôl érdeklô amerikai magyarsâg sorsâval is
intenzîvebben foglaikozô intézet a Faluhelyi Ferenc professzor
(1886 —1944) âltal létesîtett, s a pécsi m.kir. Erzsébet tudo-
mânyegyetem keretében mûkôdô Kisebbségd Intézet volt.

A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet gondolata mâr 1928-
ban megérlelôdôtt, mikor is a Faluhelyi professzor âltal veze-
tett Pécsi Egyetemi Nemzetkôzi Jogi Intézet az amerikai Car
negie Endowment segîtségét kérte az elsô magyar kisebbségi in
tézet felâllîtâsâhoz. A Carnegie Endowment és egyéb szervek
anyagi tâmogatâsa hîjân azonban, a pécsi intézet csak 1934-
ben kezdte meg mûkôdését — elôszôr csak mint a Nemzetkôzi
Jogi Intézet "Kisebbségi Alosztâlya", majd 1936 januâr 1-tôl
kezdôdôen mint a teljesen ônâllô Pécsi Egyetemi Kisebbségi
Intézet.

A vallâs- és kôzoktatâsi minisztérium 1935. januâr 12-i ren-
delete alapjân az év folyamân még a mâsik hârom egyetem
keretében is hasonlô kisebbségi intézet létesûlt. Ezek kôziil a
budapesti "Kirâlyi Magyar Pâzmâny Péter Tudomânyegyetem
Kisebbségjogi Intézete" — a vezetô professzor, Kenéz Bêla dr.
(1874—1946) személyén keresztûl — fôleg a statisztikai tan-
székkel kerûlt kapcsolatba; a debreceni és szegedi testvérinté-
zetek viszont, a pécsi intézethez hasonlôan, a jogi fakultâssal.

E szinte egyidôben felâllitott négy kisebbségi intézet mind-
egyike elsôsorban is az ûj hatârokon tûli kisebbségi magyarsâg
demogrâfiai, jogi, szociâlis, politikai, kulturâlis, gazdasâgi,
tôrténeti, stb. problémâit volt hivatva tanulmânyozni és tanî-
tani, valamint az esetleges re\aziôhoz az alapot tudomânyos té-
nyek alapjân megteremteni. Az 1938/1940-es — sajnos, nem
szerencsés kôrûlmények kôzôtt végbement — részleges revîziô
kôvetkeztében azonban mind a négy intézet a magyarorszâgi
kisebbségeket is hasonlô tanulmânyozâs târgyâvâ tette. Ugyan-



akkor a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet a tengerentûli (fôleg
amerikai) magyarsâg tanulmânyozâsât is hatâskôrébe vonta.

Azegyetemikisebbségi intézetekben folyô kutatô munka je-
lentôs része nyomtatâsban is napvilâgot lâtott — akâr mint a
pécsi vagybudapesti intézet sajât kiadvânya, akâr pedig az in-
tézetektôl fûggetlen kiadvânyokban (mint példâul Debrecen és
Szeged esetében). A pécsi ésa budapestiintézet esetében ezek a
kiadvânyok részben monografikus jellegûek voltak, részben
pedig a megfelelô kisebbségi intézet idôszaki kiadvânyaiban
jelentek meg. A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet idôszaki
kiadvânyai kôzûl a kéthavonta megjelenô Kisebbségi Kôrlevél
1937-ben, a kônyomatos Kisebbségi Tudôsûô 1939-ben, s a
nagyobb lélekzetû, de elkésett Kisebbségi Értesitô pedig 1944-
ben induit meg. A fenti hârom pécsi idôszaki kiadvânnyal pâr-
huzamosan, 1938 januâr 1-vel kezdôdôen a budapesti Egyete
mi Kisebbségjogi Intézet is meginditotta szintén kéthavonta
megjelenô Kisebbségvédelem cimû folyôiratât.

E folyôiratok célja lényegében kettôs volt: a nagykôzonség
felvilâgosîtâsa, s a magyar nemzeti célok érdekében mûkôdô
tényezôk munkâjânak elôsegitése az âltal, hogy munkâjukat
tudomânyosan megâllapitott tényekkel is alâtâmaszthassâk.
Lényegében ugyanezeket a célokat szolgâltâk a pécsi és a buda
pesti intézetek monografikus kiadvânyai is. Az utôbbiak egy ré
sze azonban idegen nyelveken is megjelent, illetve idegen
nyelvû ôsszefoglalôt is tartalmazott. A monografikus kiadvâ
nyok tehât mâr a kûlfôld felé is irânyultak, illetve a kûlfôld fel-
vilâgositâsât is hatâskôriikbe vontâk.

A hûsz pécsi monografikus kiadvâny kôzûl négy jelent meg
idegen nyelven (egy franciâul, egy angolul és franciâul, kettô
lengyelûl) dea tizenhat magyar nyelvû kiadvâny is mmd tar
talmazott nyugati nyelvû ôsszefoglalôt. A budapesti Egyetemi
Kisebbségjogi Intézet bat monografikus kiadvânnyal jelent
meg Ezek kôzûl azonban kettô németûl, egy németûl és ola-
szul, egy németûl. angolul és magyarul, egy pedig franciâul je
lent meg. Kizârôlag magyarul csak egy kiadvâny jelent meg.
Târgykôr szerint az utôbbiak kôzûl egy a kisebbségi kérdéssel
âltalâban, egy Széchenyi nemzetiségi politikâjâval, egy Ma-
gyarorszâg nemzetiségi szempontbôl tôrténô bemutatâsâval,
egy-egy pedig az erdélyi, felvidéki és délvidéki magyarsâg



problémâival foglalkozott. Ugyanebbôl a szempontbôl nézye
a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet monogrâfiâi a kôvetkezô
môdon oszlanak meg: bat foglalkozik Kârpâtaljâval, ôt az er-
délyi és ôromâniai magyarsâggal, hârom az elszakltott teriile-
tekkel, kettô-kettô az 1868-as nemzetiségi tôrvénnyel, illetve az
észak-amerikai magyarsâggal, s egy-egy a magyarorszâgi
kisebbségekkel és a kisebbségi kérdéssel âltalâban. A fent em-
litett idôszaki kiadvânyokban megjelent cikkek témâja is nagy-
jâbôl hasonlô képet ad. A fentiek alapjân tehât megâllapithat-
juk, hogy az 1930-as években felâllitott magyar kisebbségi inté-
zetek kutatôit elsôsorban a Trianon utân leszakadt magyarsâg
sorsa érdekelte. Eppen ezért, a Pécsi Kisebbségi Intézet kivéte-
lével, a szôrvâny-magyarsâg életével tulajdonképpen nem fog-
lalkoztak.

A Grôf Teleki Pal Tudomdnyos Intézet

A magyar kisebbségi intézetek munkâja nagyban elôse^-
tette a kisebbségi sorsban élô magyarsâg helyzetének tanulmâ-
nyozâsât. Ugyanakkor — habâr szûkebb formâban — munkâ-
jukkal a vilâg kûlônbôzô részeire szétszéledt szôrvâny-magyar
sâg tanulmânyozâsâhoz is hozzâjârult. (Csak példaképpen em-
litem, hogy a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet két
észak-amerikai vonatkozâsû kiadvânya mellett az intézet kere-
tében mûkôdô dr. Nagy Ivdn még legalâbb ôt mâsik monogrâ-
fiâban és szâmos rôvidebb tanulmânyban foglalkozott a diasz-
pôrâban élô magyarsâg sorsâval.)

A nehéz anyagi kôriilményeket nem is taglalva, a magyar
kisebbségi intézetek legnagyobb problémâja az volt, hogy
munkâjuk nem volt kôzpontilag koordinâlva a kôzôs cél és kô-
zôs tudomânyos munka érdekében. Ezt a magyar tudomânyos-
sâgban elég âltalânos és jellegzetes problémât volt hivatva
megoldani az I94I-ben felâllitott Teleki Pâl Tudomânyos In
tézet, illetve annak hârom tagintézete. A Teleki Intézet, Ma-.
gyarorszâgon elôszôr, kôzpontosîtott terv keretébe vonta a
"magyarsdgtudomdny" cimszô alatt mûkôdô egyes szakterûle-
tek tudôs kutatôit.

Mint ismeretes, a Teleki Intézet magvât az 1924-ben alapî-
tott Magyar Szociogrâfïai Intézet, illetve az 1926-ban Teleki
Pâl âltal életrehîvott Âllamtudomânyi Intézet adta. E két inté-



zet késôbb ôsszeolvadt az 1940-ben alapîtott Orszâgos Tâj- és
Népkutatô Intézettel, majd Allamtudomânyi Intézet néven az
ûjonnan alapîtott Teleki Intézet elsô részintézete lett.

A Teleki Intézet mâsodik részintézete az 1940-ben ûjraala-
pîtott kolozsvâri egyetem keretében létesûlt, s bizonyos fokig a
Szegedi Egyetem Kisebbségi Intézete folytatâsaként létrejôtt
Erdélyi Tudomânyos Intézet lett. Szemben az Allamtudomâ
nyi Intézettel — amely az egyetemes magyarsâg népesedési,
vândorlâsi, gazdasâgi, politikai, kulturâlis és kôzoktatâsi prob-
lémâit kutatta és tanulmânyozta —, az Erdélyi Tudomânyos
Intézet Erdély sajâtos fejlôdését, illetve a magyar —român és
magyar —szâsz viszonyt és tôrténelmi kapcsolatokat volt hiva-
tott tanulmânyozni.

A Teleki Intézet harmadik s egyetlen ûjonnan alapîtott (s
mégma is mûkôdô) részintézete a Magyar Tôrténettudomânyi
Intézet volt, amelynek gondolatât egyesek mâr a Magyar Tôr
ténelmi Târsulat 1885-ôs kongresszusân felvetették, s amely
1949 ôta mint a Magyar Tudomânyos Akadémia Tôrténettu
domânyi Intézete mûkôdik. A Tôrténettudomânyi Intézet
feladata kettôs volt, s e kettôs feladat magâba foglalta I) "a
magyarsâg mindenkori eurôpai helyzetének, szomszédaival
vagy âltalâban mâs népekkel valô kapcsolatainak, a magyar és
idegen nyelvû tôrténetirodalmak viszonyânak alapos vizsgâla-
tât," 2) valamint "a magyarsâg belsô fejlôdésére, îgy népi, târ-
sadalmi vagy âllami sajâtossâgaira vonatkozô" ismeretek tanul-
mânyozâsât.

A Teleki Intézet hârom részintézete nagy felkészûltséggel és
tudomânyos alapossâggal âllt neki a Kârpât-medence, s rész-
ben a vilâg magyarsâgânak mûltja, fejlôdése és élete tanulmâ-
nyozâsânak. Kiadvânyaik — mint példâul a Magyar Tôrténet
tudomânyi Intézet Évkônyvei — élô tanûi a Teleki Intézet
tudomânyos munkatârsai nagy feikészûltségének és a dunai
népek kôzti megértést keresô ûj magyar arculatnak. A Teleki
Intézet azonban nemcsak a magyar mûlt és az élô magyar valô-
sâg tanulmânyozâsânak kôzpontjâvâ, de a magyar tudomâny
jôvôjét biztosîtô jôvendô tudôs nemzedékeket kinevelô mûhely-
lyé is lett. Az ott fôrumhoz jutott fiatal tudôsok (valamint hall-
gatôik), a humanisztika és târsadalomtudomâny eg^es szakte-
ruletein még ma is a hazai magyar tudomânyossâg legjavât



képviselik; s a Teleki Intézet kereteibôl kinôtt Magyar Tudo-
mânyos Akadémia Tôrténettudomânyi Intézete még most is a
hazai magyar tôrténeti kutatâs elsô és legfôbb kôzpontja.

* * *

Rôviden osszegezve az elmondottakat, azt hiszem, bâtran
megâllapithatjuk, hogy a kûlfôldi magyarsâg ûjabban ismét
népszerûvé lett ôsszefogâsânak és tanulmânyozâsânak alapjait
a két xnlâghâborû kôzti Magyarorszâg politikai és tudomànyos
vezetôi raktdk le. Sajnos, a célokhoz és elképzelésekhez.mérten
a szâmtalan anyagi, târsadalmi és politikai gonddal kûzdô tria-
noni Magyarorszâg ereje igen csekély volt. A két nagyszabâsû
Magyarok Vilâgkongresszusa azonban (ahonnan érthetô poli
tikai okokbôl kifolyôlag, sajnos, hiânyoztak a felvidéki, erdélyi
és délvidéki magyarsâg képviselôi) fellobbantotta a hazai és a
kûlfôldi magyarsdg kôzti ôsszetartozds érzését, és terveket kovâ-
csolt a diaszpôrâban élô magyarsâg megmentésére, a magyar
nemzeti célok érdekében tôrténô felhasznâlâsâra, sot még az
esetleges hazatelepîtésére is.

Ugyanakkor az egyetemi kisebbségi intézetek, valamint a
sokkal nagyobb apparâtussal megindult Teleki Intézet, megin-
ditotta a kisebbségi sorsban és szétszôrôdottsâgban élô magyar
sâg mûltjânak és jelenének tanulmânyozâsât is. Ez a tanulmâ-
nyozâs a mâsodik vilâghâborûban bekôvetkezett megtor-
panâsig igen nagyszâmû és nagyrészt komoly tudomànyos
munkât eredményezett. Ez magyarâzza meg azt a tényt, hogy a
kisebbségi sorban lévô magyarsâgnak az 1960-as és 1970-es
években ûjbôl megindult tanulmânyozâsa még ma is nagyrészt
az 1945-ig lerakott alapokon nyugszik.
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Szervezeti Irodâjânak 1929-1938 kôzôtt vé^ett munkajarôl , A Ma-
gyarok II. Vildgkongresszusdnak Targyatoaz, pp. 83 88.\Q.na\âcsyT)ezsô: A vildg magyarsdgdért, pp.

11. Szabô Pâl-A m. kir. Erzsébet tudomdnyegyetem estrodalrm munktusa-
ga(Pécs, 1940), I. rész, pp. 143-146 és II. rész, pp. 215-222; es Halâ-
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Zathureczky Gyula, Prokopy Imre és Nagy Ivân; Észak—Kelet—Dél és
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(Tartu, 1936).

18. Haldcsy Dezsô, "A Grôf Teleki Pâl Tudomânyos Intézet rôvid tôrténete
és szervezete", A vildg magyarsdgdért, pp. 479 —485; és Kardos T.
Béla, "Tudôsaink védelmében", Az Amerikai-Magyar Filozôfîai és
Tudomânyos Târsasâg 1973 szeptember 29-i ûlésén, New Brunswick,
New Jerseyben elmondott, kiadatlan elôadâs.

19. Tamds Lajos, "Az Erdélyi Tudomânyos Intézet", Erdély Magyar Egye-
teme, szerk. Bisztray Gyula, Szabô T. Attila és Tamâs Lajos (Kolozsvâr,
1941), pp. 409 —416.

20. A Magyar Tôrténelmi Tdrsulat 1885. jûlius 3—6. napjdn Budapesten
tartott Kongresszusdnak iromdnyai (Bp., 1885); Szdzadok, 20. kôt.
(1886), pp. 896 —907; és Szdzadok, 21. kôt. (1887), pp. 252 —254.

21. Halâcsy Dezsô: A vildg magyarsdgdért, p. 483.
22. A Magyar Tôrténelemtudomdnyi Intézet Évkônyve, 1—111. kôt. (Buda

pest, 1942 —1944). Az 1943-as mâsodik, és az 1944-es harmadik kôtet,
Magyarok és romdnok clmen kizârôlag az erdélyi kérdéssel és a
magyar —român viszonnyal foglalkozik.

23. A két Magyarok Vilâgkongresszusân résztvevô egyének és orszâgok név-
sorât lâsd a vilâgkongresszusok hivatalos kiadvânyaiban: A Magyarok
Vildgkongresszusdnak tdrgyaldsai (1^29), pp. 31—33; é& A Magyarok
H. Vildgkongresszusdnak tdrgyaldsai (1938), pp. 171 —179. Az elsô



kongresszusra 362 kûlfôldi magyar jôtt el 25 orszâgbôl, s a mâsodik
kongresszusra pedig 814 kiilfôldi magyar 29 orszâgbôl és Afrikâbôl. A cseh-

szlovâkiai, remaniai és jugoszlâviai magyarsâg azonban nem volt képvi-
selve — feltehetôen politikai, illetve egisztenciâlis okokbôl kifolyôlag.

Flôriân Tibor:

NYELVUNK ÂPOLÂSA, MINT AKADÉMIAI FELADAT

Amikor egy magyar szervezet feladatairôl beszélûnk, vagy
îrunk, akkor a hallgatôsâg és az olvasôk egy része legtôbbszôr
arra hajlamos, hogy ez alatt egyoldalû kôtelezettséget értsen.
Olyan kôtelezettséget, amelyet a szervezetnek, jelen esetben az
Ârpâd Akadémiânak el kell végeznie.

Az Ârpâd Akadémia ôrômmel végzi ezt a feladatât, de
ahhoz, hogy teljes értékû munkât adhasson, sok mindenre len-
ne szûksége.

Elsôsorban arra, hogy feladatânak végzéséhez mindenki
segîtséget nyûjtson: anyagi hozzâjârulâssal, vagy szellemi mun-
kâval.

Az emigrâciôban — sajnos — az a gyakorlat alakult ki,
hogy a legtôbb egyesûletûnknél, vagy intézményunknél 1-2,
vagy legjobb esetben 3 ember végzi a munkât. Az év végén
pedig a tagok kényelmesen végighallgatjâk a végzett munkârôl
szôlô jelentést és ha tôrténetesen nem kielégîtô, még kritikât is
mondanak fôlôtte.

Meg kell âllapltanunk, hogy emigrâciônk sokféle feladata
kôzûl anyanyelvûnk âpolâsa egyike a legfontosabbaknak. Ha
ez megszûnne, akkor nemcsak kinti magyar életûnk indulna
lefelé gyorsulô ûtemmel a lejtôn, hanem a jôvôben arra is kép-
telenek lennénk, hogy sziilôhazânk népének bârmilyen politi
kai, vagy anyagi segîtséget nyûjtsunk.

Ha tehât ilyen fontos ez a feladat, akkor szeretném hinni,
hogy ennek a munkâjâban a jôvôben mindenki — valamilyen
môdon — részt ôhajt venni.

Kôzôsen és helyes munkamegosztâssal végzett feladataink
csodât tebetnek és a fejlôdés korszakât indîthatjâk el — a pesz-



szimistâk szemében hanyatlônak hitt — kûlfôldi magyar éle-
tûnkben.

Reményik Sândornak, az erdélyi kôltônek verse ma sokkal
idôszerûbb tanâcs — mint bârmikor — kôltônek, papnak, ta-
nârnak, egyesûleti vezetônek, ûjsâgirônak, szerkesztônek és ol-
vasônak egyarânt:

" Vigyâzzatok majôl, mikor beszéltek
Es âhûattal ejtsétek a szôt,
A nyelv ma néktek végsô menedéktek ..."

Az idegen kôrnyezetben hontalansâgunk és magânyunk el-
len csak ûgy védekezhetûnk, ha anyanyelviinkkel épitûnk
Hazât magunk kôrûl. Milyen jô tudni, hogy napi munkânk
utân otthonunkban a magyar nyelv édes melege vâr benunket.
Milyen jô tudni, hogy templomainkban magyar nyelven szôl-
nak hozzânk és magyarul imâdkozhatunk. Milyen jô, hogy ma
gyar egyesûleteink vannak, ahol egymâs kezét megfoghatjuk és
kôzôsen épithetûnk. Milyen jô, hogy tanâraink vannak, akik
magyar nyelvre és kultûrâra, hagyomânyaink megôrzésére
tanîtjâk gryermekeinket. Milyen jô, hogy cserkészetûnk nem-
csak a magyar nyelv âpolâsâra tanit, hanem helyes magatar-
tâsra, nemzeti ôntudatra is.

Milyen jô, hogy vannak irôink, akik megtanîtanak bennûn-
ket arra, hogy ne dicsôîtsûk a vilâgot tûlsâgosan — hazânk ro-
vâsâra. Kônyveikkel a szellemi Magyarorszâgot épitik fol kôrii-
lôttûnk és azt sugalljâk, hogy emberek leg^yiink, becsûletes pol-
gârai az ûj fôldnek, fônntartôi az ûj hâznak, templomnak, vé-
delmezôi az ûj orszâgnak. De vigyâzzunk gyôkereire, a lelkûnk-
ben élô szûlôfôldre.

Ezt vârjuk el irôinktôl és kôltôinktôl, hogy ne csak hivatâs-
tudat legyen bennûk, hanem a helyes magyar magatartâs hir-
detôi is legyenek. Sohase lelkesedjenek csupân egyetlen emig-
râciôs csoportért, egy évjâratért, egy pârtért, hanem mindig
egész népûnkért. Szellemûk sohase legyen magyarkodô, hanem
mélyen nemzeti, krisztusi és emberi.

És mit vârunk a emig^âns sajtôtôl? Azt, hogy egyre inkâbb
hivatâsa magaslatân âlljon és ne csak hîrszolgâlatot adjon, ha
nem legjobb itélete szerint ûtat is mutasson. Vigyâznia kell sza-
vânak, véleményeinek, târsadalom-kritikâjânak hitelére, és



azokért — mert tudja, hogy sorsunkat befolyâsoljâk és gyakran
irânyîtjâk is — felelôsséget kell vâllalnia. A jô emigrâns lap
nem lehet az orszâg "médiâjânak" (amelyben él) eszkôze, nem
lehet egy part szôcsôve, nem gyûjthet szavazatokat politikai cé-
lokra. Egyetemesnek kell lennie. Nem szôlhat csak egyetlen or
szâg magyar olvasôihoz. hanem a vilâgon szétszôrt magyarsâg-
hoz, amelynek célja kôzôs: fenntartani magyar nyelvét és kul-
tûrâjàt, s cselekedni az orszâgért, amelybôl kimenekûlt, vagy
kivândorolt és amelynek neve szâmâra — a vilâg bârmely
pontjân is éljen — a haza marad.

A jô emigrâns lap az alâaknâzott és széthullô târsadalom-
ban megfogalmazza a kûlfôldi magyar élet tîzparancsolatât.
Erkôlcsi magatartâsât, helyes magyar nevelési és csalâdpoliti-
kât sugalmaz és mindent elkôvet, hogy bomlott korszakunkban
megerôsîtse egyéni, csalâdi és târsadalmi életûnk falait, s idôt
âllô keretet épitsen kôrénk.

Magyar lapok és magyar kônyvek; ezekben él és épûl a szel-
lemi Magyarorszâg, a "Haza a magasban . Amikor idegen kôr-
nyezetûnkbôl ezekhez menekûlûnk, hazatérunk. Ezért nem en-
gedhetik meg maguknak azirôk és az ûjsâgîrôk, hogya szabad-
sâg orszâgaiban szabadossâ vâljanak és olyasmit vetitsenek az
olvasôk elé, ami môgôtt nincs igazsâg, nincs tisztesség és nin-
csenek a magyar mûltnak, a magyar népnek olyan erényei,
amikbôl jôvôt lehet épiteni.

Hïszûnk népûnk jôvôjében! Hiszunk és tudjuk, hogy csak a
hivô nép tehet csodât. Hisszuk, hogy egyre tôbb lesz a magyar
olvasô! Hisszuk, hogy minél tôbben vigyâznak a magyar szô, a
magyar kultûra életére, fônnmaradâsâra és fejlodésére, minél
tôbben vâllaljâk kôzôs céljaink szolgâlatât, annâl biztosabb,
hogy az Arpâd Akadémia, a céljainkért hûséggel kûzdô kûl
fôldi magyar lapok s az emigrâciô îrôi és kôltôi, lelkészei,
tanârai és cserkészei teljesithetik hivatâsukat. Adja Isten, hogy
ûgy legyen!



AZ ARPAD AKADEMIA

OR VOSTUDOMÂNYI OSZTÂLYÂNAK
É VI RENDES ÛLÉSE

Az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi osztàlya az.Amerikai
Magyar Orvosszôvetséggel karôltve rendezte meg évi tudomâ-
nyos ûlését, amelyet 1975. november 29-én délelôtt fél lO-kor
Magoss Imre elnôk nyitott meg, aki a megjelentek szivélyes
iidvôzlése utân egyenként mutatta be és kérte fel az ûlés elô-
adôit.

Alkér Gyôrgy rôntgen-szakorvos, egyetemi tanâr a New
York-i Buffalobôl; vetitettképes elôadâsban azt mutatta be,
hogyan lehet a rôntgenolôgus a tôrvényszéki orvosnak segîtsé-
gére a halâlos kimenetelû gépjârmûbalesetek tôrvényszéki or-
vosi kiértékelésében. Szâmos olyan esetet mutatott be, amely-
ben a halâl oka a nyaki gerincvelô sûlyos sériilése volt, amit a
nyakcsigolyâk ficama vagy tôrése okozott. A ficamok vagy tôré-
sek oka a nagy sebességgel mozgô jârmûvekkel valô ôsszeûtkô-
zés pillanatâban elôâllô hirtelen lelassulâs volt.

Zsigmond Elemér altatô szakorvos, egyetemi tanâr a michi-
gani Ann Arborbôl: elôadâsâban arra mutât râ, hogy a mûtéti
személyzet (a sebész és asszisztensei, az âpolônô s az alta
tô orvosok) sok olyan veszélyben forog, amelyet mâsodlagosan
az altatâshoz szûkséges gyôgyszerek vagy gâzok okozhatnak.
Néhâny altatô gâz robbanékony, ezért a hibâs villanyvezeté-
kekbôl vagy kapcsolôkbôl eredô szikra, ha a mûtôben a gâz bi-
zonyos %-os telitettségen felûl van, robbanâst idézhet elô.
Tôbb altatô anyagnak — kûlônôsen a nôi személyzetre néz-
ve — kâros belsô hatâsa is van, amely terhesség idején esetlege-
sen még a késôbb megszûletô magzat fejlôdésében is rendelle-
nességeket hozhat létre. Az elôadô személyesen tapasztalt ese-
teket mutatott be és statisztikai adatokat sorolt fel.

Felsôôry Attila idegsebész, a City of Hope National
Médical Center fôorvosa a kaliforniai Duarte-bôl: akadémiai

székfoglalô elôadâsâban szâmos szînes vetîtettképpel és âbrâval
a fâjdalomcsillapîtâs — kûlônôsen râkos betegeken végrehaj-
tott — mûtétes eljârâst mutatta be, amely tulajdonképpen a



bôrôn keresztûl a gerinccsatornâba vezetett tû seg^tségével vég-
rehajtott "cordotomia". Az elôadô részletesen bemutatta az el-
jârâs technikai kivitelezését, annak nehézségeit, az esetleg be-
âllô komplikâciôkat és végiil az eljârâs eredményeit is.

* * ♦

Az ebédszûnet utân az osztâly rôvid ûgyintézô megbeszélé-
sére kerûlt sor. Ennek keretében az osztâly ûj einôkévé Zsig-
mond Elemér rendes tagot vâlasztottâk meg, aki a bizalomért
kôszônetet mondott, majd rôgtôn ât is vette az ûlés tovâbbi ve-
zetését.

♦ * *

Magoss Imre urulôgus, sebész szakorvos, egyetemi tanâr a
New York-i Buffalobôl, az osztâly lelépô elnôke: a heredaga-
natok sebészi és gyôgyszeres kombinâlt kezelésérôl és annak ed-
digi eredményeirôl tartott elôadâst. Elmondta, hogy a mâr
régebben ismert és ô âltala is tôbbszôr bemutatott radikâlis
daganat-eltâvolîtâs és a hasi, valamint a hashârtya môgôtti
nyirokcsomô-csoportok sebészi eltâvolîtâsa utân a betegeknek
râkellenes gyôgyszereket adagolva — az eddigi megfigyelések
szerint — sikerûlt a betegeket jelentôsen meghosszabbîtott élet-
tartammal tûnetmentesen életben tartani.

Lehotay Judit kôrboncnok szakorvos, Erie megye tôrvény-
széki orvosa a New York-i Buffalobôl: értékes elôadâsban mu-

tatta be az itteni tôrvényszéki orvosok szerepét nemcsak a halâl
okainak megâllapitâsâban, hanem abban a nyomozô munkâ-
ban is, amellyel az igazsâgszolgâltatô szerveknek nyûjtott segît-
séget. Bemutatta, hogy a kûlônbôzô laboratôriumi és rôntgen-
âtvilâ^tâsi eljârâsok, valamint a méreg-vegyészet, stb. hogyan
vonhatôk be ebbe a kutatô munkâba.

A MÉRNÔKI TALÂLKOZÔ ELÔADASAI

A Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége ezalka-
lommal is a Magyar Talâlkozô idôpontjâban rendezte évi nagy
talâlkozôjât november 28-ân, szombaton egész napon ât.

Az ôsszejôvetelt dr. Koe Krompecher Lâszlô elnôk nyitotta
meg, âtfogô ismertetést adott elmûlt évi mûkôdésérôl.



Ezutân keriilt sor a meghirdetett elôadâsok megtartâsâra.
Az elôadâsokbôl Gâlôcsy Ârpâd és dr. Vietôrisz Jôzsef elôadâ-
sait, miutân azok Ârpâd Akadémia-i székfoglalôk voltak, az
Arpâd Akadémia székfoglalô elôadâsai keretében ismertetjûk.

vitéz Hamvas Jôzsef•.

A RÂK ÉS A VIRUSOK

A legrettenetesebb betegség, amely az embert sûjtja: a râk.
Mindnyâjan aggôdva figyeljiik a jeleket és a legkisebb rendelle-
nességre ijedten sietûnk az orvoshoz és halâlsâpadtan kérdez-
zûk: "Ugye nem râk?"

A râknak szâmtalan alakja van. Nevezik rosszindulatû
daganatnak, leukémiânak, ha a csontvelôt tâmadja meg, lym-
phomânak, ha a mirigyekben garâzdâlkodik, mellrâk, ha a ke-
belben keletkezik daganat, gyomor-, mâj- és minden egyébfaj-
ta râk mind.

Mi is az oka a râknak? Erre a kérdésre prôbâlunk feleletet
adni, bâr még mindig csak kôzvetett bizonyîtékkal szolgâlha-
tunk, mert hiszen embereken nem kîsérletezhetûnk.

Mâr 1773-ban megjelent egy értekezés a francia Peyrilh
tollâbôl, amely a râk fertôzô, ragâlyos voltât iparkodott bizo-
nyîtani. A lyoni Tudomânyos Akadémia meg is jutalmazta az
értékes elôadâst. 1600 kôrûl a prâgai Sennert és a portugâl
Zacutus Lusitanus is erôsitgették a râk fertôzô voltât, ami kôr-
okozô jelenlétét feltételezte a râkos megbetegedésekben.

A mi szâzadunk elején, amikor elôszôr kezdtek vîrusokrôl
beszélni, amelyek kisebbek a baktériumoknâl, mert azokon a
szûrôkôn, amelyek a baktériumokat kiszûrik, a vîrusok âtmen-
nek. Borrel, francia tudôs volt az elsô, aki azt âllîtotta, hogy a
râkot vîrusok okozzâk. Ez az âllitâs teljesen spekulativ volt, lég-
bôl kapottnak is mondhatnâk, hiszen semmi bizonylték nem
volt a kezében. Daganatokbôl készûlt kivonatokat hiâba
oltottak be mâs âllatokba, nem keletkezett daganat. Csak néha
sikeriilt a csirkék sarcomâjât, vagy leukémiâjât âtoltani. Las-
san mâs daganatot okozô âgenseket is talâltak, îgy a fïbromâ-
kat, a papillomâkat okozô âgenseket. És az 1908, 1911, 1932 és
1933. évek egymâs utân mutattâk ki a szemôlcsôk szerepét, a



békâkban megtalâlt vese-carcinomât, és az egérben talâlt mell-
carcinomât.

1940 kôriil mâr néhâny tumorrôl tudtuk, hogy âtûltethetô,
ragâlyos. Az egyik nehézség a felismerésben az volt, hogy a
kôrhâzak gyakorlatâbôl tudtuk, hogy a daganatok nem ragâ-
lyosak, leukémiâs emberek nyugodtan a csalâdjuk kezelésében
maradhattak, nem lett senki leukémiâs. Hasonlô megfîgyelé-
seket eszkôzôltek a laboratôriumban is. Leukémiâs egerek
egészségesek kôzôtt éltek életûk végsô hatârâig és nem okoztak
leukémiât, csak igen ritkân fordult elô, hogy ûjonnan kikelt
csirkék megfertôzôdtek a kisérleti kôrûlmények kozôtt. Ezek a
ritka esetek azonhan ellentéthen voltak mâs hetegségek fertôzô
hatâsâval.

Ezen az alapon nem csoda, ha a râk fertôzô voltât tagadtuk
és azt âllitottuk, hogy a râk nem fertôzô, tehât nem lehet vîru-
sos meghetegedés.

A negativ âllâspont mâsik oka az volt, hogy lâtszôlag vala-
milyen kûlsô fizikai vagy kémiai hatâs idézte elô a râk kitôrését.
Ilyen hatâsok voltak a: hô, rôntgen-sugârzâs, ionizâlô
sugârzâs, valamint carcinogenikus kémiai anyagok és
hormonok.

Ilyen môdon elô lehet idézni a leukémiât (Nagasaki), vala
mint a lymphomât (mirigyrâkot) is.

Azt is megfîgyelték, hogy leukémia, lymphoma, daganatok
gyakrahhan lépnek fel ugyanahhan a csalâdhan, mint a népes-
séghen âltalâhan. Ezt nemcsak âllatoknâl, de emhereknél is
megfîgyelték és azt hitték, hogy ennek ôrôklôtt érzékenység az
oka.

Harminc-negyven éwel ezelôtt âltalânosan elfogadott tény
volt, hogy a râk "ônkéntes" hetegség, valôszînûleg "belsô mu-
tdciô", vagyis belsô vdltozds kôvetkezménye, amit kûlônbôzô
helsô és kûlsô hatâsok idéznek elô. Ez a vâltozâs elôre nem lâ-
tott môdon tôrténik, hizonyos csalâdokban nagyohh gyakori-
sâghan jelentkezik.

A vîrus-elméletet tehât elvetették. Ennek az is oka volt,
hog^ nem voltak kisérleti eredmények.

A râk megjelenéséhen nem hasonlîtott semmiféle mâs
fertôzô hetegséghez; de ha feltételezzûk, hogy a râk egyik nem-
zedékrôl a mâsikra terjed, akkor vertikâlis, fûggôleges irânyû



fertôzésrôl beszélùnk; ezt lâtjuk a leukémiâs csirkéknél. A szop-
tatô egérmamâk a tejjel fertôzték meg utôdaikat: ezt a fertô-
zési môdot is fûggôlegesnek mondhatjuk. E feltevés alapjân si-
kerûlt megtalâlni az egér- és a madâr-leukémia vîmsât csirke
embriôkban.

A horizontâlis, vîzszintes fertôzés alatt értjûk ugyanahhoz a
nemzedékhez tartozô egyedek megbetegedését; érintés (csirke-
himlô), a fertôzô élelem, vagy hordozôk ûtjân (tifusz), esetleg
rovarok segîtségével (malaria). A vîzszintes fertôzésnél a fertôzô
és a fertôzôtt âllat, élôlény ugyanahhoz a nemzedékhez tarto-
zik, a fertôzés igen rôvid idô alatt tôrténik. A megfigyelô tehât
figyelheti az eseményeket, azok irânyât.

Viszont az is megtôrténik, hogy nem ugyanazt a nemzedé-
ket fertôzi meg a hetegséget okozô csîra, hanem az utôdokat és
azok utôdait. Az ilyen fertôzés hosszabb idôt igényel és nehe-
zebben figyelhetô meg.

A dohâny, a paradicsom és a burgonya "mozaik" megbete
gedését vîrusok okozzâk. A fertôzés a magon keresztûl tôrténik.
A beteg nôvény ott nô mâsik tîz egészséges kôzôtt; fertôzôdhet-
nek azok is, de csak rovar ûtjân és a nemzedékben "mozaik
betegség" csak a kôvetkezô nemzedékben jelentkezik.

A Rickettsia-megbetegedés, a tularemia tetvek ûtjân
terjed, a tetû nem beteg a benne levô vlrustôl; de ha mâsik
âllatot mar meg, a tetû a legsûlyosahb hetegséget, sôt halâlt is
okozhat. Az ilyen igen kis méretû, a szâzezred részének meg-
felelô nagysâgrendû lények elkeriilik a kutatôk figyelmét; a
vertikâlis fertôzés hosszû idôt igényel. Ezért a megfigyelés
nehéz és hosszadalmas; rendesen rôvid életû âllatokat hasznâl-
nak a megfigyeléseknél.

A fûggôleges fertôzést nem szabad ôsszetéveszteni az ôrôk-
léssel. Az ôrôklés genetikus faktorokkal van ôsszekôtve. A verti
kâlis fertôzés viszont vlrusos megbetegedés, amit egyik nemze-
dék a mâsiknak ad ât. A vîrus a sejtnek része lesz, de mindig
idegen marad a sejt szâmâra. Valamikor sok-sok nemzedék
elôtt kapta meg a hetegséget s azt nemzedékrôl nemzedékre
tovâbbfertôzi, de nem ôrôklôdik. A tovâbbfertôzésnek tehât az
ivarsejtekben kell megtôrténnie, vagy az anyaméhben, a meg-
termékenyûlés utân, vagy tôrténhetik a fertôzés az anyatej ût
jân is; ez is fûggôleges fertôzés.



Bâr a râkokozô vîrusok rendesen vertikâlis ûton fertôznek,
tôrténhetik a fertôzés vîzszintes irânyban is, kûlônôsen ûjszûlôtt
âllatok esetében. A polyoma-virus horizontâlisan is fertôzhet
szopôs egerek kôzôtt s a csirkék lymphomatosisa éppen most ki-
kelt csirkék kôzôtt is terjedhet.

Az ilyen "nem aktîv" fertôzés figyelemmel kîsérése igen ne-
héz feladat. A rejtett virus nem hîvja fel magâra a figyelmet,
aktivâlâsa csak véletlen bebatâs ûtjân tôrténhetik, sokszor tôbb
nemzedék utân. E meggondolâsok alapjân a virus jelen lehet a
betegség minden kûlsô jele nélkûl — majd valamilyen beha-
tâsra a vîrust tartalmazô sejtek hirtelen szaporodni kezdenek és
kifejlôdik a leukémia, lymphoma vagy mâs rosszindulatû daga-
nat, rendesen végzetes eredménnyel, minthogy az aktivâlâs
rendesen a kôzépkorû gazdâban tôrténik, amikor a virus
tovâbbi szaporodâsa mâr biztositva van. Âltalâban a virus
tovâbbitâsa az utôdoknak az aktivâlâs elôtt tôrténik. A hosszû
idô, amely eltelik a daganat fejlôdésében, megneheziti a râk-
nak, mint fertôzô betegségnek megértését. Ezért az idô-ténye-
zôt nem szabad figyelembe venni. A vertikâlis fertôzést ôssze
lehet hasonlitani a kôzônséges fertôzô betegséggel s akkor ki-
derul, hogy a kûlônbség csak az, bogy a fertôzés ugyanabban a
nemzedékben tôrténik a nem vîrusos fertôzô betegségnél.

Ha most feltételezzûk és elképzeljûk, hogy a feltételezett
virus, vagy âgens egyik tâvoli ôsûnket fertôzte meg 2-3 szâ-
zaddal ezelôtt és ez a virus anélkiil, hogy hârmi zavart okozott
volna, a nagyapân keresztûl az apânak okozott daganatot,
ugyanez a râkokozô virus lâtenssé vâlhatik; âtkerûl a gyermek-
hôl az unokâkha és csak hosszû idô mûlva okoz ûjahh neoplaz-
mât egy tâvoli utôdhan. Az ilyen viszonyok figyelemmel kîséré
se meglehetôsen nehéz, ha egyâltalâhan lehetséges s az idô
szinte âthâghatatlan akadâlya a kutatô munkânak. Az emheri
élet tûl rôvid ahhoz, hogy figyelemmel kîsérjûk pl. egy csalâd-
han az eseményeket.

Ha azt a feltételt vesszûk alapul, hogy a râkos daganat, leu
kémia vagy lymphoma aktivâlâs eredménye, a meghetegedés
legtôhhszôr véletlen folytân, oly egyénekhen tôrténik, akik a
vîrust mâr szûletésûktôl fogva hordoztâk magukhan. Egyes csa-
lâdok érzékenyebbek, mâs egyének érzékenyebbek a csalâdon
helûl s îgy egyes csalâdok tagjai, vagy a tagok maguk gyakrah-



ban betegszenek meg, mint mâs csalâdok tagjai. A legtôbb
esetben a râkokozô virus nem kerûl aktivâlâsra. A vîrushordo-
zôk legtôbbje nem lesz râkos. Erôsen hajlamos csalâdokban is
kimaradhat a megbetegedés egy-két nemzedékre.

Ezekbôl kôvetkezik: ha ez a feltevés helyes, akkor a râkos
betegek csak egy kis tôredékét képviselik azoknak, akik maguk-
ban hordozzâk a betegség csîrâit.

Nézzûk most, milyen hatâsok aktivâlhatjâk a \âmst? Kûlsô
befolydsok, îgy hô, ionizâlô sugârzâs, kémiai anyagok — bel-
sôk: metabôlikus folyamatok és hormonck. Ezekrôl nem sokat
tudunk. Tudjuk pl., hogy egyes egérfajtâk magukban hordoz
zâk a leukémia-virust, ha hékéhen hagynânk ôket, csak kevés
lenne kôzûlûk leukémiâs. Ha besugârzâsnak vetjûk alâ ôket,
vagy bizonyos hormonnal kezeljûk ôket, vagy carcinogén-vegy-
szerekkel a leukémia, lymphoma kifejlôdik legtôbbjûkhen.
Ilyen egyedekben talâltâk meg a leukémia virusât is.

Mi akadâlyozza az aktivâlâst? Megfigyelték, hogy az egerek
melirâkjât erôsen csôkkenti az alacsony kalôriân tartott élel-
mezés. Ugyanigy csôkkenthetô a leukémiânak esélye is. Még
nem tisztâzott, mi okozza ezt a hatâst. Nem tudjuk, hogy ez âl-
talânos érvényû-e, vagy csak az elôbb emlîtett két vîrusnâl ta-
lâlhatô. Lehetséges-e, hogy vadon élô âllatok idôszakhoz kôtôtt
élelmiszerhiânya az oka annak, hogy a vadon élô âllatok kôzôtt
kevés râkos megbetegedés fordul elô? Tovâbbi munka szûksé-
ges ahboz, bogy az érzelmi faktorok (megerôltetés, sztressz, âl-
landô fâradtsâg, stb.) jâtszanak-e és milyen szerepet a lâtens
râkokozô vîrusok aktivâlâsâban.

Egy mâsik csoportba tartoznak azok az esetek, amikor
ellentestek fejlôdnek a vérûnkben kûlônbôzô râkokozô vlrusok-
kal szemben. Ezek az ellentestek hatâsosan megakadâlyozzâk a
râkos daganat, vagy leukémia kifejlôdését.

A lâtens virus aktivâlâsa a természetben gyakori jelenség.
Gondoljunk csak arra, hogy bizonyos hatâsok (lâz, fâradtsâg,
kimerûltség, sok evés, stb.) eredményeképpen megjelenik aj-
kunkon a herpesz-kiûtés. Erôs izommunka is kivâlthatja a virus
aktivâlâsât. Igy megerôltetô sportteljesitmény utân fellép a
pôliôs paralizis, vagy a vadâszat utân a kutyâkban a hepatitis.

Igen sok egérben talâlhatunk polyoma-virust és nem kap
daganatot, pedig ez a virus potenciâlisan halâlos daganatot



okoz mâs âllatban, vagy ha az egeret rôntgensugârzâsnak tesz-
szûk ki. Lehet kortizonnal is kezelni, akkor is kifejlôdik a daga-
nat és az egér elpusztul. Ezt ûgy csinâljâk, hogy a polyoma-vi-
rust az egérbôl szôvet-, vagy sejttenyészetbe oltjâk, ott besugâ-
rozzâk, visszaoltjâk az âllatba. Sok râkokozô virus természetes
gazdâjâban lâtens marad s ha âtoltjâk, akkor daganatot okoz
és sokszor halâlos kimenetelû az âtoltâs. Ilyen vlrusok az ade-
novlrusok és az SV-40. Az ember sem él eiszigetelten, hanem
mâs emberekkel, âllatokkal él egyiitt s igy az ember, âllat egy-
mâst fertôzheti.

Logikus tehât az a felfogâs, hogy az emberben élô virus az
âllatba kerûl s ott daganatot okoz, vagy forditva.

A kezdeti alap, amelybôl a vlrusok okozta râk elmélete ki-
fejlôdôtt, az volt, hogy a daganatokbôl készltett kivonatot
egészséges âllatba oltottâk, ami ott daganatot okozott. Tôbb
évtized utân fogadtâk csak el a virus okozta leukémia gondola-
tât. A leukémia-vlrus lefényképezése, a polyoma, az adenovl-
rusok okozta daganatok és az SV-40 gyors fejlôdésének az elmé-
letet és Andrewes, Oberlink és Gross munkâja révén 1968-ban
elfogadtâk azt, hogy virus vertikâlis fertôzés révén jut egyik
nemzedékbôl a mâsikba és kûlônbôzô belsô, illetve kûlsô hatâs-
ra aktivâlôdik.

A rosszindulatû daganatok vlrusos eredete ma mâr kétség-
klviil bizonyltott az egereknél, csirkéknél, békâknâl, sôt nôvé-
nyeknél is. A daganatok szerkezete, a betegség lefolyâsa igen
hasonllt az emberi daganatok struktûrâjâhoz, râkos lefolyâs-
boz, logikus tehât feltételezni, hogy ugyanarrôl a betegségrôl
van szô, csak az egyik âllatban, a mâsik emberben jelentkezik.
Hogy az emberi tumor vlrusos eredetû, azt bizonyltja: a csalâ-
dokra korlâtozott leukémia, leukémia elôidézése ionizâlô besu-
gârzâs ûtjân, a leukémia lefolyâsa; az elektron-mikroszkôpos
fényképek nem mutatnak kûlônbséget az egér és az ember leu-
kémia-vlrusa kôzôtt, a mellrâk vlrusa az egérnél és az embemél
ugyanaz.

Hangsûlyoznom kell, hogy orvosaink nagy része még ma is
kételkedve âll a probléma megoldâsânak kérdésénél, mert hi-
szen csak kôzvetett bizonyltékunk van arra, hogy a râkot vlru
sok okozzâk, mert embereken klsérletezni nem szabad. De a
logika tôrvényeit szabad hasznâlnunk s hasznâltam is.



Botdr Olivér dr. és Noël Péter:

FÔLDRENGÉS-ELLENÂLLÔ ÉPÛLETEK

Az elmûlt évtized tapasztalatai szûkségessé tették az eddigi
fôldrengés elleni mérnôki tervezések felûlvizsgâlatât. Egyrészt a
sok magas épiilet szinte tômeges megjelenése, mâsrészt pedig
az elmûlt évek keserû eseményei, îgy a Venezuela!, jugoszlâviai,
kaliforniai és az alaszkai fôldrengések elindîtottak egy olyan
tudomânyos akciôt, amely a hatôsâgok âltal megkîvânt szab-
vânyokat is felûlvizsgâlta. Âltalâban megerôsîtett lôkésellen-
âllô alapozâssal és jobban megerôsîtett oszlopokkal és geren-
dâkkal kîsérleteztek, vagyis a szeizmikus erôket szerkezeti ellen-
âllâssal akartâk felfogni. Legtôbbszôr a kôltségek emelkedése
szab gâtât az elgondolâs megvalôsîtâsânak.

Csak néhâny egészen elszigetelt javaslat hozott ûj statisz-
tikai gondolatot, îgy példâul Mark Fintel és Fazlur, valamint
Ikonomou javasolnak "lâg^y, vagyis rugalmas elsô emeletet",
amely ugyan megsérûl majd, de a hatâs minden fôlôtte lévô
emeletnél arânyosan csôkken.

A jelen tanulmâny javaslata a szeizmikus erôk tûzetes vizs-
gâlatân alapul, amely szerint a fôldlôkés a tômeg és a gyorsulâs
fûggvénye, amely aztân az erô karjâval szorzott nyomatékot
eredményez, ami a fordîtott inga elmélete alapjân harmônikus
rengésbe hozza az eg^es szerkezeti elemeket és a nehéz fôdémek
oldalirânyû rengése végûl is eltôri az oszlopokat és az épûlet
ôsszeomlik.

A tervezés ûj elmélete alapjân — tehât nem a szerkezetek
statikai vagy szilârdsâgtani ellenâllâsâval — kell felfogni a vlz-
szintes irânyû ôriâsi erôket, hanem az erôt elemeire bontva
meg kell fosztani a hozzâ kapcsolt tômegtôl, a gyorsulâstôl, a
nyomatékot a karjâtôl, a rengést az amplitudojâtôl és ez
esetben az épûlet nyugalomban marad. Ezt pedig el lehet émi,
ha az épûlet fôld fôlôtti szerkezete el van vâgva, el van szigetel-
ve az alapozâstôl — csûszôfelûlet vagy gôrgôk alkalmazâsâval.

Szâmîtâsokkal igazoltuk, hogy egy 30 emelet magas épûlet
a szélnyomâst nem a horgonyzâssal, hanem a tehetetlenségi
nyomatékâval fogja fel és a stabilitâsi nyomatéka harminc-
szorosa a felborîtô nyomatékânak, horgonyzâsra tehât nincsen
szûkség.



Noël Péter pedig statikai szâmîtâsokkal igazolta, hogy a
csûszô felûletre helyezett épûlet esetén a fôldlôkés ereje a sur-
lôdâsi tényezô értékének szorzatâval csôkken. Jelen esetben
5%-a annak az erônek, amely kûlônben az alapjaival lehor-
gonyzott épûlet ellen fellépne.

Mûszaki kivétel: A fôldbenyûlô alapozâs tetején, tehât a
pincefôdém magassâgâban helyesen megtervezett és az alapok-
kal szerkezetiieg monopolitikusan egybeépîtett teherviselô
lemezt képezûnk ki. Ez az ûn. bôlcsô, amely foldrengés esetén
egyûtt mozog a fôldlôkésekkel. Magât az épûlet a bôlcsôbe he-
lyezzûk olyanformân, hogy az épûletnek mâsodik alap lemeze
van, ami a bôlcsôben nyugszik. Az épûlet felmenô oszlopai
ebbe a mâsodik alaplemezbe vannak horgonyozva. Ilyenkép-
pen az épûlet a fôldbenyûlô alaptestétôl teljesen el van vâgva.
A két pârhuzamos fôdém kôzé csûszôfelûletet helyezûnk. Acél
acélon, esetleg grafît porral kezelve, oly csekély erôâtadâst
eredményez, ami elhanyagolhatô. Kétségtelen, hogy fôldlôkés
esetén az alsô alaplemez az alapozâssal egyûtt reng, mig a bôl
csôbe helyezett felmenô szerkezet tehetetlenségi nyomatékânâl
fogva nyugalomba marad. A surlôdâsi tényezôt ûgy kell meg-
hatârozni, hogy a szélnyomâst egyensûlyozza, vagyis nagy szél
esetén az épûletet ne tudja a bôlcsôrôl lesodorni. Mindazokat a
szerkezeteket, amelyek az elsô emeletet vagy a fôldszinten a
fôldalatti részekkel kôtik ôssze (lift-akna, vîz- és szennyvîz-,
fûtôcsôvek, stb.), rugalmasan vagy a felsô fôdémrôl felfûggesz-
ve kell megszerkeszteni, hogy fôldrengés esetén ne szakadjanak
el. Ez esetben csak a kettôs fôdém kôltsége jelentkezik, nem
pedig egy roppant kôltséggel épîtett ellenâllô épûletszerkezet
nem garantâlhatô biztonsâggal.

Noël Péter:

AZ ELEKTROMOS VÉDÔFÔLDELÉSEK
ÛJ MÔDSZERE

Az elektromos energia-elosztâs egyik legfontosabb problé-
mâja az elektromos védelem és a tâvirânyîtâs és mérés. Mind-
kettô alapja a tôkéletes fôldelés, amely a fôldet, mint abszolût
zérô potenciâlû felûletet hasznâlja. Az elektromos védelem két



fô feladata az emberi és âllati élet, valamint (târgyi, szerkezeti
védelme) a szigetelés meghibâsodâs, feszûltség és âramtûlter-
helés, villâmcsapâs és zârlati tranziensek ellen.

A tényleges veszély az elektronok abnormâlis, nagyszâmû,
hirtelen ôsszegyiilemlése (zârlat), vagy nagy potenciâlis erôte-
rek felépîtése (âtûtés, villâmlâs) âltal jôn létre. A védelem fel
adata ezeknek az elektronoknak minél gyorsabb elvezetése a
fôldbe, esetleg még mielôtt a veszélyesszintet elérnék. Az elve-
zetés megvalôsîtâsa jôl vezetô anyagoknak a fôldbe helyezése,
beâsâsa ûtjân valôsul meg. Ezekhez a beâsott vezetô-rendsze-
rekhez kapcsoljâk a védendô târgyakat, lehetôleg kis ellenâllâ-
sû berendezéseken keresztûl. A felgyûlemlô ôriâsi elektron
gyors levezetése kis ellenâllâsû rendszerek teirvezését teszi szûk-

ségessé. A rendszer ellenâllâsa jôl kézben tarthatô egészen a
beâsott vezetôkig. A probléma a fôldelô rendszer és a fôld kô-
zôtt és magâban a fôldben van.

Evtizedek ôta tudomânyos értekezletek sorozata prôbâlta és
prôbâlja a kérdést egyértelmûen megoldani, a mai napig azon-
ban ez nem jârt a vârt sikerrel. Egyebek kôzôtt neves szerzôk
véleménye oszlik meg abban a kérdésben, hogy a nagyfeszûlt-
ségû termelôk és fogyasztôk berendezéseit kôrulvevô vaskerîté-
seket szabad-e vagy nem hozzâkapcsoini a fôldelô rendszerhez,

Az ûj kidolgozott és kiprôbâlt rendszer kîsérleti ûton iga-
zolta az elméleti szâmîtâst, amely szerint a fôld-ellenâllâs nem
hasznâlhatja az Ohm-tôrvényt, mihelyt nemcsak elektronok,
hanem ionok is mozognak a térerô hatâsâra. Az âram helyébe
a tôltés (Coulomb) lép be, amely az idô fûggvénye. Az idô ma-
gâval hozza a fâziseltolôdâst a feszûltség és az âram kôzôtt,
amelyhez még az elektronok és ionok mozgâsâbôl szârmazô
eddig figyelembe nem vett jelenségek is hozzâjârulnak. A
matematika nyelvén kifejezve: a fôld-ellenâllâs (és minden
elektrolit) ellenâllâsa nem skalâr-mennyiség, hanem vektor-
mennyiség, amelynek nemcsak nagysâga, hanem irânya is fon-
tos, ha pontosan akarjuk tanulmânyozni a tôltés-hordozôk
mechanikâjât a fôldbe (elektrolitokba).

A fôld ellenâllâsânak vektoranalikus târgyalâsa magyarâ-
zatot ad a korrôziôra is és kônnyen kezelhetô, olcsô eljârâst biz-
tosit az ellene valô védelemre. A szâmîtâs egységnyi âramra ve-
zeti le a fôld ellenâllâsât az elektropotenciâlis tér tôrvényeit fi
gyelembe véve.



Az ellenâllâs ismeretében a potenciâl-tér és annak gradien-
se meghatârozhatô, tôbbelemes fôldelô-rendszer esetében

grafîkusan integrâlhatô. Ezâltal a térképvonalakhoz hasonlô
"equiresistance"-vonalak rajzolhatôk fel. Ezek a gradiensek
irânyt adnak a fôldelô-rendszer irânyânak kiépîtésére, vala-
mint a védô keritésnek a rendszerhez valô vagy nem valô kap-
csolâsa ûgyében.

Az egységnyi âramra szâmîtott értékeket megsokszorozva
megkapjuk a tényleges feszûltség- és gradiens-viszonyokat.
Ezzel az évtizedes vita egyértelmû megoldâst kapott. A
szâmîtâst sok helyen kiprôbâltâk és a mérési eljârâst igazolta a
szâmîtâsokat.

A fôld ellenâllâsânak és minôségének vizsgâlatâra egy kis
készûléket is szerkesztettem, amelyik kûlsô hatâsoktôl fûggetle-
nûl, kôzvetlenûl adja meg a talaj (elektrolyt) fajlagos ellenâllâ-
sât. Ez a berendezés lehetôvé teszi egyûttal a talajminta (elekt
rolyt) analizâlâsât, tényleges âramterhetôségét a vâltozô ténye-
zôk: hômérséklet, nedvesség, sugârzâs, kémiai hatâsok, stb.
fûggvényében. laboratôriumi vagy helyszîni vizsgâlatok alap-
jân. A berendezéssel megâllapîthatô a talaj ûgynevezett âtivelô
feszûltsége is, amely dôntô szerepet jâtszik a gyors elektron-el-
nyelés vonalân.

A berendezés hasznâlhatô az elektromos iparon Idviil a
korrôziô-védelem szâmîtâsânâl, a kémiai iparban és az olaj-
iparban folyamatos analizâciôra, geolôgiai kutatâsokra, stb. A
berendezés segîtségével a fâkban és levelekben lezajlô fotooz-
motikus jelenségek is vizsgâlhatôk. Az erdészeti kutatôban
hatârozottan meg tudtuk kûlônbôztetni az élô és elhalt nôvényi
rostokat, az élô levelekben a fény hatâsâra lefolyô jelenségeket.

A terveink szerint a biolôgiai kutatâsban is alkalmazzuk
majd az elméletet.

* ♦ *

Tuba Istvân dr.:

A MAGYAR GAZDASÂGI TARSASÂGOKRÔL

Egy éwel ezelôtt javasoltam az MGT, Magyar Gazdasâgi
Târsasâg vâllalati hâlôzat létrehozâsât. Az MGT-International
és MGT-Orszâgos (USA, Kanada, stb.) vâllaltok létrehozâsâ-



hoz elég sok pénz kell, mert a "Securities and Exchange Com
mission" szabâlyait pontosan be kell tartani. Kôrzeti és helyi
MGT-ket egyes âllamokon belûl a belyi tôrvények értelmében
kônnyû létrebozni.

Az elôrebaladâs érdekében megalakîtottuk a "Hungarian
Business Association"-1 (HBA), amely "non-profit organiza-
tion". A pénzûgyi, tulajdonjogi és a részvényekkel kapcsolatos
kérdéseken kiviil az HBA végzi azokat a szervezô és ôsszekôtô
munkâkat és feladatokat, amelyeket a tavalyi javaslat szerint
az orszâgos és a nemzetkôzi MGT-k voltak bivatottak végre-
bajtani.

A HBA nem lesz baszonszerzô vâllalat, banem a kûlônbôzô
belyi és kôrzeti vâllalatok és részvénytulajdonosok szôvetsége.
Tagjai lebetnek nemcsak az MGT név alatt szereplô, banem az
ôsszes magyar tulajdonban lévô ûzleti vâllalkozâsok, szerveze-
tek, egyesuletek és egyének is. Idôvel, amikor a belyi és kôrzeti
MGT-k megerôsôdtek, akkor az orszâgos és nemzetkôzi
MGT-ket meg lebet alakîtani, mert a kôltségek széles alapon
elosztbatôk. Akkor az MGT-k âtvebetik az HBA szerepét, vagy
a HBA tovâbb mûkôdbetik.

A "Hungarian Business Association (HBA)" jôtékonycélû,
nem baszonra mûkôdô szôvetség, amely bîvatott kiépîteni a
kapcsolatot a szétszôrôdott magyarok (emigrânsok, DP-k, me-
nekûltek; elsô-, mâsod- és barmad-nemzedékesek. stb.) kôzôtt,
abbôl a célbôl, bogy sikeresen be tudjanak kapcsolôdni az ûj
baza ûzleti és gazdasâgi életébe. Alapjaiban és végrebajtâsâ-
ban a HBA basonlô a kûlônféle "Cbamber of Commerce" szer-
vezetekbez.

A HBA a kôvetkezô feladatokat bajtja végre:

1. Megszervezi a nemzetkôzi, orszâgos és belyi csoportokat
az érdekeltek bevonâsâval. E csoportok mint szervezô, tervezô
és tâjékoztatô kôzpontok mûkôdnek.

2. Uzleti és gazdasâgi téren ôsszegyûjti és tagjai elônyére
szétosztja a basznos és elérbetô értesûléseket.

3. A tapasztalatok kicserélése céljâbôl ûzleti és barâti ôssze-
jôveteleket szervez,

4. Egy-egy fèladat megoldâsâra kûlôn bizottsâgokat boz
létre.



5. Uzleti és gazdasâgi téren tagjai szâmâra kutatômunkât
végez és javaslatokat terjeszt elô.

6. Ûzleti és egyéb vâllalkozâsok jegyzékének ôsszeâllîtâsa,
beleértve: a név, cîm, telefonszâm, gyârtmâny, termék, szol-
gâltatâs, stb.

7. Hirszolgâlat a kûlônféle csoportok, bizottsâgok és a
tagok tevékenységeirôl.

8. Hirszolgâlat a magyar kezekben lévô vâllalkozâsokrôl.
9. Azok szâmâra, akiknek nincs mâs lehetôséguk csoportos

biztosîtâsban résztvenni, csoportos biztosîtâsi lehetôséget nyûjt
(Blue Cross, Blue Shield, stb.).

A HBA az iigyvezetési munkâkbôl adôdô kôltségek fedezé-
sére szerény tagsâgidîjat szâmol fel. A tagsâgi dlj magâba fog-
lalja a "Nyolcadïk Tôrzs" cîmû havilapra valô elôfizetési dîjat
is. A Bethlen Press-szel tôrtént megegyezés alapjân ez a folyô-
irat a HBA hîreit rendszeresen kôzli.

A kôzpont ideiglenes cîme: 7129 Saltsburg Rd., Pittsburgh
Pa. 15235.



A III. MAGYAR KONGRESSZUSON

ULÉSEZÔ SZER VEZETEK BESZÂMOLÔI

AZ AMERIKAI EGYESÛLT MAGYAR ALAP
KÔZGYÛLÉSE

Az Egyesûlt Magyar Alap 1975. november 29-én délutân 2
ôrakor tartotta tisztûjîtô kôzgyûlését Clevelandban a Plaza
Hôtel nagytermében. Bevezetô ima utân Et. Vitéz Baân, az
EMA einôke ûdvôzôlte a megjelenteket, a jegyzôkônyv vezeté-
sére Màgyary Csillât kérte fel, majd rôviden ismertette az EMA
céljât, ami nem mâs, mint anyagi alap elôteremtése az emig-
râciôs magyarsâg kulturâlis céljainak megvalôsîtâsa érdekében
és az emberi jogok védelme.

Az elnôk felkérésére Papp Gàbor dr. fôtitkâr elôadta, hogy
az EMA 1971. âprilis 26-ân kapta meg egész Amerikâra kiter-
jedô, adômentességet élvezô mûkôdési engedélyét. Azôta ado-
mânyokbôl szârmazô bevétele rohamosan emelkedett, az
1974-es adôbevallâs idején mâr elérte a 27.000 dollârt. Ennek
egyharmadât ôsztôndîjakra (fôleg a németorszâgi Kastlban
mûkôdô magyar gimnâziumnak), egyharmadât szenvedôk,
râszorultak megsegîtésére, eg^ybarmadât tankônyvek kiadâsâ-
ra, beszerzésére, iskolâk tâmogatâsâra és adminisztrâciôs kôlt-
ségekre fordîtottâk.

Az EMA fiôkjai, az ûgynevezett "Gare Club"-ok Cleveland
(OH), Détroit (MI), Grand Rapids (MI), Los Angeles (CA) és
San Francisco (CA) mûkôdnek. Tovâbbi "Gare Glub" van ala-
kulôban Cincinnati (OH) és Cleveland (OH) vârosokban.

A kôzgyûlésre két îrâsbeli javaslat futott be. Flôridn Tibor
irô és kôltô az EMA szélesebb kôrû ismertetését javasolta, kul-
tûrelôadâsok keretében Amerika-szerte. Kocsondy Zoltân, a
Grand Rapids-i Gare Glub fôtitkâra viszont azt javasolta a ve-
zetôségnek, bogy adjon, illetve ajânljonfel alapszabâlyt és adô-



mentességi lehetôséget azoknak a magyar egfyesiileteknek,
amelyek ilyennel még nem rendelkeznek. Igy emelkedhetne a
Care Clubok szâma.

A kôzgyûlés a javaslatokat elfogadta.
vitéz Hollôsy Enfin pénztâri ellenôr bemutatta a pénztâr-

kônyveket ésjelentést tett a kôzgyûlésnek az évi kônywizsgâlat
eredményeirôl: mindent a legteljesebb rendben talâlt.

A kôzgyûlés kôvetkezô pontja a tisztségviselôk megvâlasz-
tâsa volt. Ennek eredménye —elnôk: Ft. Vitéz Baân, alelnôk:
Bros Karikâs Cecilia és Fazakas Ferenc, fôtitkâr: dr. Papp
Gâbor, pénztâros; Birô Zoltân, ellenôrôk: v. Hollôsy Ervin és
Magyary Csilla. Az igazgatôsâgtagjai lettek: Androczy Ferenc,
Beodray Ferencné, Bodnâr Gâbor, Czene Ferenc, ÉrdyZ. Mik-
lôs dr., Fabô Lâszlô dr., Fâbry Gyôrgy, Flôriân Tibor, Grâber
Istvân, Gyimesy Kâroly, v. Huszâr Jôzsef, Ivâny Jânos, Jâsz
Tibor dr., Kemenes Mâtyâs, Kocsondy Zoltân, Lehel Istvân,
Lelbach Antal dr., Lôte Lajos, Lôte Pâl dr., Molnâr Gyula
dr., Nagyjûlia, Pallôs Lôrânt, Papp Zsuzsi, Persik Béla, Soos
Jôzsef, Szântô Edit, Taba Jânos, Vizsolyi Dâniel dr., Vôlgyi
Gyula, Wâczek Ferenc dr. és Zubrits Ârpâd.

A kôzgyûlés Galba Ottô ûgyvédet jogtanâcsosi minôségé-
ben megerôsitette.

Ft. Vitéz Baân, az EMA ûjra megvâlasztott elnôke rôviden
elmondta még, hogy sokan nem tudjâk: az EMA nem olyan,
mint a tôbbi szôvetség, mert az EMA célja a tôbbi szôvetség
megsegîtése, ha kellôen megindokoljâk, rniért van szûksé^k
segîtségre. És az EMA magânszemélyeket is segîthet kulturâlis
céljai elérésében, pld. kônyvkiadasok tâmogatasaban, stb. Az
évi tagsâgi dîj 10 dollâr.

A MAGYAR KELETI AKADEMIAN
ELHANGZOTT ELÔADÂSOK

Az ûlésen VdrdyBéla dr. elnôkôlt, aki a jelenlévôk ûdvôz-
lése utân bemutatta az elôadôkat és felkérte ôket eloadâsaik
megtartâsâra.



Lôte Pdl dr. :

A MAGYAR KELETI AKADÉMIA
CÉLJAI ÉSJELENTÔSÉGE

Az emigrâciô orientâlis kapcsolatainak kiépîtésére vonat-
kozô elgondolâsaim tulajdonképpen két utazâsom, egy kôzép-
keleti és egy tâvol-keleti tanulmânyût tapasztalatai utân ôltôt-
tek testet, amelyek kôvették 1956 ôta tett utazâsaimat az Egye-
sûlt Allamok 50 âllamâban, Eurôpa minden orszâgâban (a
vasfûggôny "elôtt"), Kanadâba, Mexikôba, stb.

Amikor tâvol-keleti ûtamrôl 1974-ben visszatértem, a
WZAK râdiô Krasznai programjân és néhâny barâtomnak sze-
mélyesen, tôbbszôr is beszâmoltam a lâtottakrôl-tapasztaltak-
rôl, kûlônbôzô szempontokbôl. Felvetettem azt a gondolatot,
hogy a Kelet jelenlegi és kûlônôsen jôvôbeli vilâgjelentôsége
magyar szempontbôl semmiképpen sem kôzombôs. Ezt mutat-
ja azôta Romdma és Jugoszldvia példâja is. Ezek az âllamok
ugyanis vilâgosan szovjet-ellenes éllel épîtik tâvol-keleti kap-
csolataikat. Râdiôhallgatôim és a Kelet irânt régôta érdeklôdô
barâtaim, kôztûk a legûjabb kor tôrténelmét hivatâsszerûen
tanulmânyozô tudôsok, îrôk megnyilatkozâsai azt eredményez-
ték, hogy rôvidesen megalaldthattuk a "Hungarian Committee
for Eastern Relations" szervezetet, amely a mûlt év nyarân tar-
tott kôzgyûlésûnk ôta Hungarian Institute for Oriental Rela
tions — Magyar Keleti Akadémia néwel folytatja mûkôdését.

A Magyar Keleti Akadémia lényegében szakemberek, mint
tôrténészek, kôzgazdâk, diplomatâk, jogâszok, pedagôgusok,
ûjsâgîrôk, îrôk szabad târsulâsa arra, hogy a keleti politikai,
târsadalmi és kulturâlis eseményeket és fejlôdést fîgyelemmel
kisérje, a magyarsâgot ismeretek szempontjâbôl is kôzçlebb
hozza a Kelethez. Magyar nevében is kifejezôdik, hogy a régi
magyarorszâgi, kûlûgyi ismereteket terjesztô Keleti Akadémia
szellemében kîvânja végezni tudomânyos kutatâs és ismeretter-
jesztés munkâjât. Ugyanakkor célunk az is, hogy a Nyugaton
élô magyar értelmiség részére szerény, de késôbb remélhetôleg
kibôvlthetô keretben môdot adjunk magyar nemzeti érdekû
orientâlis (âzsiai és afrikai) kapcsolatok, kôlcsônôs barâtsâgok
épîtésére.



Kapcsolatkeresésûnk motivâciôja alapjâban pohtikânfelûlî
magyarsâgszolgâlat. Deannak felismerése is, hogy a mai vilâg-
helyzetben nemcsak âllamhatârok vâlasztjâk el a magyar nem-
zetet a vilâg tôbbi részétôl, hanem az egy politikai tômbhôz
valô kényszerû és természetellenes tartozâs is. Ez a fûggôség
nemcsak a Nyugattôl valô elzârtsâgot jelenti, hanem elzârja a
magyarsâgot a nagy âzsiai népektôl is, mint amilyen a hatal-
mas kînai nép — éppen a politika legdurvâbb eszkôzeivel.
Pedig mi, magyarok sohasem feledkeztûnk meg arrôl a vilâg-
rôl, Keletrôl, ahonnan szârmaztunk és ahonnan talân jobban
remélhetûnk segitséget a Szovjetuniôval szemben, mint Nyu
gattôl.

A Magyar Keleti Akadémia viszont nem politizâlni kîvân,
amikor orientâlis kapcsolatokat keres, hanem ellenkezôleg, a
magyarsâgra kâros mai otthoni kûlpolitikàt akarja kôzômbôsî-
teni politikânfelûli Vozeleàêssel âzsiai és afrikai orszâgok népe
felé. A politika elzârja a magyar érdekeket, mi ezt a politikai
elzârkôzâst akarjuk feloldani. És ez nemcsak Kînâval, Japân-
nal, Kôreâval, Vietnâmmal kapcsolatban âll fenn, hanem az
arab népekkel és Izraellel, sôt az afrikai âllamokkal kapcsolat
ban is. Egyiptomban, Jordânban és Izraelben jârva a politikai
bplondgombâk egész tenyésztésével talâlkoztam. Hogy csak
egyet emlitsek, amit kônnyebben megértiink: az 56-os magyar
szabadsâgharcot Kairôban kommunistâk lâzadâsânak minôsi-
tette egy irôember, aki valamikor Magyarorszâgon is jârt, Je-
ruzsâlemben pedig az egyik hîrkôzlôszerv prominens munka-
târsa —erdélyi szârmazâsû, kommunista-ellenes maga is —fa-
siszta ellenforradalomnak tekintette, amely véleményével nem
âllt egyedûl honfitârsai kôzôtt. Azt hiszem, mindkét esetben
sikeresen tudtam képviselni a valo igazsâgot s nem hiszem,
hogy az ilyen "orientâlis kapcsolat" ne hasznâlt volna a magyar
iigynek.

A "pohtikân felûliség" elvét azonban ideolôgiai sîkon is
szûkségesnek tartom tisztâzni. A Magyar Keleti Akadémiânak
— mint olyan szervezet, amely kapcsolatokat Idvân
felépîteni —szûkségképpen tâvol kell tartania magât mûkôdé-
se soràn attôl, hogry tagjai vagy a szabadfôldi magyarsâg târsa-
dalomszemléletét tûlhangsûlyozza — kûlônôsen azokkal az
orientâlis orszâgokkal vagy azok képviseleteivel szemben, ame-



lyeketellenkezô ideolôgia "kormânyoz". És itt nemcsak Kînâra
gondolok, hanem bârmely mâs orszâgra, amely kommunista
ellenôrzés alatt âll, kivéve a Szovjetuniôtés eurôpai csatlôsâlla-
mait, amelyekkel az Akadémia semmilyen kapcsolatban nincs,
mârcsak azért sem, mert azok kîvûl esnek a célteriiletén.

Nem kétséges, hogy a szabadfôldi magyarsâgjôformân tel-
jes egészében elutasîtja a kommunizmus minden fajtâjât, ûgyis
mint sikertelen târsadalmi reform-kîsérletet, ûgy is mint a né-
peket és nemzeteket elnyomô diktatûrât. Szâmunkra az orosz
és az âzsiai kommunizmus egyarânt elvetendô vilâgnézet. Fon-
tosnak tartom hangsûlyozni, hogy példâul a kînai kapcsolato-
kat semmiképpen sem abban a formâban kîvânjuk épîteni,
hogy a maoizmus elvét, annak elfogadâsât hasznâlnânk eszkô-
zûl, mint ahogyan ilyen prôbâlkozâsok is voltak a mûltban.
Kînâban ma isSztâlin a mintakép és ideolôgiai fronton a Szov
jetuniôt azzal tâmadjâk, hogy valamennyi reform-kommuniz-
mussal hamisîtjâk meg az eredeti ideolôgiât.

Az alâbbiakban vâzolom fel azokat a lehetôségeket, ame
lyeket a Magyar Keleti Akadémia tagsâga, munkatârsai fel-
haszndlhatnak orientâlis kapcsolatok felvételére, illetve kiépi-
tésére. (A felsorolâs természetesen nem teljes és némely esetben
egymâst fedô gondolatokat is tartalmaz):

1. Altalâban a magyar tôrténelem és a magyar kultûra kôz-
vetîtése.

2. A magyarsâg mai helyzetének ismertetése, beleértve a
szomszéd orszâgokban élô magyar kisebbségeket is.

3. A Nyugaton élô magyar tudôsok, tanârok, îrôk,
mûvészek és mâs érdemes személyiségek megismertetése, ôssze-
hozâsa az orientâlis orszâgok hasonlô képviselôivel. Levelezési
és személyes kapcsolatok kiépîtése.

4. Magyarok részvételével, vagy ônâllôan magyar csoport-
utazâs szervezése Kôzel- és Xâvol-Keletre, Afrikâba. Magyar
elôadôk ûtjânak megszervezése egyetemekre, iskolâkba,
klubokba.

5. A Magyar Keleti Akadémia szîvesen segîti a magyar ôs-
tôrténet kutatôit mâr azért is, mert munkâjuk orientâlis kap-
csolataink kiépitésének is eszkôze lehet. Készséggel fogad tagjai
sorâba ezzel a târgykôrrel foglalkozô tudôsokat és pârtolô
tagként mâs érdeklôdôket is.



6. A Keleti Akadémia nemcsak arra vâllalkozik, ho^ ^a
magyar ûgyet ismertesse a keleti orszâgokban, hanem egyidô-
ben arra is tôrekszik, hogy a mi magyar târsadalmunkat meg-
ismertesse a keleti orszâgok tôrténetével és mai problémâival.
Ezért tartottunk a WZAK râdiôprogramjân Krasznai Antal
tagtârsunk rendezésében két hônapon ât hetenként elôadâso-
kat tôbb orszâgrôl. Ezek az elôadâsok a kôvetkezôk voltak:

Csâky Armand Kâlmdn: A kétnyelvûség és egyéb problé-
mâk Dél-Afrikâban.

Harangi Lâszlô dr. : India veszélyes vâlaszûton.
Linszky Lajos\ A felkelô nap orszâga - Japân.
Lôte Pâl dr.: Kina katonai ereje kôzgazdasâga tûkrében.
Szentmiklôsi Éles Géza dr. : Szovjet âtalakulâs - Lâtszat

vagy valôsâg?
Vdvdy Béld dT. : A mai Tôrôkorszâg-
Zâhony Botond: Korea —az âzsiai Lengyelorszâg.
Ugyancsak az itt emlîtett cél érdekében rendepûk meg

1976-ban a pittsburghi Duquesne egyetemen ezévi elôadâs-
sorozatunkat, amelyen angolul is és az amerikai hallgatôsâg
elôtt is ismertetni kivânjuk a magyar ûgy orientâlis vonatko-
zâsait. Keleti orszâgokbôl szârmazô résztvevôket, elôadôkat is
bevontunk. A Magyar Kongresszuson most elhangzô elôadâsok
is ezt a célkitûzésûnket szolgâljâk.

7. A Magyar Keleti Akadémia kérféle tagozôdâsban
mûkôdik: fôldrajzi tâjak és târgyak szerint. Az elsô tagozôdâs
szerinti munkacsoportok: a) Kôzel-Kelet és Tôrôkorszâg, b) af-
rikai orszâgok, c) Indiaés a Szovjetuniô, d) Kîna, e) Japân, f)
egyéb tâvol-keleti orszâgok. A târgy szerinti tagozôdâs munka-
csoportjai: aa) orientâlis irodalom, bb) mûvészet, ce) épîtészet,
dd) utazâsi ûgyek.

A Magyar Keleti Akadémia munkâjâban résztvenni szân-
dékozôk vagy azok, akik a szervezetet tâmogatni kîvânjâk, a
kôvetkezô cimre îrjanak:

Hungarian Institute for Oriental Relations
c/o Dr. Pâl Lôte, Président

2873 East 112 Street, Cleveland, Ghio 44104, U.S.A.
Téléphoné: (216)791-9062.

Végiil is megkôszônôm a Magyar Kongresszus rendezobi-
zottsâgânak, hogy a Magyar Keleti Akadémia kôzgyûlésének
hajlékot és széleskôrû nyilvânossâgot adott.



Clementis-Zâhony Botond:

A KÎNAI KOMMUNIZMUS GYÔKEREIRÔL

{Elhangzott a Keleti Akadémia elôadâsdn 1975. nov. 27-én)

Nem kell politikusnak lennem ahhoz, hogy a Kina és a
Szovjet kôzôtti barâtsâg felborulâsa érdeklôdést keltsen ben-

Mi tôrtént?

Kap-e Amerika szôvetségest a Szovjet hâtâba? Milyen Kina?
Hogyan szûletett meg a kommunizmus a"Mosoly orszâgâban"?

Ezek a gondolatok és az 1963 —64. évi tâvol-keleti tartôz-
kodâsom behatâsai indîtottak arra, hogy Kînât és a kommu
nizmus szûletését alapos vizsgâlat alâ vegyem. A sok érdekes
adat megérlelte bennem azt a gondolatot, hogy adatgyûjtésem
eredményét thézisemiil vâlasszam.

Elôadâsom azt az idôt karolja fel, amirôl nagyon kevesen
— ha egyâltalân — tudnak valamit. Nevezetesen az 1918 és
1923 kôzôtti idôszakot.

Az oroszok ugyanis csak 1923-han kûldték Kinâba az elsô
komoly Komintern-âgenset, Borodint. Borodin feladata az
volt, hogy az akkor Kînâhan szembenâllô nemzetieket és kom-
munistâkat koaliciôba tômôritse. A koalîciô megalakult és
négy éven ât egyuttesen harcolt a klnai egység megterem-
téséért, mîg végiil egfyiittesen legyûrte az ûn. warlordokat, az
egyes tartomânyokat uralô, sarcolô és a nyugatiakat kiszolgâlô
Idnai tâbornokokat.

Négy év utân jôtt a nagy fordulat. 1927-ben Chiang
Kai-shek a koalîciô kommunista része ellen fordult és azokat
kiirtotta. A maradvânyok a hegyek kôzé hûzôdtak, majd ami-
kor bâtorsâgot nyertek, ôk hoztâk létre azt a paraszt-mozgal-
mat, amibôl az ûj kommunista part alakult meg, és amely
késôbb Mao Tse-tung irânyltâsa alâ keriilt. Ezek ismert tények.

Az amerikai tôrténészek és szinolôgusok is Borodin 1923.
évi megjelenésétôl szeretik szâmîtani a kînai kommunista pârt
megalakitâsât. Miért nem beszélnek az 1918 —23 kôzôtti idô-
szakrôl?

Borodin megjelenése elôtt mâr 1918-ban megkezdôdtek az
ifjûsâgi szervezkedések a pekingi egyetemen, 1920-ban megala-



kult a part; de még ugyanabban az évben szét is esett. 1921-
ben minden kûlsô (orosz) segîtség nélkûl, ûjra alakulnak.

Kutatâsaim sorân egy New Zealandban tanîtô egyetemi
professzorra talâltam, aki Amsterdamban kutatva megtalâlta
a volt holland gyarmatok titkosszolgâlatânak irattârât. Itt ju-
tott nyomâra Ma-rmgnak. Ez a baloldali hollandus otthagyta a
gyarmatokat (a mai Indonéziât) — ahol mâr 1916-ban agitait
a holland koloniâlizmus ellen, 1920-ban Leninhez ment és fel-
ajânlotta a kommunista part megszervezését Kînâban, Lenin
u.i. azt hirdette, hogy az oroszok nemcsak a câri uralmat akar-
tâk megdônteni, hanem fel akarjâk szabaditani az elnyomott,
kihasznâlt, gyarmatositott mâs nemzeteket is.

Minthogy Ma-ring nem volt orosz szârmazâsû, az oroszok
hallgatnak rôla. De ugyanûgy hallgatnak a kînaiak is, mert kô-
zéjûk sem tartozott. Ez az oka Ma-ring elhallgatâsânak.

A kinaiak nagy lelkesedéssel vették tudomâsul az orosz fel-
szabadîtô terveket. Lelkesedésûk csûcspontjât akkor érte el,
amikor Karakhân orosz kûlûgyi népbiztos kijelentette, hogy a
tâvol-keleti (mandzsûriai) vasûtakat visszaadjâk Kînânak. Ez
volt a "Karakhân Declarâciô". Nem szabad elfelejteni, hogy a
Declarâciô idejében a vôrôsôk még bizonytalansâgban harcol-
tak az orosz fehér hadsereggel. Karakhânt senki sem câfolta

Amikor a vorôs hadsereg gyôzôtt, és Lenin betegsége miatt
a part vezetése Sztalin kezébe keriilt, ô hallani sem akart a
Karakhân Declarâciôrôl, mert felismerte a tâvol-keleti vasût-
vonal hadâszati jelentôségét. Mah-ring, aki Lenin megbîzâsâ-
bôl szervezte a kînaiakat, dûhbe gurult, személyesen felkereste
Sztalint és-erôs szavakkal râolvasta, hogy az oroszok nem inter-
nacionalizmust, hanem csakis orosz nemzeti érdekeket szolgâl-
nak és kommunizmusuk nem mâs, mint szovjet nacionalizmus.
Mah-ring csalôdottan és kiâbrândultan visszatért Hollandiâba.

Mah-ring felismerésének logikus folyamata volt ezekutân
Borodin szovjet âgens kikûldése 1923-ban, aki mâr a szovjet és
nem a kînai forradalmak érdekeit szolgâlta; azaz az orosz érde
keket igyekezett a Idnai gondolât helyébe csempészni.

Mao Tse-tung 1935-ig kîsérletezett a két kommunista pârt
érdekeinek ôsszeegyeztetésével. Akkor belâtta, hogy az orosz
internacionalizmus mese csupân.



Tanulsâg: Mao Tse-tung tulajdonképpen semmi mâst nem
tett 1935-ben, mint visszatért az 1922-es vonalra, mert felis-
merte Ma-rïng kijelentésének igazsâgât. Az egyeden orosz
kommunista érdek a szoyjet nacionalizmm.

Ezzel azt is lehet mondani, hogy a kinai kommunizmus
gyôkere a kînai nép nacionalizmusâbôl, valamint a Kinât ko-
râbban kihasznâlô, gyarmatosîtô angolszâszok, oroszok, fran-
ciâk és japânok elleni gyûlôletbôl tevôdik ôssze.

Szentmiklôsy Éles Géza dr.\

A DETENTE ÉLE

Washington, Moszkva, Peking, TelAviv

és Kairo szemszôgébôl

A II. vilâghâborût kôvetô harmincadik évben Amerika el-
nyomâs-nélkûli vilâghegemoniâja véget ért, fôképpen azért,
mert a szovjet konvencionâlis fegyverkezésben elérte, sot bizo-
nyos tekintetben tûlhaladta az E.Â.-kat, amely egyben egyik
oka is volt a détente-politika elfogadâsânak. Ebben a harminc
évben az E.À. céltudatos stratégiât mutatô kûlpolitikâja, me-
lyet a kôzvélemény nagy tôbbsége is tâmogatott, a Kennan âl-
tal megfogalmazott elszigetelési politikân alapult. Ennek a po-
litikânak az eredménye volt a Truman-doktrina, amely a Tô-
rôkorszâg, Gôrôgorszâg és Iran felé irânyulô szovjet térfoglalâst
âllitotta meg, a Marshall-terv, amely fôleg Nyugat-Eurôpa
megerôsôdését segîtette elô, a nevezetes berlini hîd, a NATO,
SEATO megszervezése, a koreai hâborû, a kubai krizis, amely
stratégiailag katonai gyôzelem volt, de politikailag veszteséget
jelentett a szovjet befolyâs kiterjesztése miatt és végiil a szé-
gyenteljes véget ért vietnâmi hâborû, amely ugyancsak okot
adott a détente elismerésére. Részben ez a politika indokolta a
68-as és 73-as arab — izraeli hâborûban valô kôzvetett részvé-
telt, illetve Izrael nagymértékû megsegîtését azon felûl, hogy az
E.Â.-beli zsidôsâg, amely jelentôs szerepet jâtszik az amerikai
politikai életben, szoros etnikai kapcsolatot tart fenn Izraellel,



hasonlôképpen a tôbbi E.Â.-ban élô etnik csoportokhoz. ame-
lyek tagjai ôhazai testvéreiket igyekeznek tâmogatni. Termé-
szetesen Izrael tâmogatâsânak fôoka a szovjet fôldkôzi tengeri
térfoglalâsânak a megakadâlyozâsa volt, a térségben lévô olaj
miatt, amelynek megszerzése érdekében a szovjet bôkezû gaz-
dasâgi és katonai segélyt adott és ad az araboknak.

Ez a cél mâr a mindennapi értelembe vett kûlpolitikai ér-
dekeket, illetve okokat geopolitikai érdekekké minôsîti, ame-
lyeket Ray S. Cline, "A Vilâgbatalom kiértékelése" dmû tanul-
mânyâban politektonikus elnevezéssel illet, felbecsûlve a ma lé-
tezô orszâgok hatalmi sûlyât és egyensûlyât fizikai, szellemi és
leiki tényezôket véve alapul. Erdekes râlâtâssal a fôidgômbôt
nem horizontâlisan, hanem vertikâlisan nézi (ezért hasznâltam
a râlâtâs kifejezést) és îgy a kapott kép kôzéppontjâban az
északi sark van, tizenegy politektonikus zônâra osztva fel a fôl-
det, nevezetesen: 1) Észak- és Kôzép-Amerika, 2) Szovjet,
Kelet-Eurôpa és Kuba, 3) Kîna, Észak-Korea és Indôkîna, 4)
Nyugat-Eurôpa, 5) Észak-Afrika és Kôzép-Kelet, 6) Dél-Âzsia,
7) Délkelet-Âzsia, 8) Északkelet-Âzsia, 9) Dél-Amerika, 10)
Kôzép- és Dél-Afrika, 11) Ausztrâlia és New Zéland.

A tizenegy zôna bizonyos szâmû értékegységet kap a benne
lévô orszâgok értékegységének ôsszegeként, amely a lakossâg,
teriilet, gazdasâgi erô, katonai erô ôsszegének a céltudatos
nemzeti stratégia és az akaraterô értékegységének a szorzatâbôl
âll elô. îgy az elsô szâmû zôna, amiben az E.A., Kanada és
Mexikô van benne, 63 értéket kap; a kettôs zôna, amelyben a
szovjet és csatlôsai — Kubât is beleértve — tartoznak, 106 érté
ket kap azért, mert a szorzôként szereplô céltudatos nemzeti
stratégia és akaraterô kisebb az E.Â.-nâl, mint a szovjetnél. A
hârmas zôna, Kîna, Észak-Korea, Észak-Vietnâm, beleértve
Indokînât is, 47 értékegységet kap. Ezzel szemben Nyugat-Eu
rôpa nagyobb értéket kap, mint akâr az E.Â., akâr a Szovjet,
azaz 109-et. Mind a tényezôk, mind azok csoportositâsa és az
alkalmazott môdszer inkâbb szokatlan, mint nem, amelyet a
politikai tudomânyok mûvelôi ritkân hasznâlnak. A legérdeke-
sebb azonban az a kôvetkeztetés, amelyre a matematikai
egyenlet képletében foglalt politektonikus felmérés jut és amely
egész kôzel âll a mi véleményunkhôz, t.i., hogy az E.Â. népe
céltudatos nemzeti stratégia és szervezett akaraterô hiânyâban



nem tudja hatalmi helyzetét fenntartani a rendelkezésére âllô
erô ellenére, mert nem tudja, kik az ellenségei, milyen veszély
fenyegeti és miért érdemes harcolni. Ezért vesztették el az E.A.
szôvetségesei bizalmukat, amely a tengerentûli szôvetségi rend-
szer ôsszeomlâsât fogja eredményezni kûlônôsképpen, ha az
E.A. tovâbb folytatjâk a détente politikâjât.

De mit is jelent a détente az E.Â.-ban? A hetvenes évek
elején egyszerûen a feszûltség felengedését és a târgyalâsok fel-
vételét jelentette a hâborûs veszély csôkkentésével egyiitt. 1975-
ben a détente jelentôsége kibôvûlt, mert a kôzvélemény a béke
biztositékât és a hâborû elkerulését lâtta benne, azonfelûl a
nemzetkôzi helyzet âllandôsulâsât, és a nagyhatalmak kôzti
egyiittmûkôdést. Moszkvâban mâs értelmet adtak a détente-
nak. Ott meg nem szûnô osztâlyharcot, a forradalmak tâmo-
gatâsât, diplomâciai manôverek ûtjân politikai âtcsoportosulâ-
sok elômozditâsât, amely kizârja a nem kommùnista terûletek-
rôl az E.A. gazdasâgi befolyâsât és a kapitalista rendszerrel
szemben âllandô ellenszenv keltését jelentette.

A détente érthetôen Peking legteljesebb ellenâllâsât vâltot-
ta ki, mert tudatâban volt annak, hogy az ellene irânyul.
Moszkva ugyanis egy Kînâval tôrténô ôsszetûzés esetén biztosî-
tani akarja a hâtât az egyidejû nyugati tâmadâs ellen, mivel
vilâgosan lâtja, hogy az politektonikus okok miatt elkerulhetet-
len; azonfelûl, hogy tôrténelmi jogon Peking 1.5 milliô négy-
zetmérfôldet kôvetel vissza Moszkvâtôl. Az a statisztika sem
hazudik, amely azt mondja, hogy 250 milliô ember lakik a
szovjet 8.6 milliô négyzetmértfôld terûletén, ezzel szemben 950
milliô klnai szorong 3.7 milliô négyzetmértfôldôn.

Tel Aviv, Moszkva csôkkenô pro-arab âllâsfoglalâsât vârja
a détentetôl, amelyért Washington cserébe a szovjet foglalâsok
nyugati hatârainak biztosîtâsât adta. Pedig az olaj az arabok-
nâl van, îgy logikusan ôket kellene tâmogatni a szovjettel szem
ben. Ezzel pârhuzamosan Klna tâmogatâsa bizonyulna
ésszerûbbnek, nemcsak azért, mert ez helyre billentené a szov
jet— kînai hatalmi egyensûlyt, hanem azért is, mert ez erôsen
megnyirbâlnâ a szovjet igényeket és letôrné szarvukat a
Fôldkôzi-tenger térségében és szûkségtelenné vâlna Kôzép-
Eurôpa elzâlogosîtâsa.

Amennyire Kairô nem lâtja szîvesen a szovjet térfoglalâsât.



ugyanannyira nélkùlôzhetônek tartja Izrael teriiletfoglalâsai-
nak âllandôsîtâsât, amely szerinte a détente folyamânya, mivel
kevés reménye van arra, hogy csôkkent értékû szovjet tâmoga-
tâs esetén Kairô tôbb segîtséget kap Washingtontôl, mint Tel
Aviv.

Es hogy lâtjuk mi a détente-ot innen Clevelandbôl? —
Amîg a szovjet nem adja fel vilâguralmi tôrekvéseit, addig a
détente nem mâs, mint szenteskedô hazugsâg. Tovâbbmelôleg
a détente nem egyéb, mint a gazdasâgilag idôszerûtlenné vâlt
marxizmus életelixire, amelynek célja az ugyancsak kiôrege-
dett szovjet rendszer tovâbbéléséhez hiânyzô energiât a békés
egyiittélés nadragulyâjâval paralizâlt nyugati vilâg erôforrâsai-
bôl pôtolni. A détente azonban nemcsak a szovjet létfenntar-
tâsât szolgâlja, hanem tâmadô és a jelen esetben fôleg a Kînâ-
val szemben valô védelem politikâjât is. A nagy kûlônbség a
szovjet és az E.Â. politikâja kôzôtt az. hogy a szovjet a bolsevis-
ta ideolôgia tervszerû megvalôsîtâsân dolgozik, ami részére vi-
lâguralmat jelent, az E.Â. pedig politikai stratégia, illetve
ideolôgia hiânyâban csak védekezik. Mint minden, a détente is
ennek a kommunizmunista politikânak a szolgâlatâban âll,
amellyel a szovjet stratégiai felsôbbséget kîvân nyerni az E.Â.
felett.

Ezt mutatjâk a vilâgpolitika lârmafâi, îgy az arab —izraeli
feszûltség, amelybôl csak a szovjet hûz elônyt, az észak-vietnâ-
mi gyôzelem, amelynek sûlyos kôvetkezményeit a kôzeljôvôben
tapasztaljuk majd, a gôrôg—tôrôk ellentétek és a portugâliai
anarchia.

Ez a sûlyos és baljôslatû kûlpolitika egyenes kovetkezménye
annak a belpolitikai helyzetnek, amely a felbomlâs jeleit muta-
tô târsadalomrôl tanûskodik, amely képtelen kitermelni céltu-
datos stratégiât képviselô kûlpolitikât, illetve ennek a politikâ
nak a végrehajtâsâboz szûkséges, tôbbségében egységes akarat-

Ray S. Cline kivâlô tanulmânyânak végén megoldâsként a
fôldgômbôt âtôlelô Vilâg Tengerek Szôvetségét ajânlja a
détente helyett az E.Â., Kanada, Anglia, Nyugat-Németor-
szâg, Franciaorszâg, Olaszorszâg, Hollandia, Japân, Taiwan,
Ausztrâlia és Ûj-Zéland részvételével, amely orszâgok a vilâg-
batalom 40%-ât, 850 milliô fôt, 14 milliô négyzetmértfôldnyi



terûletet és a vilâg technolôgiâjânak dôntô tôbbségét képvise-
lik. A szôvetség feladata az ellenséges diktatûrâk kordâban tar-
tâsa lenne.

A NEW YORK-I KELETI TARSASAG

ELÔADÂSSOROZATA

A New York-i Keleti Tdrsasâg két napos elôadâssorozatot
rendezett, amelyen a kôvetkezô elôadâsok hangzottak el:

November 29-én, szombaton:

I.

Nagy Istvdn: A bûn szerepe a mezopotâmiai gondolkozâsban.
Veress Ors Ferenc: A magyar hagyomânyok gyôkerei a keleti

misztikus tanitâsok ôsszefiiggéseiben:
Tâltos alkémia,
Bon-po és a keleti misztikus hagyomânyok.

Veress Ors Ferenc. A teremtés a magyar népi hagyomânyok
alapjân,
Genezis mâs "korâbbi" ural-altâji hagyomânyok szôvegei
alapjân,
Teremtés a sumer szôvegek alapjân.

Tâltos tanîtâs.

Veress Ors Ferenc: A szimmetria kérdése a sumer pecséteken.
Veress Ors Ferenc: A magyar gondolkodâs (filozôfia) tôbbezer

November 30, vasdrnap:

I.

TokayJdnos: Magyar etnogrâfiai és kultûrtôrténeti ôsszehason-
lîtâsok a tâvol-keleti és kôzel-keleti kultûrkôrôkkel.

Veress Ors Ferenc: A magryar —hun —szkîta —sumer genezis.



Veress Ors Ferenc: A tâltosi szerzemények a tibeti sâmânizmus
megvilâgîtâsâban
Csodâs erôk (siddhi),
Csodâs szerzemények,
Révûlés gyakorlata és célja.

II.

Szendrey Tamâs: A magyar szellemtôrténet kezdete. A tôrté-
nelmi ôntudat és a magyar filozôfia kérdései.

Tokayjdnos: A Bes kultûra fellelhetô jelei a magyar szûr- és
szûcs-hîmzésekben.

Veress Ors Ferenc: A magyar gondoikodâs tôrténetének vâzla-
ta. — Sâmânizmus és a filozôfîai formâk.

Hagyomânybôlcseleti kôziratok.
A magyar szimbôlikus formâk és kifejezések fîlozôfiai hât-
tere.

Mi tôrtént a magyar szellemtôrténettel?
Veress Ors Ferenc: A magyar jôvô a tâltos tanîtâspkban.

A Gyémânt (I., IL, III.), Ezûst, Arany tanîtâsok.
Az aranymezô lovagja.
Titkos hagyomânyok.
A magyar meditâciô alapjai.

AZ ERDÉLYI VILÂGSZÔVETSÉG KÔZGYÛLÉSE

Az Erdélyi Vilâgszôvetség 1975. november 28-ân, a III.
Magyar Kongresszus idôpontjâban tartotta évi rendes kôzgyû-
lését.

Wass Albert, az Erdélyi Vilâgszôvetség elnôke nyitotta meg
az ûlést és széleskôrû tâjékoztatâst nyûjtott a lefolyt év alatt az
erdélyi magyarsâg védelmének érdekében végzett munkârôl.
Ez a munka, kûlônôsen az év mâsodik felében olyan eredmé-
nyeket ért el, amilyeneket az elmûlt 30 esztendô sorân még
nem tapasztalhattunk.

Zolcsâk Istvân, az Erdélyi Vilâgszôvetség Nemzetkôzi ôssze-
kôttetések osztâlyânak igazgatôja és a Braziliai Erdélyért Moz-
galom elnôkének kezdeményezésére nagyarânyû adatgyûjtést



végeztek, felhîvâst intézve a szabad vilâg magyarsâgâhoz, kérve
mindazokat, akiknek tudomâsuk van erdélyi magyar véreink
elnyomâsârôl, egyhâzaink, intézményeink jogai szabad gya-
korlâsânak korlâtozâsârôl, adataikat szolgâltassâk be. A be-
gyûjtôtt adatok alapjân az Amerikai Magyar Szôvetség az Er
délyi Vilâgszôvetséggel karôltve, utôbbi anyagi tâmogatâsâval
memorandumot dolgozott ki, reâ mutatva a roman kormâny-
nak az erdélyi ôslakôs magyarsâgot tervszerû elnyomô politikâ-
jâra és ezt a memorandumot nemcsak az UN Emberi Jogok
Bizottsâgânak nyûjtotta be, hanem a legszélesebb kôrben
kikûldôtte. îgy megkûldôtte az amerikai kongresszus tagjai-
nak, valamint a vilâg jelentôsebb politikai tényezôinek. A
kongresszusi rekord tanulsâga szerint 72 képviselô tiltakozott a
kongresszusban az erdélyi magyarsâg roman elnyomâsa ellen.

Dr. Béky Zoltân pûspôk, az Amerikai Magyar Szôvetség el-
nôke, fâradtsâgot nem ismerô genfi, majd most nairobii ûtja
alkalmâval az erdélyi magyarsâg panaszait az Egyhâzak Vilâg-
tanâcsa Vilâgkongresszusa elé vitte s kôzbenjârâsukat kérte.

A tovâbbiakban dr. NâdasJdnos fôtitkâr jelentette, hogy a
tagszervezeteket elvâlasztô ôriâsi tâvolsâg miatt az ûj vâlasztâst
levélbeli szavazâs ûtjân hajtottâk végre. Kivétel nélkûl minden
szervezet megkûldôtte szavazô lapjât. A tagsâg bizalma a régi
vezetôket megerôsltette tisztségûkben, îgy elnôknek ismét dr.
Wass Albertet, fôtitkârul pedig dr. Nddas Jdnost vâlasztottâk
meg.

Wass Albert megkôszônte a személye irânt megnyilvânult
bizalmat és hâlâs kôszônetet mondott a jelenlévô Zolcsdk Ist-
vdnnak lelkes és dinamikus kôzremûkôdéséért és példât mutatô
âldozatkészségéért. Ugyancsak elismerését és kôszônetét fejezte
ki a Nairobiban tartôzkodô dr. Béky Zoltdn pûspôknek és
munkatârsainak az erdélyi ûgy érdekében folytatott kitartô lel
kes munkâjukért, ûgyszintén a mémorandum elkészîtéséért.

A tovâbbi megbeszélések a szervezés folytatâsâra, a szerve-
zeti szabâlyzat elkészîtésére, jôvôbeli célkitûzések megâllapitâ-
sâra, beérkezett indltvânyok és javaslatok megtârgyalâsâra vo-
natkoztak.

Zolcsdk Istvân bemutatta az alâbb kôzreadott grafîkont,
amely az erdélyi, illetôleg a româniai magyarsâgnak a român
hivatalos adatokkal szembeni magasabb létszâmât igazolja.
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MAGYARAZAT;

1. Kiindulâsi pont\ Az 1910. évi magyar népszâmlâlâs ered-
ménye. (Tôrôk Sdndor: Telepûléstôrténeti tanulmânyok.
Florida, USA, 273 oldal.)

2. Az 1920-ban Româniânak juttatott magyarorszâgi teriile-
tekrôl maximâlisan 380.000 fô veszteséget jelentô âttelepû-
lôk, kiûldôzôttek és kivândoroltak levonâsa utân fennma-

radô magyarsâg létszâma.
3. A Româniânak juttatott magyarorszâgi teriileteken élô

magyarsâg létszâma az 1941. évi magyar népszâmlâlâs
eredménye alapjân: 1,998.885 fô. {Tôrôk Sdndor: Telepû
léstôrténeti tanulmânyok. Florida, USA, 341. oldal.) A
szâmitâsok helyességét bizonyîtô adat.

4. A Româniânak juttatott magyarorszâgi teriileteken élô
magyarsâg létszâma a 2. vilâghâborût kôvetô évek alatt el-
szenvedett maximâlisan 200.000 fôt kitevô veszteség levo
nâsa utân.

5. "A Magyar Autonom Tartomâny népmozgalmârôl" Ro-
mâniâban kiadott adatok alapjân szâmitott létszâm.

6. A "Handbuch der Europaeischen Volksgruppen" âltal idé-
zett s a Român Népkôztârsasâg âltalânos népszaporulatâra
vonatkozô român hivatalos adat alapjân szâmitott létszâm.

7. Român forrâsâbôl szârmazô bizalmas adat alapjân.
8. A "Handbuch der Europaeischen Volksgruppen" âltal kô-

zôlt adat az 1966. évi român népszâmlâlâs eredményébôl
kiindulô szâmitâs szerint.

9. A Român Népkôztârsasâg Akadémiâjânak kiadâsâban
1964-ben Bukarestben megjelent "Erdély tôrténete" 9. ol-
dalân kôzôlt és az 1910. évi magyar népszâmlâlâs eredmé-
nyére vonatkozô, meghamisitott adat.

10. Az 1966. évi român népszâmlâlâs meghamisitott adata.
11. Dr. Fritz Ldszlô vallâsfelekezeti alapon ôsszeâllitott kimu-

tatâsânak eredménye. (Katolikus Szemle, Rôma, 1974.)
12. A coloradoi (USA) eg^yetemen kiadott "East European

Quarterly, Volume VIII, No. 4. January, 1975. "The
Changing Démographie Structure of the Population of
Transylvania," tanulmânyban G. D. Satmarescu profesz-
szor a jelenleg Erdélyben élô magyarok szâmât 2.5 milliô-
ban âllapitotta meg.



A MAGYAR GÔRÔGKATOLIKUSOK ULESE

A III. Magyar Kongresszus a vilâgban szétszôrôdott gôrôg
katolikus magyarsâg és gôrôg katolikus egyhâzak kérdésével is
foglalkozott, kûlônôsképpen az erdélyi gôrôg katolikusok hely-
zetével, ahol a magyar eredetû gôrôg katolikus egyhâzakat erô-
szakosan beolvasztottâk a roman orthodox egyhâzba.

A megbeszélések eredményeképpen elhatâroztâk, hogy
megalakîtjâk a magyar gôrôg katolikusok vilâgszôvetségét. Elô-
készitô bizottsâgot kûldtek ki, amely a meglévô helyzet tanul-
mânyozâsa alapjân részletes elôterjesztést fog tenni a IV. Ma
gyar Kongresszuson.

Hâlâsan vennénk, ha tâjékoztatâst tudnânk kapni mind az
erdélyi, mind a szabad vilâg egyes gôrôg katolikus szervezetei-
rôl és egyhâzairôl, hogy jôvôbeli munkânk minél hathatôsabb
legyen. Levélcim: Âllandô Titkârsâg, 1450 Grâce Ave.,
Cleveland, OH 44107, U.S.A.

A SOUVERAIN SZENT LÂSZLO TARSASAG ÉS REND

november 29-én tartotta évi rendi gyûlését, amelyen vitéz Ba-
ranchi Tamâska Endre USA-beli Széktartô és vitézi székkapi-
tâny ûdvôzôlte a szép szâmban megjelenteket, majd/ôi. Nagy
Lajos V. pûspôk mondott szârnyalô megnyitô imât.

Ezutân felolvastâk tdtéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérez-
redes, rendi kormânyzô ez alkalomra kûldôtt ûzenetét.

A Széktartô az évi beszâmolô sorân kegyeletteljes szavakkal
emlékezett meg a magyarsâg két nagy halottjârôl, Mindszenty
Jôzsef hercegprîmâsrôl és dr. Ravasz Lâszlô réf. pûspôkrôl,
majd ûnnepélyesen lovaggâ avatta nt. Csia Kdlmânt, dr. Fel-
sôôry Attilât, fôt. Nagy Lajost és Szentkirâlyi Miklôst, vala-
mint a kanadai tartomâny âllomânyâba felvett Vathy Jôzsef-
net. Âtnyûjtotta vitéz Pâncélos Mihâly lovagnak Szent Lâzâr
kinevezés okmânyât és rendjelét.



Az ôsszejôvetel mâsodik részében a Széktartô "A magyar
cimer kettôs keresztje" c. heraldikai értekezését adta elô, mlg
Deme Lajos: "Szent Lâszlô nyomdokain" c. elbeszélését Sza-
badkai Sândor olvasta fel.

Az vinnepségen szâmos lovagrend képviselte magât. A ka-
nadai Szent Lâszlô lovagok nevében vitéz Szathmdry Kàroly
széktartô, aki a szertartâsmesteri tisztet is betôltôtte, kôszôn-
tôtte a megjelenteket. Az Érdemkeresztesek kôzôtt ott lâttuk;
vitéz Aghy Asbôth Zoltânt, vitéz Hamvasjôzsefet, dr. Laurisin
Lajost, Negyedi Szabô Margitot.

A mindvégig felemelô ûnnepség nt. Csia Kâlmân imâjâval
fejezôdôtt be.

A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

1975. ÉVITAVASZI ELÔADÂSSOROZATA

1975. januâr 31.

Dr. Gâbor Âron irô (Mûnchen) elôadâsa: Mi és a nagyvi-
lâg. Elnôkôl: Kerecsendi Kiss Mdrton.

1975. âprilis4.

Tiltakozô nagygyûlés Magyarorszâg szovjet megszâllâsânak
harmincadik évfordulôja alkalmâval. Rendezi az Amerikai
Magyar Szôvetség az Egyesûlt Magyar Egyletekkel karôltve. A
nagygyûlés szônoka: Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA).

1975. âprilis 18.

A Képes Magyar Vildghiradô estje. Kôzremûkôdnek;
Ewendtné PetresJudith, dr. Molndr Zsigmond. Chopin: Forra-
dalmi etude, Op. 10, zongorân elôadja: Kozmon Lâszlô. Az est
keretében sorsoljâk ki a Képes Vilâghîradô pâlyâzatât.

1975. âprilis 25.

"Sârga rôzsa". Jôkai Môr emlékest. Kôzremûkôdnek: Ba-
Idssy Péter, Fdbry Gyôrgy, dr. Kdlnoki Kis Tibomé és Ritly



Endre. Az elôadâst irta: Beniczky Âdâmné. Az elôadâs utân
Dômôtôrffy Zsolt hegedûn elôadja Hubay csârdajelenetét, zon-
gorân kiséri Dômôtôrffy Emilné.

1975. mâjus 2.

Nyilvdnos vitaest keretében megvitatunk néhâny kôzérdekû
kérdést: Magyarsâgunk részvétele a 200 éves Amerika ûnnep-
ségeiben {dr. Nâdas fânos) — Bekapcsolôdâsunk az amerikai
kôzéletbe {Kossânyi Miklôs) — Mi a jelenlegi helyzet a "Bakâ-
jon"? {dr. Szentmiklâssy Eles Géza).

1975. mâjus 9.

Safari. Burgyân Aladâr elôadâst tart mûlt évi afrikai va-
dâszûtjârôl vetîtett képekkel. EInôkôl: Bertalan Kdlmân. Elô
adâs utân Legeza C. Adrienne Chopin két Préludé-jét adja
elô zongorân.

1975. mâjus 16.

Erdélyi est. Kâlnoki Kis Tibor tart elôadâst "Az erdélyi ma-
gyarsâg megmaradâsânak nagy kérdése" cîmmel. EInôkôl:
dr. Berne Kâroly. Kôzremûkôdnek: T. Dombrâdy Dora (no-
vella), Ferenczy Zsuzsanna (Flôriân Tibor és Wass Albert ver-
seibôl ad elô), Kiss Pâl (ének), dr. NâdasJànos, zârszô: "Erdély
a mienk".

1975. mâjus 23.

Irodalmi est. EInôkôl: Kossânyi Jôzsef. Kôzremûkôdnek:
Halmay Tihamérné. Bûzâné Ormay Ildïkô, Nt. Dômôtôr Ti
bor, Kerecsendi Kiss Mârton, Oszlânyi Robert, Polony Zoltân.
Mozart: Szonâta négy kézre. Zongorân elôadjâk: dr. Acs Imré-
né és Szabadkay Krisztina.

1975. augusztus 17.

Szent Istvân napi ûnnepi ebéd Lakeside-on (OH). Meg-
nyitô beszédet mond dr. Nâdas Jânos. Ûnnepi beszédet mond
dr. Somogyi Ferenc, kôzremûkôdnek: Bûzâné Ormay Ildikô,
sajât szerzeményeit adja elô zongorân, Kossânyi Jôzsef kôlte-
ményeibôl ad elô, Polony Elemér (New York, NY) a Szent
Istvân korabeli mûvészetrôl tart elôadâst.



T. Dombrddy Dora:

BUKOVINAI SZÉKELYEK ÉS CSÂNGÔK

A bukovinai székelyeket 34 éwel ezelôtt dr. Németh Kdl-
mdn kezdeményezésére és dr. vitéz Bonczos Miklôs âllamtitkâr,
hazatelepitô kormânybiztos irânyîtâsâval a magyar kormâny
hazatelepUette.

A székelyeket nem szabad ôsszetéveszteni a csângôkkal. A
bukovinai székelyeket elôszôr 1888-ban "csângôztâk" le az
ûjsâgîrôk, és azôta ez a tévedés — bol itt, bol ott — ismételten
elôfordul. Rôviden szeretném ismertetni a két magyar testvéri
népcsoport kôzt kimutathatô nagy kûlônbséget.

A csdngôk

Kezdjûk a csângôkkal, vagy ahogy ôk magukat mondanâk
sajâtos sziszegô nyelvûkôn: a cângôkkal. Igndcz Rôzsa "Keleti
magyarok nyomâban" cimû kônyvében részletesen ir rôluk.
1938-ban tôbb moldvai faluba ellâtogatott, beszélt velûkés ô is
megâllapîtotta, hogy eltérnek a székelyektôl. A ruhâjuk is mâs.
A férfiak "kiengedett" inget viselnek, az aljân rojtokkal, melyet
pires ôv szorît le. Hozzâ hîmzett bôrmellényt, fehér nadrâgot és
hosszûszârû cipôt hordanak. A kiengedett inget a székelyek
ellenszenvesnek talâljâk s a "hosszû ing, rôvid ész" kiszôlâssal
gûnyoljâk. Az asszonyok viselete hasonlit a român asszonyok
ruhâzatâhoz, kézimunkâjuk azonban még mindig ôrzi a régi
székely és magyar motivumokat.

1938-ban még a Moldvâban élô csângôk létszâmât mintegy
100.000 fore becsûlték. Laknak még csângôk Brassô mellett a
Barcasâgban, az Oltkanyarban, Zsombor, Halmagy, Hîdvég,
Arapatak, Bodola, Szâszrégen kôrnyékén, sôt még Amerikâ-
ba is sokan kivândoroltak.

Jerney Jdnos "Keleti magyarok" cîmmel 1951-ben Buda-
pesten megjelent kônyvében hiteles adatokkal bizonyltja, hogy
a csângôk tûlnyomô tôbbségukben a honfoglalâs elôtti magya
rok leszârmazottai; jdszbôl, kunbôl, etelkôzi magyariakbôl
keveredett embercsoport egyenes ivadékai, akiknek ôsei még a
magyar honfoglalâst megelôzô idôkben kerûltek Moldvâba és
akkor szâlltâk meg a Pruth- és Szeret-folyôk vidékét. Szâmukat
nôvelte az a tôbbezer magyar hadifogoly, akiket 1395-ben



Mircea Cel Bâtrôn olâh vajda ejtett és jobbâgyi sorsban bir-
tokaira telepîtett. 1467-ben Stefan Cel Mare moldvai vajda
vîvott ûtkôzetet Mâtyâs kirâllyal és megint 10.000 székelyt és
magyare hurcolt el, telepîtett le Moldvâban. Ezek szintén a
csângôk szâmât szaporitottâk, noba vér szerint nem voltak
csângôk és 1490-ben a nagy adôterhek miatt tômegesen el is
vândoroltak Munteneâba. 1490-ben, amikor a székelység fel-
kelést kîsérelt meg Bâthory Istvân, a székelyek ispânja ellen,
ismét seregestôl vettek vândorbotot és ônként vonultak ki
Moldvâba. 1764-ben a mâdéfalvai veszedelem utân is sokan
menekûltek oda.

A csângôkkal a mâr idézetteken klvul is igen sokan foglal-
koztak. Igy Gegô Elek, Lûkô Gâbor, Magyar Baldzs, dr.
Nêmeth Kdlmdn. A kutatôkat fôként a csângôk beszéde, mint
a magyar nyelv egyik tâjszôlâsa érdekelte. Ez a beszéd isélût a
székely beszédmôdtôl. Igndcz Rôzsa megfigyelte, hogy beszéd
kôzben a csângôk felsô ajka nem mozog, ezért sejpîtve beszél-
nek. Vallâsosak. Ignâcz Rôzsa talâlkozott olyan leânyokkal,
akik kis érmet viseltek a nyakukban a kunverô Szent Lâszlô ké-
pével és kôrôtte "Sanctus Ladislaus Rex Hiingarorum latin
felirâssal.

Dr. Németh Kdlmdn emlîti rôluk, hogy 1941-ben ôket is el-
fogta a honvâgy, amikor a bukovinai székelyeket hazatelepî-
tették. Ônkéntes vâllalkozâssal, csapatostôl vândoroltak ki
Moldvâbôl Bâcskâba és Fogadjisten kôzségben telepedtek le.

Kik a bukovinai székelyek?

A bukovinai székelyek a mâdéfalvi veszedelem idején,
1764-ben Buccowék ûldôzé'sei elôl kimenekult székelyek ivade-
kai. Rôluk talân legérdekesebben Nytrô Jôzsef ir ''Mâdéfalvi
veszedelem" cîmû kônyvében. Az Erdélybôl elinenekult szeke-
lyek most is elôszôr a moldvai csângôk kôzôtt kerestek hazat.
Hadik Andrds grôf tâbomagy azonban, akinek Bukovinaban
hatalmas birtokai voltak, utânuk kûldte buszâr altisztjeit akik
aztân felkutattâk, ôsszegyûjtôtték és a grôf bukovinai birto-
kaira telepitették ôket. Ôt falu lett fôfészkuk: Istensegits,
Fogadjisten, Hadikfalva, Andrâsfalva és Jôzseffalva. Pârtfogo-
juk irânt késô utôdaikban is hâlâsak maradtak. Valôszînûleg
Hadik grôfnak, Mâria Terézia vitéz buszâr tâbomokânak, a



berlini hôsnek kôszônhették a bukovinai székelyek azt a kivâlt-
sâgos bânâsmôdot is, amelyet a bécsi udvar tanûsitott velûk
szemben. Ferenc Jôzsef uralkodâsa idején is gyakran kaptak
meghîvôt a bécsi ûnnepségekre. Ilyenkor szabadjeggyel utaztak
s lovaikat vonaton szâllitottâk fel, hogy résztvehessenek a lovas-
bandériumok felvonulâsâban, ahol nemzeti zâszlôikkal, népi
ôltôzetûkben és Kossuth-kalapban jelentek meg. Ferenc Jôzsef
nagyon szerette ôket nemcsak akkor, amikor mosolyra fakasz-
tottâk, de ûgyes-bajos dolgaikban is kegyesen meghallgatta
ôket és panaszaikat orvosolta. A legnevezetesebb ezek kôziil
1888-ban tôrtént, amikor a "kirajzâssal" gyûlt meg a bajuk. A
bukovinai székelyek ugyanis, mint a székelyek âltalâban, min-
dig szép gyermekâldâssal rendelkeztek. Egy-egy csalâdban,
ahogy ôk mondjâk — "Isten kegyelmébôl" — 10-15 gyermek is
akadt. Szâz év alatt tehât jôcskân megszaporodtak. Az ôsi
fôldet azonban az utôdok sem hagyhattâk el. Nem engedték
ôket "kirajzani". Felmentek bât a kirâlyhoz s elôadtâk neki,
hogy ahol eddig ketten éltek, most mâr harmincan szoronga-
nak. Ferenc Jôzsef megértette ôket és nyomban elrendelte,
hogy a kirajzâsnak nem szabad ûtjât âllni.

A bukovinai székelyek ruhâja hasonlô a székelyfôldi viselet-
hez. A férfîak fehér harisnyâhoz (nadrâghoz) csizmât horda-
nak. A nôk szôttes szoknyât, pruszlikot, fehér blûzt viselnek.
Ebben a népi ruhâban vitte el ôket kivâlô papjuk, dr. Nêmeth
Kdlmdn a marosvâsârhelyi énekversenyre és a kézdivâsârhelyi
katolikus nagygyûlésre, ahol a pûspôki mise alatt az énekkar-
ban énekeltek. Szem nem maradt szârazon, amikor a négy szô-
lamon felcsendiilt:

"Szent Istvdnunk, drdga szent kïrdlyunk
Ime, itt van a te néped."

Mise utân felkeresték Szent Lâszlô kirâly szobrât és rôzsa-
fûzérrel keziikben arra kérték Erdély védôszentjét, hogy nagy
hazavâgyôdâsukban segîtsen rajtuk.

i938-ban dr. Németh Kdlmdn elvitte ôket a budapesti
Eucharisztikus Kongresszusra is. Pacelli biboros (a késôhhi
XII. Pins papa) kûlôn âldâsât adta reâjuk és nagy gyermek-
âldâsukat is megdicsérte. Papjukat meghivtâk a vârba szent-
misét mondani. Ez alatt énekkarukat Koddly Zoltdn vezényel-
te. Vitéz Nagybânyai Horthy Miklôs kormânyzônak fâbôl fara-



gott mûvészi ôrât ajândékoztak, amelyet elôzôleg a kiâllîtâson
ezrek csodâltak meg. Ezt a faôrât Székely Albert alkotta és csak
hihetetlen székely furfanggal sikeriilt elhozni Bukovinâbôl.

Székely Albert mâr korâbban mâst is aikotott. Szeret vâros
templomânak orgonât faragott. A bukovinai Jôzseffalva temp-
lomânak pedig gyertyânfa-gyokérbôl olyan toronyôrât szer-
kesztett, amely pontosan 12 ôrakor kinyîlt s az ablakhoz sétâl-
tatta elôbb a Boldogsâgos Szûz Mariât, aztân az Arpâd-hâzi
szentek szobrait, s kôzben II. Râkôczi Ferenc imâjânak zenéjét
jâtszotta:

"Gyôzhetetlen és kôszdlom,
Védelmezôm és kôvdrom,
A kereszten drdga drom,
Oltalmadat Tôled vârom."

Ennek a toronyôrânak messzirôl a csodâjâra jârtak. Ha
Székely Albert valahol nyugaton szûletett volna, biztosan vilâg-
hîrre tett volna szert.

A bukovinai székelyek szâma 1939-ben 24.000 volt. Az ôt
falunak 4 katolikus és I reformâtus lelkipâsztora volt. Magyar
iskola csak a reformâtus Andrâsfalvân mûkôdôtt.

Erdély és Magyarorszâg szive valôjâban csak akkor fordult
feléjûk, amikor 1939 mâjusâban Jôzseffalva templomâval
egyûtt részben leégett. Plébânosuk, dr. Németh Kdlmdn elin-
dult Erdélybe, Magyarorszâgra és az alig visszatért Felvidékre.
Tûzes szônoklatokban târta hallgatôsâga elé népe sorsât, szen-
vedését, honvâgyât és szûkségét. Orszâgszerte gyûjtéseket ren-
deztek. Mindenki segîtett és Jôzseffalva — templomâval
egyûtt — felépûlt, a magyarsâg szîve és figyelme pedig az ârva
bukovinai székelység felé fordult.

Ôsrégi dalaikat is kezdték gyûjteni. Tudomânyos hitelû
anyagot elôszôr Koddly Zoltdn kôzôlt rôluk és tôlûk. Az ô
munkâjât folytattâk és mâs irânyban kiegészîtették Domokos
Pdl Péter, Balla Péter és mâsok. Megâllapîtottâk, hogy nem-
csak ôsrégi dalaik, székely nyelvjârâsuk, szokâsaik, hanem sajâ-
tos népmûvészetûk, ôsrégi mintâkat ôrzô kézimunkâik vannak.
Rendkîvul értelmesek, tehetségesek, pedig érvényesûlésûk ût-
jâba az elnyomâsukra tôrekvô român kormâny rengeteg nehéz-
séget gôrdîtett.



Néhâny éven belûl az orszâg lélekben teljesen felkészûlt a
bukovinai székelyek befogadâsâra. És ezt a kôrûlményt nem
bagyta dr. Németh Kdlmân koronâzatlanul. Mâr Erdély
visszacsatolâsakor târgyalt Kolozsvârott Teleki Pàl grôf minisz-
terelnôkkel. A hazatelepités megvalôsulâsâra mégis csak 1941-
ben kerûlhetett sor. Az ôt bukovinai székely falut Szabadkâtôl
délre a Ferenc csatornâig visszakapcsolt bâcskai teriiletre tele-
pîtették le ugyanazokkal a nevekkel. A Bdrdojiy-kormâny kû-
lôn kormânybiztost nevezett ki dr. vitéz Bonczos Miklôs âllam-
titkâr személyében. Munkatârsai kôzûl csak hârom katonât
emelek ki: Horvâth Jôzsef tâbornok egyenruhâban telepîtett,
polgâri ruhâban pedig vândortanîtôként jârta a Bâcskâba tele-
pûlt székelyek falvait. Vitéz Dâlnoki Veress Lajos, a székely
szârmazâsû altâbornagy Abraham vezérezredessel egyûtt lâto-
gatta az ûj telepeket. Emlékûket hârsfâba faragott dombormû
— dr. Németh Kdlmdn terve és 14 jôzseffalvai ezermester al-
kotâsa ôrzi a szekszârdi mûzeumban, ahova eredeti helyérôl, a
jôzseffalvai vasûtâllomâs vârôtermének falârôl kerûlt.

Az ôt bukovinai székely falu Bâcskâban tizenegyre szaporo-
dott. Szeretô magyar szivek szâzezreinek milliôinak segîtségével
felépûlt: Andrâsfôldje, Bâcsfalva, Fogadjisten, Hadikfalva,
Hadikliget, Hadikûjfalu, Hadikvâra, Horthyvâra, Istenâldâs,
Istensegits és Jôzseffalva. Bélyegek kerûltek forgalomba rôluk,
regény foglalkozott veliik. A nemzeti sajtô ôrvendezett sikeriik-
nek, a kôzel kétszâz éves tâvollét utân hazatelepûlô hûséges szé
kelyek boldogulâsânak.

És mi lett ezzela maroknyi székelységgel?
Alig négy éwel hazatelepûlésûk utân menekûlniûk kellett.

A gazdag bôtermô Bâcskâba még ingô jôszâgât, felszerelését,
ruhanemûjét elhozhatta. 1945 elején mâr csupân némi ruha-
nemûvel puszta életét menthette ât Baranya, Bâcs-Bodrog,
Somogy, Tolna és Zala vârmegyékbe. Végûl is Tolnâban 6,
Bâcs-Bodrog megyében pedig 3 telepet kaptak az onnan kite-
lepitett németek falvaiban. Szâmuk kb. 20.000 volt. A bâcs-
bodrogi telepek lakôit a szerbek teljesen lerongyolôdva inter-
nâlô tâborokbôl tették ât a magyar hatâron. Az eggyé kovâ-
csolôdott székelység egysége tehât megbomlott. A mai rendszer
urai szândékosan szôrtâk szét ôket, hogy ezzel is elômozdîtsâk
beilleszkedésûket.



1958-ban az Akadémia kiadâsâban otthon ûj kônyv jelent
meg rôluk: Belényessy Maria irta "Kultûra és tânc a bukovinai
székelyeknél" cîmmel. Megtudhatjuk belôle, hogy a bukovinai
székelyek tôrténelmi tudata mindmâig "téves" ûton jâr, mert
emlékezetûkben Erdély Magyarorszâghoz tartozik. Ennek a
tévedésnek pedig az az oka, hogy magyarorszâgi, illetve erdélyi
"nacionalista" tôrekvések segîtségével tartottâk meg bennûk a
székely ôntudatot. Ez a magyarâzata konzervatizmusra és tra-
dicionizmusra tôrekvô hajlamuknak is és ezért nem tudnak sza-
bad polgârok lenni. Szârmazâsukra, nemesi elôjogukra ma is
bûszkék.

Belényessy Maria kônyve az elôbb idézett megâllapitâsokon
kiviil képeket és térképeket is kôzôl korâbbi életûkkel kapcso-
latosan, ezek azonban nem egyeznek sem dr. Németh Kdlmân,
sem az elôbb emlîtett irôk, tôrténészek adataival. Az otthoni
rendszer mindent mâsképp s fôként félremagyarâz. De mégis
kétségtelen, hogy a volt bukovinai székelyek mindmâig hîven
ôrzik hagyomânyaikat, gyakoroljâk vallâssossâgukat és haza-
fîasan gondolkoznak.

A "Magyar Hirek" cîmû, otthonrôl propagaiida célra ki-
kûldôtt ûjsâgban olvastam, hogy 160 csalâd, mintegy ezer lélek
él par éve Érd hatodik keruletében. Tanîtônôjûk, Szentes
Jânosné Kôka Jûlia mâr Bâcskâban szûletett. Egy éves volt,
amikor szûleivel elmenekûlt Tolna megyébe. Mûvészegyûttest
szervezett "Pâvakôr" néwel. Elôadâsaik mâr orszâgos hîrûek
lettek.

A Mecsek hegyei kôzôtt fekvô Hîdason a bukovinai
székelyek 1944-ben tôrtént betelepûlésûk emlékére székely
kaput âlutottak fel. Maguk készîtették a diszes kaput, amelyet
a mûvelôdés parkjâban helyeztek el. Ugyanitt âllitanak szobrot
Tamdsi Aron îrônak is. Hidas lakôinak hâromnegyed része a
bâcskai Andrâsfalva és Istensegîts telepûlésekrôl menekûlt el.

Ônként vetôdik fel bennûnk a kérdés: vajon mi, az idegen,
de szabad vilâgban megtartottuk-e ôseink szokâsât, nyelvét, vi-
seletét, mint ôk tették a nekik is idegen, de szabadnak semmi-
képpen sem mondhatô ûj rendszerben? Eltudnânk-e, elmer-
nénk-e énekelni tiszta sziwel velûk egyutt, hogy: "Szent Istvân,
drâga szent kirâlyunk, îme itt van a te néped"?

Pedig itt nincs elnyomatâs, nincs kommunizmus, nincs ûl-



dôzés. Bizony, jô volna elgondolkozni egy kicsit ezeken a kér-
déseken fôként akkor, amikor cserkészifjûsâgunk ajkân felsîr a
mindnyâjunk szîvébôl fakadô ôsrégi bûjdosô dal:

"Elmdultam szép hazâmbôl,
Hires, szép Magyarorszâgbôl,
Visszanéztem félûtambôl
S szemembôl a kônny kicsordult.

FORRÂSOK:

P. Gegô Elek: A moldvai magyar telepekrôl. Buda: Magyar Tud. Aka-
démia, 1938.

Nytrô Jôzsef: Mâdéfaivi veszedelem, 1939.
Igndcz Rôzsa: Keleti magyarok nyomâban, Budapest, 1941; Jemey

Jdnos: Keleti magyarok, Budapest, 1951; Németh Kdlmdn: Szâzezer szîv
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II. RAKÔCZI FERENC EMLÉKUNNEPÉLY
A CLEVELANDI SZABADEGYETEM RENDEZÉSÉBEN

1976. ÂPRILIS2.

Somogyi Ferenc dr. :

RÂKÔCZI SZÛLETÉSÉNEK 300. ÉVFORDULÔJA

Mint minden mâs évben, az idén is szâmos évfordulô kô-
szônt rânk. Némelyik régi dicsôségûnk emlékét idézi, a legtôbb
azonban inkâbb csak fâjô sebeket szaggat fel, tetemre hivja
nemzeti mûltunk végzetes eseményeinek tôrténeti tanûit.

Az amerikai "Fûggetlenségi Nyïlatkozat" kiadâsânak 200.
évfordulôjâval egy idôben nekûnk elsôsorban fûggetlenségiink
régi és ûjabb sérelme jut eszûnkbe; a 450 éwel ezelôtt rânk sza-
kadt mohâcsi vészre és a 20 éwel ezelôtt kegyetlenûl eltaposott
legutôbbi magyar szabadsâgharcra kell gondolnunk.

Magyarsâgunk tôbb mint ezeréves kôzép-eurôpai tôrténe-



tének ôrôkké borongô, csak ritkân ki-kideriilô egén azonban az
idei évfordulôk sôtét fellegei kôzt is ragyog felénk biztatô fény-
sugâr, amely ugyanûgy vilâgît rânk és ugyanûgy ûtat mutât
szâmunkra, mint a honszerzô Ârpâd, az orszâgépîtô Szent Ist-
vân, a honvédô Szent Lâszlô vagy a tôrôkverô Hunyadi Jânos
példâjânak emléke.

Mârcius 27-én mûlt 300 éve, hogy a szabadsâgért, âllami
ônâllôsâgért és nemzeti fûggetlenségért szinte szakadatlanul
folytatott magyar kûzdelmek talân legtôbb anyagi és legna-
gyobb erkôlcsi âldozatot hozô hôse, a napjainkban megint ke-
serû rabsâgban sinylôdô kis Erdély nagy fejedelme s az ûjbôl
idegen megszâllâs alatt nyôgô, darabokra tépett, vérzô Ma-
gyarorszâg vezérlô fejedelme, IL Ràkôczi Ferenc a zempléni
Borsi vârâban megszûletett.

Bôlcsôje az orszâg legnagyobb — szâmos vâr és tôbb mint
2000 falu birtokâban lévô — fôldesûri és az egész Eurôpa egyik
leggazdagabb fônemesi csalâdjânak fejedelmi palotâjâban rin-
gott, amikor feinôtt, mégis fajtâjânak legelesettebb, legûldô-
zôttebb fiai irânt érzett — korât messze-messze megelôzô, csak
mélységes vallâsossâgâval magyarâzhatô, minden âldozatra
kész — ôszinte szociâlis rokonszenvet.

Ez a rokonszenv nemcsak emberi és keresztény volt, hanem
kûlônôsképpen magyar is. Az elôbbi eurôpaivâ tehette volna,
az utôbbi azonban elôdeinek magyar ûtjâra vezérelte. Vâlasz-
tâsât vitathatatlanul befolyâsolhatta Eurôpa ûj érdeklôdésének
irânya is, amely a hajôzâs, felfedezés, ûzletezô gyarmatosîtâs
kôvetkeztében mindinkâbb elterelôdôtt a Balkânon és Magyar-
orszâg szîvében pusztîtô tôrôk âllandôan fenyegetô veszélyérôl s
a keresztes.hadjâratok egyesûlésre késztetô szellemének âpolâsa
helyett a vallâshâborûk, felekezeti kûzdelmek szétforgâcsolô-
dâst felidézô viharainak sodrâba kerûlt.

A szentgotthârdi gyôzelmet kôvetô gyalâzatos vasvâri béke
1664-ben még Eurôpa-szerte felhâborodâst keltett ugyan, de
azzal mâr senki sem tôrôdôtt, hogy Magyarorszâg legilletéke-
sebb vezetôinek a haza sorskérdéseire megoldâst keresô târ-
gyalâsait a bécsi udvar ôsszeeskûvésnek minôsitette, s annak
hârom tagjât 1671-ben tôrvénytelenûl ki is végeztette, a Wesse-
lényi-féle ôsszeeskûvésben valô részvétel cîmén pedig — annak
ellenére, hogy a vezetôk soraiban még véletlenûl sem akadt



egyetlen protestâns sem — orszâgos protestâns-ûldôzést rende-
zettés 1673-ban 33 protestâns lelkészt gâlyarabsâgra itéltetett.

A helyzet fonâksâgât és az idegen elnyomâs elviselhetetlen-
ségét, ugyanakkor a tôrôk veszély fenyegetô kôzelségét csak a
magyarsâg érezte. A keserûség pohara csordultig telt. II. Râ-
kôczi Ferenc szûletésének évében, 1676-ban az ûldôzôtt bûjdo-
sôk mâr nyilt lâzadâsban tôrtek ki, Hajdûnânâst fel is dûltâk.

Az ûjszûlôtt II. Râkôczi Ferenc a Bogât-Radvân nemzet-
ségbôl szârmazô Râkôczi és Felsôvadâszi Rakoczi-csdldià sarja,
amelynek tagjai a XIII. szâzad eleje ôta ismertek. Apjât, I.
Râkôczi Ferencet 1652. februâr 18-ân vâlasztottâk meg Erdély
fejedelmévé, de trônra sohasem kerûlt, ' a Wesselényi-féle
ôsszeeskûvésben ellenben, mint Erdély vâlasztott fejedelme,
részt vett. A fogsâgbôl és a vérpadtôl csak édesanyja, Bâthori
Zsôfia (II. Râkôczi Gyôrgy - erdélyi fejedelem ôzvegye) tudta
400.000 forint vâltsâgdîj ellenében meginenteni. A bôrtônben
szerzett betegsége fia szûletése utân kevesebb mint 3 és 1/2 hô-
nappal (1876. jûlius 8-ân) igy is idô elôtt sîrba vitte.

Az ârvân maradt II. Râkôczi Ferencet kicsi korâban édes

anyja, Zrinyi Ilona, a Wesselényi-féle ôsszeeskûvésben valô
részvétele miatt kivégzett Zrinyi Péter grôf horvât bân leânya
nevelte, amîg Caraffa és Caprarara csâszâri tâbornokok ismé-
telt ostromaival szemben 1688. januâr 17-ig Munkâcs vârât
meg tudta védeni. Ezt kôvetôen az akkor 12 éves Râkôczi neve-
lését mâr Kollonits Lipôt biboros, esztergomi érsek irânyîtâsâ-
val a neuhausi jezsuitâk folytattâk.

Az ôsôk vérét a minden tekintetben kitûnô nevelés sem
tudta Râkôczi ereihen megvâltoztatni. A kurucok tâborozâsain
és a munkâcsi vâr védelme kôzben szerzett gyermekkori emlé-
kek gyôzedelmeskedtek az eurôpai és keresztény nevelés nagry-
szerû eredményei felett. Fajtâja elesettségének és ûldôzôttségé-
nek lâttân felismerte hivatâsât és vâllalta tôrténelmi kûlde-

Szûletésének 300. évfordulôjân erre kell elsôsorban gondol-
nunk és nem szabad elfelejtenûnk, hogy "sûlyosabb helyzetben
Arpâd ôta soha nem volt a magyar nemzet", 'mint amikor a
XVIII. szâzad utolsô éveiben a nemes Magyarorszâg régi sebei
ûjbôl felszakadoztak és amikor — kivégzett nagyapjânak bécs-
ûjhelyi bôrtônébôl tôrténô vakmerô kiszôkése utân 1703.



mâjus 12-én II. Râkôczi Ferenc magyar, tôt és kisorosz (ruszin)
jobbâgyainak s a hozzâjuk csatlakozô kisnemeseknek hîvâsâra,
kérésére 400 lengyel nemes és 800 zsoldos élén, meggypiros
szûzmâriâs lobogôk alatt, amelyeket lengyel nemesasszonyok
htmeztek, a honszerzô Arpâd fejedelem nyomdokain, a Verec-
kei-szoroson ât elindult "Istennel a hazâért és a szabadsâgért" a
magyar egység és a nemzeti ônâllôsâg megoltalmazâsâra.

Breznân vârâbôl kiadott kiâltvânyât az "egyhdzi és vilâgi,
nemes és nemtelen igaz magyarok"-hoz intézte.''

"Utja mentén a Kârpâtokbôl lefelé ezerszâmra szegélyezik a
térdelô jobbâgyok, akik imâdkoznak hozzâ, mint Isten kûl-
dôttjéhez és sirva csôkoljâk meg lova patkôjânak hâtrahagyott
nyomât is". "

Ezt a fogadtatâst akkor értjûk meg, ha tudjuk, hogy a 145
évig tartô tôrôk uralom utân az orszâg felszabadîtâsât olyan
embertelen idegen elnyomâs kôvette, amilyent — Padânyi
Viktor megâllapîtâsa szerint — "a XX. szâzad magyarjainak
még az orosz 'felszabaditâshoz' hozzâedzôdôtt îtélôereje sem
képes elképzelni".^ A birodalmi német megszâllô csapatok
ugyanis az egész visszaszerzett magyar terûletet "mint fegyver-
rel szerzett ûj tartomânyt kezelték""

Ilyen kôriilmények kôzôtt nem csoda, hogy a nép II. Râ
kôczi Ferencet valôsâggal megvâltôjaként és szabadîtôjaként
fogadta. A vezérlô fejedelem szûletésének 300. évfordulôjân
kellô tôrténelmi tâvlatbôl âllapîthatjuk meg, hogy a nép ôsztô-
nôs magatartâsa helyes volt, mert II. Râkôczi Ferenc — ugyan-
ûgy, mint a IX. szâzad végén Ârpâd fejedelem — valôban a
magyarsdg életének megmentôje, egységének ûjjdszervezôje és
nemzeti szabadsdgdnak biztosûôja lett.

II. Râkôczi Ferencet hârmas hivatâsânak betôltésére tânto-
rîthatatlan hite és meggyôzôdéses vallâsossâga, megalkuvâst
nem ismerô jellemében mutatkozô emberi — sot szinte ember-
feletti — nagysdga és fajtâjânak hatârtalan szeretetébôl fakadô
szociâlis lelkûletének példa nélkûl valô ônzetlen dldozatkészsé-
ge tette képessé, alkalmassâ és erôssé.

Szervezô tehetsége, példamutatô magatartâsa minden ma-
gyart rendre, rangra, vallâsi és târsadalmi helyzetére, szârma-
zâsâra és tâjegységi hovâtartozâsra, mûveltségi szinvonalra valô
tekintet nélkûl eggyé kovâcsolt; a nemzetiségek hûségét is fenn-



tartâs nélkûl meg tudta nyerni. A nyolc kûzdelmes éven ât foly-
tatott egyetemes nemzeti felkelés az orszâg lakossâgânak min-
den rétegét ôntudatra ébresztette, magât az orszâgot pedig ûj-
bôl kûlpolitikai dôntô tényezôvé tette.

II. Râkôczi Ferenc tôrténelmi kûldetését a nagymajtényi
fegyverletétel és a szatmâri békekôtés dacâra is maradéktala-
nul betôltôtte. Meghiûsîtotta a magyarsâg végleges felszâmo-
lâsâra tôrekvô német birodalmi abszolutizmus szândékât. A

III. Kâroly trônra lépésével kezdôdô, ûgynevezett patriarkâlis
abszolutizmus mâr olyan engedmênyeket kénytelen tenni,
amelyek a magyarsâg szâmâra ûj kibontakozâs, ûj fejlôdés le-
hetôségeit nyitottâk meg.

Amikor II. Râkôczi Ferenc megszûletett, "nem jeleztek na-
gyot Messiâs-mutatô kûlônôs csillagok"/' szûletésének 300. év-
fordulôjân azonban emlékének jelenûnk sôtét fellegein âtvilâ-
gitô csillagfénye hatârozottan ûtat mutât. Ez a fény keltsen
bennûnk erôs hitet és biztatô reményt, a "nemzetûnknek hîr-
szerzôi, fényes csillagi"'" kôzé emelkedett IL Râkôczi Ferenc
âldozatos kûzdelmének és keserû bûjdosâsânak példâja pedig
adjon erôt minden ma élô magyarnak otthon is, itthon is, hogy
kûldetését "Istennel a hazâért és a szabadsâgért" mindhalâlig
maradéktalanul be tudja tôlteni.
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3. Hôman Bâlint és Szekfû Gyula: Magyar Tôrténet, IV. kôtet, 241. oldal.



4. II. Râkôczi Ferencet a francia kirâliyal tôrtént levélvâltâsa miatt Lon-
gueval belga hadnagy ârulâsa kovetkeztében 1701. âprilis I8-ân elfog-
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5. Hôman Bâlint és Szekfû Gyula i.m. 278. old.
6. Padânyi Viktor: Tôrténelmi tanulmânyok (1972), 244. old.
7. Padânyi i.m. 218. oldal.
8. Eckhart Ferenc: Magyarorszâg tôrténete (Buenos Aires), 184. oldal.
9. Mécs Ldszlô: A kirâlyfi hârom bânata.

10. A Râkôczi-nôta a XVlll. szâzad 30-as éveibôl.
Bôvebben olvashatunk Râkôczirôl és korârôl: Hôman Bdlint és Szekfû
Gyula "Magyar tôrténet"-ének IV. kôtetében, fôként a 275-314. oldala-
kon; Padânyi Viktor "Tôrténelmi tanulmânyok" cîmû mûvének Râ
kôczirôl szôlô 205-282. oldalân; SomogyiFerenc "Kuldetés"-ének 413 —
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Beniczky A damné:

II. RÂKÔCZI FERENC
A KORTÂRSAK EMLÉKEZETÉBEN

A 20-as évek végén és a 30-as évek elején szâmos szépiro-
dalmi alkotâs jelent meg Budapesten tôrténelmûnk nagyjairôl.
Gulâcsy Irén, Herczeg Ferenc, Harsânyi Zsolt, Surânyi Miklôs
egymâs utân jelentették meg regényes életrajzaikat Mâtyâs ki-
râlyrôl, Râkôczirôl, Zrlnyirôl, Széchenyi Istvânrôl. A magyar
olvasôkôzônség mohôn vetette râ magât ezekre a tôrténelmi
regényekre, mert azok nagy hiânyt pôtoltak: kôzelebb hoztâk
tôrténelmûnk nagyjait az olvasôkhoz. Ezek az îrâsok javarészt
tôrténelmi kutatâsokon alapulô és tôrténelmi keretûkben hite-
les szépirodalmi mûvek voltak. A helyzetek, az epizôdok, a pâr-
beszédek, amikben a fôalakok mégjelentek és megszôlaltak,
valôszlnûek voltak, de mégsem igazak. Immâr eszmei szobrok-
kâ merevûlt nagyjainkat emberi mivoltukban kôzelîtettek meg,
ismereteket nyûjtottak irodalmi szinten, el is gyônyôrkôdtették
az olvasôt, de egészûkben kôltôi képzelet alkotâsai voltak.

Az igazi portrét, a valôban elhangzott szavakat, a tâjat, a
helyet, a helyzetet kortârsi feljegyzések tûkrôzik legkôzelebb-



rôl. Râkôczi esetében kûlônôsen szerencsés helyzetben
yagyunk, mert negyvennél tôbb kortârsi forrâsmunka maradt
az utôkorra jôrészt magyar, de szâmos francia, holland, angol
és svâjci-francia eredettel. Ezek az irâsok emlékiratok
(mémoires), ônéletîrâsok, naplôk és jelentések Râkôczirôl és a
kuruc szabadsâgharcrôl. Ez a rendkîvûli gazdag korabeli
anyag sokâig nem volt hozzâférhetô a nagykôzônség szâmâra,
mert vagy nem volt lefordîtva magyarra, vagy pedig régi kis
példânyszâmban megjelenô szakmai folyôiratokban jelent
meg. Ezek a XVIII. szâzadbeli naplôk és feljegyzések olyan
— még nem kôzismert — részleteket tartalmaznak, amelyek
szînesebbé teszik a Râkôczi-portrét emberi mivoltâban anél-
kûl, hogy tekintélyén, veleszûletett és szerzett rangjân bârmi
csorba is esne. Megismerjûk belôlûk fejedelmi udvartartâsânak
szokâsait, a diszes felvonulâsok rendjét, mindennapi életét
itthon és Franciaorszâgban és belôlûk még a Mikes âltal oly
meghatôan megîrt rodostôi évek is ûj szînekkel bôvûlnek.

E kôzûl a gazdag anyag kôzûl kettôbôl kîvânok néhâny rész-
letet bemutatni. Az egyik egy hûséges magyar kortârs naplôja,
a mâsik egy szintén hûséges svâjci-francia szârmazâsû kôvetségi
tisztviselô levelei.

A magyart Beniczky Gdj^dmak hivtâk. 1707-tôl I7I0-ig
volt a fejedelem magântitkâra. Râkôczi nemcsak magânûgyeit
bizta râ, hanem orszâgos viszonylatban is fontos ûgyek elintézé-
sét is. O rendezte pl. a szabadsâgbarc titkos levéltârât, ô intézte
Râkôczi nemes ifjakbôl âllô testôrségének, a Nemes Kompâ-
niânak dolgait. 1711-ben Râkôczi fontos kûldetéssel Lengyel-
orszâgba kûldi. Ott talâlkozik utoljâra a fejedelemmel, s tôle
Danzkâban bûcsûzik el, amikor az ott hajôra szâll.

Beniczky Gâspâr naplôt îrt, amelyben Râkôczinak és kôr-
nyezetének életét, udvari szokâsokat, ebédek és vadâszatok
rendjét îrja le, fogadâsi szertartâsokat jegyez fel. Râkôczi be-
szédeibôl, amiket a Nemes Kompâniâhoz vagy a hadakhoz in-
tézett, remek, tômôr ôsszefoglalôkat készît. Nem bôbeszédû,
megbîzhatô és hûséges s bâr a kapcsolat kôzte és a fejedelem
kôzôtt meglehetôsen bizalmas, ônmagât szerényen hâttérbe
szoritja.

Lâssunk elsônek egy beszâmolôt arrôl, hogy milyen volt a
fejedelmi udvartartâs âttelepûlése egyik helyrôl a mâsikra. Sâ-



rospatakrôl indul az udvar Szerencsre. Virradatkor, 4 ôra tâj-
ban, megfûjjâk az ébresztôt, amit Benïczky bol "készûlô"-nek,
bol "felûlô"-nek nevez. A fejedelem bagâzsijânak egy része sze-
kerekkel, szolgâkkai, kvârtélymesterekkel, inasokkal mâr bar-
madnappal az udvar indulâsa elôtt elôrement, kîséretûl a
"kapcsosok" felével. Ezek a kapcsosok Râkôczi testôrségének
részei voltak, neviiket a kôpenyiiket ôsszefogô ezûstkapocstôl
kaptâk. A fejedelem ôfelsége Bercsényi fôgenerâlis ûrral korân
reggel misét ballgatott az indulâs elôtt. Azutân sorakozik fel a
menet. EIôI mentek a szolgâk a piros zâszlôkkal, majd a korné-
tâsok. Azokat kôvette a karabélyosok egy kompâniâja; utânuk
Râkôczi vezetéklovai kôvetkeztek, majd a Nemes Kompânia (a
testôrség), s azutân maga a felséges fejedelem vagy csézâban
Bercsényivel az oldalân, vagy lovon. Az udvari nép kôvetkezett
ezutân, s a menetet végûl ûjra egy karabélyos kompânia zârta
be bâtvédként.

Beniczky Gâspârtôl tudjuk azt is, bogy Râkôczi mennyire
kedvelte a lovakat. Korân reggel szokott felkelni a fejedelem és
egy ôrât rendszerint magânyos âjtatoskodâsban tôltôtt, majd
utâna végignézte "oskolâs lovainak" gyakorlatait. Ezeket a teli-
vér lovakat rendszerint Munkâcson tartotta Râkôczi, aboi min-
den reggel és este gyakorlatoztattâk ôket a lovâszok.

Râkôczi napjai akkor is bokros teendôkkel teltek, ba éppen
nem âllt badban. Kôveteket, megbîzottakat fogadott (francia,
lengyel, orosz udvarokbôl), leveleket diktâlt, titkârai jelentését
ballgatta meg, gazdasâgi ûgyekrôl târgyalt, vagy a Nemes
Kompânia dolgairôl — de mindennap volt ideje râ, bogy misét
ballgasson. Az udvari ebédre rendszerint du. 3-kor kerûlt sor,
aboi elôkelô vendégek esetében a magânyos Râkôczi mellett a
bâz ûrnôjének tisztét Bercsényi Miklôs grôfné, a fôgenerâlis
felesége tôltôtte be. Az ételsort nem jegyzi fel Beniczky, de azt
mindig megembti, bogy "az ébéd pompâsan készîttetett".

Egy îzben a lengyel fejedelemasszony jôn lâtogatôba
Râkôcziboz diszes udvari kîsérettel. A fejedelem az érkezô ven
dégek elébe Bercsényi Miklôst és daliâs fiât, a fîatal Bercsényi
Lâszlôt kûldi "némely ezredes kapitânyokkal". Amikor a ven
dégek mâr kôzelednek, maga is paripâra ûlt "fekete kôcsag-
tollasan és cifrân" és trombita- és dobszô kôzepette fogadja a
bintôkat, kîsél-etében a fôrendekkel és a jelenlevô kôvetekkel.



Az ûjbôl "fôlségesen készittetett ebéd" elfogyasztâsa trombita,
dob és mâsféle "muzika" zôngése kôzôtt tôrtént. Ebéd utân "a
târsasâg tâncba eredvén a fôgenerâlis, a francia kôvet, a litvâ-
niai marsal és mâs lengyel urak s magyar tisztek lengyel dâ-
mâkkal, magyar asszonyokkal tâncoltak eleget". Azt is feljegyzi
Beniczky, hogy "a felséges fejedelemnek extraordinarie jôked-
ve vala", ô maga is tâncolt és majd csaknem két ôrâig nézte a
tâncot. A vendégek aztân elkôszôntek, "némely lengyelek
visszamaradtak, mâsok penig lovakra szâlltak, penig lovaikon
is alig ûlhettek . .

Ha az idô és a kôriilmények engedték, Râkôczi szinte na-
ponta jârt vadâszni. Kedvelt vadâszterûlete a Bodrog partja
volt, ahova vagy délelôtt vagy délutân kiszâllott, sokszor egész
napot is kûnn tôltôtt, kûlônôsen amikor bôjtôlô napja volt,
amit szigorûan megtartott.

A kurucok szerencsecsillaga a trencséni csatavesztés utân
kezd hanyatlani 1708 végén. Ekkor tôrténik Ocskay és Bezerédj
ôbesterek és mâsok âtpârtolâsa a csâszâri oldalra. Mint tudott,
elfogtâk ôket. December 18-ân Bezerédjt, 1909 januârjâban
pedig Ocskayt végzik ki. Lâssuk, mit ir errôl a szomorû esetrôl
a hadbîrôsâgi târgyalâs utân néhai valô jô Beniczky Gâspâr

"Vitézlô Bezerédj Imre ôbester, Bottka Âdâm vice-colo-
nellus, nemzetes Szegedy Ignâcz fôstrâzsamester, Ûjhâzi Jânos
és Pôstyéni hadnagyok regimentbûl valô tisztek dolgâban, az
haza ellen valô ârultatâsban tapasztaltatvân, melyek a Dunân-
tûl valô hadaknak confusiot és az egész ottlévô corpusnak (had-
testnek) veszedelmet szerezni akartak, generâlis Eszterhâz
Dâniel alatt regimentbeli tisztekkel és némely szenâtorokkal
tôrvények folyt s halâlra îtéltettenek: tiz ôra felé a fogsâgbul
sok szép istenes imâdsâgi és keresztény készûleti utân a szekérre
felûltetvén executiora a vâros piacâra kivitettenek, azhol is a
generâlis auditor (az iigyész) a szententiat felolvasvân a hadi
fôauditor a pâlcât kettétôrvén, elôbb Bottkât letérdepeltetvén
a veres posztôra sok szâz ember elôtt a hôhér a fejét elûtôtte.
Annak utâna Bezerédjnek, jôllehet nem egészen, de semmi
kénlôdâsa nem volt, hanem azonnal megholt, s ôket a hajdûk
vasaikkal (bilincseikkel) egyiitt az ottlévô koporsôkba betévén a
templomba vitték és ott azonnal eltemették. Ez volt azon hîres



vitéznek, Bezerédj Imrének tragikus vége, aki maga kezével 72
ellenségtisztet levâgott, oly szerencséje lévén, hogy hîrét az
ellenség rettegte. Ily magyar Herkulest az ellenség megiri-
gyelvén: szines és hamis îgéretekkel sok esztendôktôl csalatvân,
végre is elejtette és édes nemzete ellen valô ârulâsra késztette.
Szânja Isten esetét s minden igaz magyart a haza ârultatâsâtôl
ôrizzenmeg; szânja az is valôban személyét és dicsô cselekede-
teit, aki irta, de az ârultatâst irtôzza és elitéli."

A romhânyi ûtkôzetben, amely 1710. januâr 22-én volt,
Beniczky ura és fejedelme mellett vesz részt. Ez volt az a csata,
amelyben nemcsak magyarok, de svédés lengyel segédcsapatok
is résztvettek. Tudjuk Râkôczirôl, hogy ôt nyelven beszélt: ma-
gyarul, németûl, franciâul, latinul és tôtul. A romhânyi csata
elôtt a magyar lovas hadakhoz magyarul szôlt, a svâjci ha-
dakhoz franciâul perorâlt, aboi pedig a leng^elség volt kiren-
delve, azokat latinul buzdîtotta. A lengyelekhez intézett be-
szédbôl idézzûk az utolsô mondatokat Bemczky Gàspâr tômôr
és mégis hatâsos kivonatâban:

"Dicsérte a szabadsâg mellett felbuzdult igyekezetûket,
vezetôjûknek deklarâlta magât s mivel ezen magyar iigy az
ôvékkel ôszve vagyon kapcsolva, mutassâk meg generositâsukat
azon ellenségellen, aki az ô szabadsâgukat is a fôldre tapodta.
Ha dicsôség kell nekik: elôttek vagyon, ha préda: az ellenség
nem messze."

Ebben a csatâban a kuruc csapatok valôban kôzel âlltak a
gyôzelemhez, de némely egységek fegyelmezetlenségébôl az
ellenség mâlhâskocsijait kezdték fosztogatni. A csâszâriak îgy
idôt és lehetôséget nyertek arra, hogy ôsszeszedjék magukat és
ellentâmadâsba kezdjenek. A romhânyi csata évében kûldi
Râkôczi Beniczkyt Lengyelorszâgba. Itt szakad meg a naplô,
hogy a tovâbbiakrôl mas, kûlfôldi forrâsok szâmoljanak be.

A mâsik forrâs César de Saussure tôrôkorszâgi levelei.
Saussure svâjci reformâtus pap fia volt, aki tîz évet tôltôtt ifjû-
korâban Angliâban. Megtanult tôkéletesen angolul és késôbb a
konstantinâpolyi angol kôvet mellett dolgozott. 28 éves volt,
amikor 1733-ban elment Rodostôba, hogy megismerhesse
Râkôczit. Nem ment vissza gazdâjâhoz, Râkôczihoz csatlako-
zott és vele maradt a fejedelem halâlâig. Tôle is tudjuk, hogy



Râkôczi Lengyelorszâgban anyagi gondokkal kûzdôtt és rang-
jân alul élt. Itt adta el vadâszfelszerelését, azutân lovait és lô-
szerszâmait. Saussure jegyezte fel azt is, hogy Râkôczi két fiât a
bécsi udvar kegyetlenûl atyjuk ellen szândékozott nevelni. Még
a nevuktôl is megfosztottâk ôket és mintegy megalâzva ôket, de
mégis kegyesnek tûntetvén fel magât a bécsi udvar, Jôzsef
munkâcsi herceget és Gyôrgy makovicai herceget grôf Kâroly-
nak és grôf Erzsébetnek nevezte el Kâroly csâszâr és felesége,
Erzsébet utân. Apjuk birtokainak javarésze (1,000.000 hold)
csâszâri generâlisok és mâs csâszâri kegyencek kezére jutott. A
fiûk nélkûlôztek, nevelésiik nem volt megfelelô és valôjâban
foglyok voltak mindketten. Gyôrgy, a kisebbik 1725-ben meg-
szôkôtt Bécsbôl, Rodostôba ment és két évet tôltôtt a fejede-
lemmel, aki aztân Pârizsba kûldte. Késôbb Jôzsef is megszô-
kôtt, de ô mâr nem talâlkozott atyjâval.

Saussure egy kedves tôrténetet mond el, amely Râkôczit
megint mâs oldalrôl mutatja be. Râkôczinak Rodostôban két
francia titkâra is volt, francia nemesifjak, akik kôzûl az egyik-
nek Franciaorszâgban egy kis kalandja volt és az abbôl szâr-
mazô gyermek eltartâsât évjâradék biztosîtâsâval vâllalta. Egy
darabig fizette is, de azutân szive hôlg^ye hiâba sûrgette, pénzt
nem kûldôtt, hanem levelet irt a sûrgetésekre, amelyben azzal
mentegetôzôtt, hogy ô egy szegény fejedelem titkâra, akitôl
csak igen szerény fîzetést hûz és aki olyan fukar, hogy sohasem
ad kûlôn juttatâst. Erre a levélre a hôlg^^ egyenesen Râkôczinak
irt; elpanaszolta az ûgyet és mellékletként csatolta a titkâr (Des
Roches volt a neve) levelét. Râkôczi azonnal hîvatta a fîatal-
embert, aki roppant zavarba jôtt, amikor ura elébe târta a
helyzetet, amikor meg sajât levelét is meglâtta a fejedelem ke-
zében, szeretett volna elsûllyedni. Râkôczi egy pillanatra elmo-
solyodott és îgy szôlt:

"Igaza van, hogy én nem vagyok gazdag, de nem volt igaza,
amikor azt îrta, hogy fukar vagyok. Hogy megmutassam, hogy
nem vagyok olyan, amilyennek gondolt, îme itt van egy 4.000
livre-rôl szôlô vâltô, amennyivel a kisasszonynak tartozik. Meg-
parancsolom, hogy azonnal kiildje el neki és îrja meg, hogy ezt
az ôsszeget ama szegény és fukar fejedelem adta ajândékba ôn-
nek adôssâgai kifizetésére. De kûlônben errôl mâs senki semmit
ne tudjon."



Kevesen képesek ilyen nagylelkû bosszûra. Des Roches még
évek mûlva is csak elérzékenyiilten tudott az esetrôl szôlni.

Saussurenek kôszônhetô tovâbbâ az egyik legszebb szavak-
kal îrott portré, amely Râkôczirôl késziilt. Tôbbek kôzôtt igy
szôl:

"Elmondhatjuk, hogy Râkôczi minden tekintetben nagy
fejedelem volt. Nagy volt jô sorsâban, amikor szerencséje a leg-
magasabb pontjân âllt . . . Szelîd, nyâjas jôtevô volt. És nagy
volt balsorsâban, mert a szerencse forgandôsâgât is hôsi lélek-
kel tûrte . . ., a bajok sohasem verték le."

Hozzâfûzhetjûk még ehhez a képhez a szâmunkra legtôbbet
jelentô vonâst, hogy Râkôczi idegen kôrnyezetben nevelôdve,
sot szândékosan idegennek nevelve is magyar maradt, Bées és
Prâga és a gyônyôrû idegen asszony mellôl is vâlaszolt a nemzet
hivô szavâra. Reménysugâr és biztatô îgéret ez szâmunkra itt
Amerika fôldjén is, aboi ifjabb nemzedékûnk lassan asszimilâ-
lôdik, mert hatalmas elektromâgnesként vonzza magâhoz a
kôrnyezet. Eljôhet az ôra, amikor egy hîvô szôra enged majd a
vonzâs és a szivek mélyén, a sejtek rejtekébôl megszôlal bennvik
a hang: én is magyar vagyok.
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Molndr Zsigmond dr. :

A NAGYMAJTÉNYI KURUC-ROMLÂS
ÉS RODOSTÔ

Ha emigrâns életem szûrke és egyhangû napjain nagynéha
még végigmegyek a clevelandi magyar negyed fôutcâjân, vagy
annak kôrnyékén, s ha lâtok ott még néha egy-két ôreg magyar
emigrânst, olyan jô nyolcvanast, sôt nyolcvanon is mâr jôval
tûl lévôt, akik mellôl a fekete évtizedek sodrâban valahogy ûgy
elmaradtak a hozzâtartozôk, elmaradt a csalâd, a feleség és a



gyerekek, vagy plane olyanokat, akik valamilyen tragikus kô-
riilmények miatt annak idején otthon hagytâk csalâdjaikat, de
akik îgy nagy egyedûllétûkben és nagy lombhullatottsâgukban
is viszik még hajlott vâllaikon a nemzeti emigrâciô leiki és
fizikai terheit: akkor mindig valami nagy szomorûsâg, valami
nagy szîvfâjdalom fog el, akkor egy pillanatra behunyom sze-
mem és a hullô évszâzadok mélyébôl jôn felém a magyar tôrté-
nelem legendâsan szép kuruc korszaka és jôn annak két szomo-
rû végsô âllomâsa, a Szatmâr megyében lévô nagymajtényi sîk
és a kékiô Mârvâny-tenger partjân fekvô Rodostô vârosa. És
olyankor egy pillanatra szinte hallom, ahogy a XVIII. szâzad
avas kârpitja môgiil felém sziszeg Maria Terézia kirâlynô ki-
méletlen és szîvtelen szava: a rodostôi kuruc-maradvânyoknak,
a Râkôczi és Bercsényi ivadékoknak pedig nincsen és nem
lészen kegyelem tôbbé soha.

A nagysâgos fejedelem harcairôl szôlô egykorû kuruc krô-
nikâk szerint 1711 mâjus elsejére fordulô éjszaka sôtét, csillag-
talan ég borult a nagymajtényi sikra. A legkisebb sarlôjâra le-
fogyott hold csak egyszer kukkantott ki sâppadt arcâval a tinta-
kék szinû felhôrongyok kôzûl. Egész éjjel szitâlt és permetezett
a hûvôs tavaszi esô, majd hajnal-felé zuhogô nehéz zâporba
csapott ât az ég.

Tizenkétezernyi rongyos, âzott, kiéhezett, jârvânyoktôl
megtizedelt, csatâkban leharcolt, valamikori pires-dolmânyos
és szattyâncsizmâs hîres kuruc lovas svadronok és Esze Tamâs
mezîtlâbas talpasainak dandâr-maradvânyai âllottak a nagy
majtényi sîkon s némân, komoran vârtâk a fegyverletételi pa-
rancsot.

A svadronok elôtt 149 kuruc zâszlôt szûrtak le a fôldbe, s a
még megmaradt ûtôtt-kopott réz és bronz âgyûk, a halott
kuruc ûtegek fôld felé fordîtott csôvel és ûres torokkal tâtong-
tak a vert hadak elôtt. A kuruc hadilovak csontra-bôrre leso-

vânyodva és lerûhesedve, éhesen, nyerltve és nyihogva vâgtâk
patâikkal az âzott gyepet. A legények nagyrésze ûszkôsôdô seb-
bel és lâzzal klnlôdott a nyeregben s a valamikor oly sok dicsô-
séget és annyi labancvért lâtott hlres kuruc szablyâk hidegen és
csorbultan verôdtek a sâros kengyelvasakhoz.

Valahol messze a sûrû éjszakâban felsikoltott még egy
kuruc klarinét, mélyen bûgô hanggal felzokogott utoljâra még



egy harci târogatô. Talân a messzement nagysâgos fejedelmet
és a halott kurucokat sirathatta a késô éjszakâban. De aztân
elhalt ezeknek a hangja is és mély tompa csônd borult a nagy-
majtényi sîkra. Reggelre kisûtôtt a mâjusi nap, gôzôlôgni kez-
dett a majtényi siksâg és valahonnan Szatmâr felôl széna-illatot
és orgona-szagot hozott a reggeli szél.

Grôf Pâlffy Jânos labanc tâbornagy hârom strucc-tollas
tâbornagyi kalpagjâban mégegyszer végiglovagolt a vert hadak
elôtt, majd kîséretében lévô Kârolyi Sândor kurucgenerâlissal
kihirdettette a frissen kôtôtt szatmâri békének a kuruc marad-

vânyokra vonatkozô azon pontjât, hogy mindenki, aki akar,
azonnal beléphet az osztrâk ârmâdiâba a csâszâr szolgâlatâra
és hûségére, vagy pedig ha nem, lovât, nyerget és hadiszert
leadva, ôrôk kegyelembe és Isten hirével mehet, amerre lât.

A tâbornagy belépési felszôlîtâsânak nem sok foganatja
volt, îgy a megtépett kurucsâg szétszéledt részben nemesi kas-
télyaik és udvarhâzaik, részben vârosi szâllâsaik vagy jobbâgy
putrijaik és viskôik felé. A fegyverletétel utân napokig fekete
pernyét, kormot és fûstôt szitâlt Majtény felett a tavaszi szél,
ami keveredett az égô bôr savanyû és kesernyés szagâval. A tâ
bornagy parancsâra ugyanis a labanclegények mâglyâra hâny-
tak tôbb mint kétezer kuruc nyerget, a fegyverkovâcsok hasz-
nâlhatatlanra verték és pusztitottâk a kuruc hadiszereket és
hadimâlhâkat, sot nem Idmélték a târogatôkat sem, a kuruc-
sâgnak e kedves és dicsô, de a labancsâgnak oly gyûlôletes
zengô hangszerszâmokat sem.

A szatmâri békét 1711. âprilis 30-ân grôf Kârolyi Sândor
kurucgenerâlis a fejedelem fômegbizottja kôtôtte meg a
labanccal, a magyar tôrténészek âltal sokszor és igen vitatott
môdon. Egyesek szerint a haza javâra és ûdvére, mâsok szerint
a fejedelem irânti âlnok és hitszegô môdon.

A nagysâgos fejedelem és kîsérete ekkor mâr messze jârt,
mélyen benn a lengyel fôldôn, valahol Jaroszlô vârosâban,
bogy a bukott nemzeti felkelés ûjbôli meginditâsâhoz és a
porbahullt kuruc zâszlôk felemeléséhez valamiféle kûlfôldi, fô-
ként francia, lengyel vagy muszka segîtséget szerezzen.

Az eurôpai politika âllandô ingadozâsa miatt azonban âl-
mai nem vâltak valôra s ezzel szertefoszlott a kurucok utolsô

reménye is, majd a fejedelem rôvid angliai és pâr esztendôs



franciaorszâgi tartôzkodâsa utân elkôvetkezett a végsô âllomâs,
az utolsô stâciô, a kontyos tôrôkôk fôldjén lévô Rodostô vârosa.

A Mârvâny-tenger északi partjân még ma is âll ez a ki-
csinyke vâros, mai tôrôk nevén mâr Tagirdag. Ma is megvan
még az 1932-es magyar kormâny âltal Gômbôs Gyula kezde-
ményezésére âtépîtett tôrténelmi emlék, a rodostôi ôreg hâz,
amelyben a Nagysâgos Fejedelem bujdosô életének utolsô
szakaszât leélte és aboi ôrôk âlomra hûnyta le szemét. Megvan
még ma is a rodostôi girbe-gôrbe kanyargôs Magyarok-utcâja,
amelynek macskakôvein egykor koppanhattak Bercsényi Mik-
lôs, Esterhâzy Antal, Forgâch Simon, Mâriâssy Ferenc, Szak-
mâry Adam kurucgenerâlisok, Sibrik fôkamarâs, Zay Zsig-
mond ûrfi (a fejedelem kincstârnoka), Jâvorka Âdâm kuruc-
kapitâny (Érsekûjvâr ama ragyogô csillaga), Dittrich Boldizsâr
(a fejedelem testôrségének kapitânya), a halâlig hû kis Mikes
Kelemen îrôdeâk, valamint a szegény, rongyos kuruclegények
csizmâi, akik a nagymajtényi fegyverletétel és a szatmâri béke
utân a labancnak sem fejet, sem térdet nem hajtottak, akik a
kegyelmet el nem fogadtâk, de akik a fejedelem irânti ôrôk
hûségre advân magukat, itthagytâk birtokaikat és jôszâgaikat,
itt hagytâk jobbâgy-putrijaikat és kis csalâdjaikat, s elmentek a
nagysâgos fejedelem utân a lengyel rengetegek mélyére, el
mentek a kéklô Mârvâny-tenger partjâra, hogy mégegyszer
vagy fôlemelik a szabadsâg porbahullt zâszlajât, vagy a fejede-
lemmel egyûtt halnak meg idegen orszâgban.

Clevelandi magyar negyed és rodostôi Magyarok-utcâja.
8 ezer kilométer és 265 év térben és idôben valô iszonyû tâvol-
sâga és mégis mily kôzel egfymâshoz, A clevelandi magyar ne
gyed most ugyanûgy lâtja elmenni az ôreg magyar emigrânso-
kat, ahogy a rodostôi Magyarok-utcâja lâtta meghaini egy-
koron a rongyos kurucokat, akik kôzûl hiteles és beigazolt tôr
ténelmi adatok szerint az utolsô volt Horvdth Istvdn, a szinte
hihetetlen korû ôreg kuruc vitéz, aki miutân életének utolsô év-
tizedeit mâr vakon és sûketen csetlette-botlotta végig Rodostô
utcâin, a nagymajtényi kurucromlâs utân 88 év mûlva, az tjr
1799. évében és annak szeptember havâban 121 éves korâban
hait meg Rodostô vârosâban.

Alig hihetô, hogy 265 év mûlva itt Clevelandben âlljon még
a magyar negyed és az emigrânsok fôutcâja, mert azt akkorâra



mâr régen elmosta a szôrnyû fekete ârvîz és fekete zuhatag. De
ebben az iszonyû nagy amerikai olvasztôkemencében esetleg
szâzadok mûlva is akadhat még valaki, talân mâr egy nevében
is amerikai, aki elmondja majd egyszer valakinek valahol, hogy
egy ôsét a XX. szâzadban az iszonyû vôrôs vihar verte vilâggâ a
Duna —Tisza tâjékârôl; aki maradék életét itt élte le Cleve-
landben s aki az akkor még meglévô magyar negyedben lelt
emigrâns halâlt. Talân elmondhatja ezt még valaki egyszer
ugyanûgy, mint ahogy 1932-ben a Rodostôban jârt magyar
kormânykûldôttség elôtt nagyon sok ôrmény-magyar keverék
vallotta magât bûszkén a nagysâgos fejedelem kurucai leszâr-
mazottainak, akiknek még a nevukben is kimutathatô volt a
magyari szârmazâs.

Régen porlad a nagysâgos fejedelem és édesanyja, Zrinyi
Ilona, Munkâcs vârânak egykori legendâs védôje és hôs asszo-
nya. Porlad Thôkôly Imre, a lângolô vérû kuruc-kirâly és por-
ladnak az ôrôk bujdosâsra elment rongyos kurucok is. De
Rodostôban ma is megvan még a Magyarok-utcâja és âll ma is
a fejedelem hâza, amelyet a mostani kommunista magyar kor-
mâny gondoztat propaganda célokbôl az âltala szâzszor meg-
gyalâzott szabadsâg szent nevében.

Szép és meghatô dolog lenne, ha akadna egyszer egy lelkes
és jômôdû magyar emigrâns, mint ahogy van sok, aki mikôz-
ben nyâri szabadsâga alatt végigszâguldja a félvilâgot Cleve-
landtôl a Bahama-szigeteken ât a pârizsi Maxim-mulatôig,
vagy Tel Avivon és Jeruzsâlemen ât Hong Kongig, amely he-
lyeken nekûnk, magyar emigrânsoknak semmi, de semmi
keresni valônk nincs, hacsak $200-300 tôbbletkiadâssal és 2-3
napos vargabetûs kitéréssel megâllna egyszer a Mârvâny-tenger
partjân s a magyar nemzeti emigrâciô, a lâthatatlan szellemi és
erkôlcsi Magyarorszâg "Pro Libertate" felîrâsû, kicsi koszorû-
jât odatenné egyszer a rodostôi ôreg hâz falâra.

Talân egy halk mâjus-elsejei délutân, a nagymajtényi fegy-
verletétel és kurucromlâs évfordulôjân, amikor Kis-Azsia felôl
mâr a ciprus- és narancsligetek illata ârad és kicsike szellôk
fodrozzâk a Mârvâny-tenger kék-fehér vizét, vagy egy késô
oktôberi alkonyon, mikor az ôszi szél mâr felsîr és felzokog
Rodostô felett és fôlkavarja a régen messzement, rongyos kuru
cok porlepte nyomât.
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Koplts Imre t74
Kossânyl Jôzsef 167
Koszorûs Ferencné m70

Kosztolânyl Kâroly t74
Kosztolnylk Zoltân t74
Kôtal Zoltân b70

Kovâts Andor t68

Kovâcs Jôzsef t74
Kôrôsl Szabô Péter 170

Kramâr Jenô t67
Kur Csaba m71

Kutas Erzsébet 174

Kûbrner Béla t66, tb75
Lajossy Tamâs 166
Laurlsln Lajos m71, tb75
Lengyel Alfonz t70
Légrâdy Tamâs m71
Llntner Antal t75

Lôkkôs Antal 168



Ludânyi Andrâs t73
Ludwig A. Aurél t72
Macartney C. Aylmer t66, tb69
Magoss Imre t74
Majores Mârton t74
Makâr Jânos t71
Mâté Imre t.67

Medgyesy-M. Zsuzsanna t68
Mehrie Tamâs t75

Mécs Kâlmân t75
Mérô Ferenc i66

Mihâlyi Gilbert t66
Molnâr Âgoston
Molnâr Zsigmond 173
Môr Jôzsef m70
Moravcsik Jôzsef t71
Mosonyi Istvân t67

Môzsi Istvân m70

Naphegyi Imre 170
Nâdas Gyula rk69
Nâdas Jânos t66
Nâdas Rôzsa t75

Nâvorl Kornél h71

Negyedl Szabô Marglt 166
Nehéz Ferenc 171

Nemes Gusztâv h70

Nemeskéry Lâszlôné m71
Nemesszeghy Jenô m71
Neszlényl Judlt m7G
Németh Ernô 166

Németh Gyula t66
Németh Nândor m71

Novotny Alajos t70
Nylrâdl-Szabô Imre 170
Nylrjesy Istvân t74
Olâh Gyôrgy h73
Olâh Lâszlô t66

Oszlânyl Robert t68
Ôs Nagy Istvân m72

Padânyl-Gulyâs Jenô t66
Pallôs Lôrânt t66

Pattantyus Tamâs t75
Pâdâr C. Istvân t75

Pâsztor Lâszlô t68

Petry Bêla t74
Plralla Zoltân m67

Polôny Elemér m7I
Pongrâcz Istvân m67
Pôta Jôzsef m75
Prokop Péter m68
Puky Pâl t67
Pulvârl Kâroly t67
Radnay Rudolf m69
Râkos Rajmund t66
Rozanlch Istvân 166

Rozsnyal Zoltân m71
Saâry Éva 173
Sândor Andrâs t75

Sârvârl Éva 173
Schiller Ilona 170

Schlmert P. Arnd t70

Schwalb Mlklôs m75

Sebeok Tamâs t67

Selmeczl Jôzsef t75
Selye Jânos t66
Serly Tlbor m68
Somogyl Ferenc t66
Somorjal Gâbor t69
Stlbrân Teréz 166

Sulyok Vlnce 168
Szablya Jânos t69
Szabô Andrâs t75

Szabô Barna t7I

Szabô Jânos tb69
Szabô Pâl t69, tb75
Szakâts Istvânné 175

Szathmâry Kâroly 166
Szâz Zoltân t69



Szebedinszky Jenô h70
Szebehely Viktor t68
Szeleczky Zita m70
Szendrey Tamâs t73
Szepessy Zoltân t70
Székely Imre t67
Szélesjôzsef m75
Széll Sândor t66

SzéplakiJôzsef t72
Szilassy Sândor t66
Szirmai Endre t74

Szitnyai Zoltân 166, tb'
Szôts Vilmos m67

Takâcsjenô m67
Tallôs Môric m71

Ternay Kâlmân t68
Thiery Ilona 170
Tokay Lâszlô t67
Tollas Tlbor 166

Tôtb Imre m69

Tôth Istvân m75

Tôtb Veremund t67

Tôrôk Béla t71

Tuba Istvân t68

Tûz Tamâs 167

Vajda Géza t71
Valkô Lâszlô t66

Vareska Gyôrgy t74
Varga Ferenc m68
Varsânyl Gyula t75
Vasvâry Odôn t68
Vatal Lâszlô t69

Vâcz Elemér t67

Vâll Eerenc t67

Vâralljal Csocsân Jenô t75
Vârdy Béla t68
Vârdyné Huszâr Âgnes t63
Vletôrlsz Jôzsef t74
Vltéz Ferenc 170

Wass Albert 168

Weôrôs Gyula t68
Zâborszky Jânos t69
Zadubân Gyôrgy m71
Zâdor Jenô m67, tb75
Zslgmond Elemér t74

ELHUNYTAK:

Asbôthjenô m71
Bajusz Ors t67
Baross Gâbor. t67

Bâthorl Jôzsef t72
Béldy Béla 166
Csâvossy Leô 166
Dâlnokl Veress Lajos t71, tb75
Deâk Ferenc t68

Eckhardt Tlbor t67

Egyed Aladâr t66
Erdélyi Istvân t67
Gyékényesl Gyôrgy 170
Havassy Bajân Sândor m66

Illésy Gyula t66
Kaczvlnszky Pâl rk69
Kardos Talbot Béla t66

Klobusltzky Dénes t67
Klss Ôdôn 171
Koszorus Ferenc t67

Kôrmendl Ferenc 167

Kôszegl Farkas Istvân 171
Lantosné Szabô Elza 172

Magyarosy Sândor tb69
Massey (Hajmâssy) Ilona m67
Mlndszenty Jôzsef d71
Nagy Frlgyes m66



Nyirjesy Sândor t66
Pâlinkâs Lâszlô t67

Puky Péter t74

Radnayné Bauer Erzsébet m70

Szakonyï Istvân t70
Szâsz Béla t66

Vârady Imre t68
Vittay Béla rk72

AZ ARPAD SZOVETSEG TAGJAI

(A nagy arany diszjelvény tulajdonosainak neve dûlt betûvel
van szedve)

Aba B. Titus

Adorjân Ferenc
Andrôczi Ferenc

Asbôth Gyula (nt)
Âdâm Tibor
Aghy-Asbôth Zoltân (vitéz)
Agoston Ede dr.
Babô Tivadar br.dr.

Balla Andrâs dr.

Balogh Ferenc dr.
Balogh Lajos
Baranchi Tamdska Endre (vitéz)
Baranski Tibor

Batizy A. Gusztdv dr.
Bârâny Antal
Bârâny Istvân
Benedek Sândor dr.

Béky Zoltân dr. (fôt)
Bîrô Zoltân

Bodô Sândor

Bodnâr Gdbor

Bognâr Kâlmân dr.
Bokor Istvân

Bokor Pdl dr.

Boldisâr B. Lâszlô

Bor Jenô

Botond Pdl dr.

Bôdô Kâroly

Boszôrményï Sândor
Braun Géza dr.

Buda Lajos (vitéz)
Bûtôsi Jânos dr. (fôt)
Csaszkôczy Emil
Csâszy Miklôs
Csejtey Béla
Csighy Sândor
Csengôdy Gyula
Csomay Gyôrgy dr.
Csôke Ralph dr.
Czanik Géza dr. (vitéz)
Czigler Arnold
Czike Ernô

Delneky Istvân dr.
Demecs Dezsô dr.

Diôszeghy Tibor
Dominits Lâszlô dr.

Dorogi Lajos dr.
Dômôtôr Tibor (nt)
Duska Lâszlô (vitéz)
Elek Sândor dr.

Endrey Antal dr.
Erdélyi D. Jôzsef
Erôss Andor (id)
Farkas Zoltân

Fazakas Ferenc

Ferenczy Tibor



Forgâch Gâbor
Fôldvdry Gdbor
Frankovszky Rudolf
Fricke Valér

Friedrich Katalin

Fûgedy Lâszlô
Fûlôpp Jôzsef
Fûry Lajos dr.
Gaâl Imre dr.

Gabossy Lâszlô
Gallô Géza

Gallus Sândor dr.

Gâlfi Géza dr.

GâlI Ede

Gântay Bêla dr. (vitéz)
Goor Gyôrgy
Gyôry Nôra
Gratzer Miklôs dr.

Gyallay Pap Domokos dr.
Gyékényesi Gy. Lâszlô
Gyimesy Kdsds Ernô
Gyurkovich Sdndor
Hamvas Jôzsef (vitéz)
Haraszthy Istvân (vitéz)
Harcsdr Ferenc dr.

Hdmory Vdrnagy Dalma
Henkey-Kônig Kâroly dr. (ft)
Hetyey Sdndor
Hézsely Ferenc
Hites H. Lâszlô dr.

Hôdosy S. Pâl
Horvâth Ârpâd Benedek (ft)
Horvdth Zoltdn dr.

Irânyi Lâszlô dr. (ft)
Jablânczy Sândor dr.
Jaszovszky Jôzsef dr. (ft)
Jani Istvdn
Jdlics Kdlmdnné dr.
Jellachich L. Lâszlô

Jônâk Ernô
Juhâsz Lâszlô
Juhâsz Gyula
Kassay Dezsô dr.
Katona Géza

Kâkonyi Kâroly
Kâroly Lâszlô
Kâvâssy Jôzsef
Kecskeméthy Lâszlô (nt)
Kezes P. Béla dr.

Kisbarnaki Farkas Ferenc (vitéz)
Kiss Pâl

Kirchmayer Istvân
Klaudinyi Ldszlô
Kleckner S. Rôland

Klinga Jôzsef
Klobusitzky Tibor dr.
Kocsis F. Lôrânt dr.

Kocsis Lâszlô dr.

Kocsis-Szûcs Ferenc dr.

Kollânyi Kâroly
Koôsa A. Antal

Korcsma Miklôs

Koss Tibor dr.

Kossânyi Miklôs
Kovâcs Gâbor

Kovdcs Istvdn (vitéz)
Kovâcs Istvân dr.

Kovâcs Lâszlô

Kovâcs Lâszlô (vitéz)
Kovâts Vilmos dr.

Kôrôsi Szabô Péter

Kristôf Sândor dr.

Kun Sândor dr.

Kuthy Jôzsef
Kûhmer Béla dr.

Lajossy S. Tamds (nt)
Lâszlô Béla dr.

Laurisin Lajos dr.



Lendvay Imre
Lengyel Alfonz dr.
Linka Lâszlô

Lôrincz Jânosné
Madarâsz Andrâs

Major Lâszlô dr.
Marina Gyula dr. (msgr)
Markovits Pâl (nt)
Mayer Gyôrgy dr.
Mâté Imre dr.

Meskô Lajos (ft)
Mészâros Istvân

Mohai Szabâ Béla (nt. vitéz)
Mogyorossy Lâszlô
Moldan Ferenc

Molnâr A. Istvân

Moinâr Jôzsef
Molnâr V. Gyula
Molnâr Z. Gyôrgy
Mozer Gyôrgy
Môr Jôzsef
Môzsi Istvân

Mustos Istvân (ft)
Nagy Âkos dr.
Nagy Balâzs Dezsô (nt)
Nagy Lajos
Nagy Zoltân dr.

Nagyivân Lajos dr.
Nâdas Gyula dr.
Nâdas Jânos dr.
Nâdas Rôzsa dr.

Nâvori Kornél dr.

Negyedi Szabô Margit
Nemes Gusztâv (vitéz)
Nemeskéry Lâszlô
Németh Ernô dr. (vitéz)
Németh Gyula
Nimrôd Ferenc (ft)
Nyika S. Béla dr. (ft)

Nyirjesy Istvân dr.
Nyirâdi Szabô Imre
Olâh Erzsébet

Osetzky Dénes dr.
Oszlânyi Rôbert
Padânyi-Gulyâs Jenô
Palotâs Géza

Pâsztor Lâszlô

Perei Andrâs

Péchy Sândor
Pintér Lâszlô

Pongrâcz Istvân (vitéz)
Puky Pâl dr.
Puskâs Istvân dr.

Puszta M. Béla

Radnay Rudolf
Rauch Kâroly
Râkos B. Rajmund dr. (ft)
Reischl Marcel dr.

Relie Ferenc (vitéz)
Remetey Borbâla dr.
Rédey L. Gâbor (vitéz)
Rigoni Ernô
Ripa Kâroly dr.
Rosta Lajos dr.
Rupprecht Pâl dr.
Saly Béla
Saly Gyôrgy
Sârkôzy Imre
Schiller Ilona

Sebô Ernô (vitéz)
Serényi Istvân (vitéz)
Séra Istvânné

Soltay Istvân
Somogyi Ferenc dr.
Somogyi Ferencné
Somogyi Kâroly
Szabados Jôzsef dr.
Szabô Pâl dr.



Szarka Lajos
Szathmdry Kdroly (vitéz)
Szâraz Andrâs

Szâzdi Sândor

Szebedinszky Jenô
Szent-Ivânyi Gâbor dr.
Szent-Ivânyi Sândor dr.
Szent-Kirâllyi Gusztâv (vitéz)
Szentmiklôsy Eles Géza dr.
Szerdahelyi Lâszlô dr.
Szoboszlay Istvân
Szorkovszky Elemér
Szôts Pâl

Tapolcsânyi Oszvald dr. (vitéz)
Tarnay I. Dénes

Tihanyi Sândor dr.
Tomaschek Lâszlô

Tripolszky Andrâs
Tripolszkyné Dombrâdy Dôra
Tunyogi Csapô Andrâs
Tôrôk Dénes dr.

Ujlaky Lâszlô dr. (vitéz)
Ungvâri Jôzsef dr.

Urbân Istvân

Urmôssy Zoltân
Vareska Gyôrgy dr.
Varga Sdndor
Vargha Zoltân
Vas Gâbor

Vass Ferenc

Vâralljai Csocsânjenô dr.
Veress Ferenc dr.

Végsô Mâria
Vietôrisz Jôzsef dr.
Vizsolyi Dâniel dr.
Vlossâk Rudolf dr.

Vôrôs Kâroly (vitéz)
Wass Albert gr. dr.
Weleby Vince
Zâhony A. Jôzsef
Zerinvâry Miklôs
Zolcsdk Istvdn

Zolnay Mâtyâs dr.
Zoltay Endre
Zsidô Sândor

ELETRAJZIADA TOK

(A Magyar Talâkozô személyes és levelezô résztvevôire,
valamint az Ârpâd Akadémia és az Ârpâd Szôvetség tagjaira
vonatkozôan az elôzô krônikâkban kôzôlt és ebben a kôtetben
— a fejezet végén, " V. A krônikdkban megjelent életrajzok"
cîmû mutatôban ôsszefoglalt — adatok kiegészîtése. )

Jelmagyardzat :
( ) — a jelenlegi lakôhelynek megfelelô vâros- és orszâg —

zârôjelben,
* — szûletésének éve és helye,
M — Magyarorszâg.



AMBRÔZY PÂL (Melbourne, Australia) irô és zeneszerzô.
*1906. jan. 28, Budapest. Nyolc éves korâban szûlei beîratjâk
a Székesfôvârosi Zenédébe, amelyet a fiatal Bartôk Béla és Ko-
dâly Zoltân irânyîtanak. Néhâny év mûlva zenei tanulmânyai
âtmenetileg megszakadnak. Hûsz éves korâban az olaszorszâgi
Livornoba keriil, ahol kivâlô zongora pedagôgusokkal folytatja
tanulmânyait. Néhâny évi eurôpai vândorlâs utân hazatér
Pestre és a zeneszerzés mellett îrâssal is kezd foglaikozni.
"Eurôpa nagydîja" cîmmel râdiôjâtékot îr, majd elsô l târsa-
dalmi szînmûvét, a "Szerelmi hâzassâg"-ot a Belvârosi Szînhâz
bemutatja. Késôbb Svâjcban, Lausanneban mint hivatâsos
zongoramûvész mûkôdik. 1949 végén vândorol ki csalâdjâval
Melbournebe, ahol azôta is él és dolgozik. Legismertebb mû-
vei: "A fal" és a "Csodaszarvas" c. ballettjâtéka, valamint
"Csanâd vezér" tôrténelmi daljâtéka és "Hontalanok" c. drâ-
mâja Mikes Kelemen életérôl.

ASBÔTH OSZKÂR (Bées, Ausztria) képzômûvész. *1925,
Budapest. Gyermekkorât Budapesten, Berlinben és Bécsben
tôltôtte. 1943-ban visszakeriilt Budapestre, ahol — mint
technikus — édesapja épitkezési irodâjâban nyert alkalmazâst.
A mâsodik vilâghâborû idején rakétakîsérleteken, utâna az
ûgynevezett Asbôth-hajôk épitésében vett részt, mint tervezô.
Tovâbbképzése céljâbôl 1953-ban beiratkozott Szécsy Hacker
professzor iskolâjâba. 1956-ban emigrâlt Ausztriâba, ahol
ônâllô képzômûvészként biztosîtott magânak érvényesûlést,
elismerést és jô hîrnevet. Festményeivel és grafikai munkâival
1971 és 1976 kôzôtt 18 kiâilîtâson vett részt sikerrel nemcsak
Bécsben, hanem New Yorkban, Philadelphiâban, Cleveland-
ben és Kaliforniâban is. Mûveit bat osztrâk intézet, tôbb galé-
ria és szâmOs magângyûjtô vâsârolta meg. Hârom osztrâk kép-
zômûvészeti târsasâg, a Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vi-
lâgszôvetsége és 1975 ôta az Ârpâd Akadémia meghîvott ren
des tagja.

Id. lovasi BALOGH FERENC dr. (Hollywood, CA) *1910,
Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait a budapesti Toldy Fe-
renc fôreâliskolâban, egyetemi tanulmânyait a budapesti Kôz-
gazdasâgtudomânyi Kar kûlképviseleti és kôzigazgatâsi szakân
végezte, ahol 1932-ben doktori fokozatot nyert. AKecskeméti
Jogakadémiân jogot végzett. Tovâbbi egyetemi tanulmânyokat



folytatott Ausztriâban, Angliâban, Franciaorszâgban és az
Egyesûlt Âllamokban. — A Kôzgazdasâgtudomânyi Karon
egyetemi tanârsegéd, majd 1933-tôl 1945-ig a M. kir. Pénzûgy-
minisztériumban miniszteri titkâr és a pénzûgyminiszterek sze-
mélyi titkâra. 1945-tôl 1951-ig a bajororszâgi amerikai katonai
kôzigazgatâs, majd az USA fômegbîzotti hivatalânak kôzigaz-
gatâsi tanâcsadôja. 1951 —1958 kôzôtt pénzûgyi és kôzigaz-
gatâsi tevékenységet folytat Los Angelesben, 1958-tôl a bur-
banki Mode O'Day Co. pénzûgyi és szâmviteli osztâlyvezetôje.
Az Ârpâd Akadémia és Ârpâd Szôvetség tagja, a dél-kalifor-
niai Amerikai Magyar Szôvetség ôrôkôs dîszelnôke, a Szent
Lâszlô Rend tagja. A magyar érdemrend lovagkereszt és tôbb
kûlfôldi kitûntetés tulajdonosa. Szâmos szak- és mûvész-
egyesûlet tagja. Gazdag szakirodalmi munkâssâga kôzûl ki-
emelkedik "A parlamentârizmus tôrténete, kûlônôs tekintettel
Magyarorszâgra" c. kônyve, amely Budapesten 1934-ben jelent
meg.

Vitéz DARABONT FERENC (Los Angeles, Kalifornia), a
United Air Lines tisztviselôje. *1917, Kisszeben. Édesapja kû-
lônitményével 1938-ban részt vett a felvidéki harcokban és mâr
mint a Felvidéki Emlékérem és a Nemzetvédelmi Kereszt tulaj
donosa jelentkezett ônkéntes katonai szolgâlatra. Az orosz
harctéren vitézûl harcolt. Sûlyosan megsebesûlt. Felépûlése
utân Budapest védelmi harcaira ûjbôl ônként jelentkezett.
1945 januârjâban a Lânchîd kôzelében orosz hadifogsâgba
esett. 1949-ben a Tucsek-tanâcs halâlra îtélte, de kivégzés he-
lyett Mârianôsztrâra, majd a tatabânyai bânyâba vitték. Innen
1956-ban szabadult ki. Részt vett a budapesti harcokban,
aztân a pécsi ellenâllôkboz csatlakozott, csak amikor ott is
minden elveszett, akkor szôkôtt ât Jugoszlâviâba. Innen kerult
Franciaorszâgba, hârom éwel késôbb Kanadâba, majd ûjabb
hârom éwel késôbb az Egyesûlt Âllamokba, aboi ûj életet kez-
dett, tôretlen hittel csatlakozott az emigrâciôs magyar szerve-
zetek munkâjâhoz. A Szent Lâszlô Rend és az OCM lovagja.

DEÂK L. SÂNDOR dr. (Redmond, Washington) mate-
matikus, fômérnôk. *1934, m. 1957-ben Budapesten, 1961-
ben a Minnesota egyetemen szerzett gépészmérnôki oklevelet és
1970-ben a Washington egyetemen avattâk a bôlcsészettudo-
mânyok doktorâvâ. A "Department of Aeronautics and



Astronautics"-on benyùjtott doktori értekezésének târgykôre;
"Large Deflections of a Lineary Viscoelastic Shallow Sphe-
rical Shell" volt.

1957-tôl 1969-ig kûlônbôzô kutatô munkâlatokat végzett,
1969-tôl 1975-ig a "Mathematical Sciences Northwest, Inc.
fômérnôkeként mûkôdôtt, a Washington egyetemen "Strength
of Materials" és "Aeroelasticity" cîmmel tanfolyamokat veze-
tett és kutatâsokat végzett, négy tudomânyos konferenciân vett
részt; 14 szaktanulmânya jelent meg.

Az Egyesûlt Âllamokba 1957-ben vândorolt ki s 1962 ôta
amerikai âllampolgâr.

DOMJÂN ÂRPÂD (North Hollywood, CA) szobrâszmû-
vész. *1905, Budapest. Tanulmânyait Budapesten végezte és
1927-ben fejezte be. Hâromévi amerikai tartôzkodâs utân négy
félévet hallgatott a North Ridge-i egyetemen. Alkotâsai Buda
pesten és az Egyesûlt Âllamokban ôrzik nevét és mûvészi kivâ-
lôsâgât. Szobrai megtalâlhatôk Angliâban, New Yorkban,
Berlinben, Hamburgban, Belgrâdban, Sofiâban, Izraelben,
Sziriâban, Mexikôban, Olaszorszâgban, Erdélyben, Houston-
ban és Las Vegasban is. Ezenkîvûl szâmos restaurâlâst végzett
Magyarorszâgon, fôként Budapesten, de vidéki vârosokban
(példâul Kassân, Nagybânyân, Gyôngyôsôn, Visegrâdon,
Esztergomban, stb.) is. Rekonstruâlasai kôzûl érdemes meg-
eixilîteni a visegrâdi Mâtyâs-kûtat és Szent Margit koporsôjât.
Los Angelesben az ûj postapalotâra ô faragta a pony-expresst.
Szobrâszati mûveinek szâma szinte felsorolhatatlan, kôzûlûk
nagyon sok van magânkézen is. 1975 ôta az Ârpâd Akadémia
mûvészeti fôosztâlyânak meghivott rendes tagja.

EGEGHY PÉTER (Northridge, CA) festômûvész. *1924,
M. Tanulmânyait a budapesti egyetemen és a Képzômûvészeti
Akadémiân, majd Csehszlovâkiâban végezte. Legkûlônbôzôbb
természetû realisztikus, impresszionista és portré alkotâsaival
22 nagyobb dîjat nyert. Arcképfestményei kôzûl kûlônôsen ki-
emelkedik Mindszenty bîborosrôl és Los Angeles polgârmeste-
rérôl készûlt alkotâsa. Szâmos mûve lâthatô kûlônbôzô mûzeu-
mokban, egyik pâlyadijnyertes festménye pedig az Egyesûlt
Âllamok Kongresszusâban fûgg. Mûvészetét bemutattâk Lon-
don, Pârizs, Rôma, Budapest, Mûnchen, New York és Los
Angelesmûértô kôzônségének. Sajâtos mûvészeti technikâjâval



mindenûtt pâratlan sikert arat. Kûlônleges képessége a lôver-
senyek mozzanatainak megôrôkîtése. A legkiemelkedôbb talân
ezek kôzûl a Del Mar verseny eleven âbrâzolâsa, amely Bradley
Omar tâbornok tulajdonâba kerûlt.

vitéz GÂLOCSY ZSIGMOND (Toronto, Ont., Kanada)
vaskohômérnôk, professzor. Hires felvidéki bânya- és kohô-
mérnôk csalâdbôl szârmazik. Fôiskolai tanulmânyait Selmec-
bânyân végezte, aboi 1914-ben bânya- és kohômérnôki okleve-
let szerzett. Az elsô vilâghâborû idején 27 hônapi harctéri szol-
gâlatot teljesitett, mint tartalékos tûzértiszt és tôbb kitûntetés-
sel egyûtt az arany vitézségi érmet is megkapta. 1917-ben a leg-
magasabb vaskohômérnôki képesîtést szerezte meg s a resicai
vas- és acélmûvek szolgâlatâba lépett. Kôzvetlenûl a trianoni
békeparancs utân mérnôki mûkôdését meg kellett szakîtania.
Ekkor nemzetpolitikai tevékenységet fejtett ki, majd késôbb
édesapja mérnôki irodâjânak vezetését vette ât. 1928-ban a
diôsgyôri vas- és acélmûvek gâzfejlesztô telepének korszerûsî-
tésére tett javaslatot, késôbb a honvédelmi minisztérium kere-
tében oldott meg igen fontos feladatokat, Koller Kâroly kar-
târsâval egyûtt az oxigénes gâzfejlesztés terén ért el nagyjelen-
tôségû eredményeket. Eljârâsa a mâsodik vilâghâborû utân
Thyssen-Gâlôcsy néven vâlt vilâgszerte ismertté. 1944-ben
szûlôhazâjât el kellett hagynia. Elôbb a hollandiai âllami szén-
bânyâszat lutteradei telepén folytatott kîsérleteket, majd mint
kûlônleges széngâz- és hôtechnikai szaktanâcsadô, Angliâban a
Power Gas Corporationtôl, Németorszâgban a Thyssen és
Krupp, az esseni Gottfried Bischoff vâllalatoktôl, Svâjcban
pedig a "Vogogas A. G." és a "Société Thermotechnische
S. A." cégektôl kapott szerzôdéses megbîzatâsokat. Késôbb
Olaszorszâgban és Angliâban krsérleti és demonstrâciôs telepek
épîtésénél mûkôdôtt kôzre. A szén-, olaj-, gâz-, vas- és acél-
gyârtâs terén tôbb mint 50 szabadalmât jegyezték be.

1934-ben magântanârrâ képesîtették, 1944-ben az egyete-
mi ny. r. tanâri cîmmel tûntették ki. Szâmos szaktanulmânya
jelent meg elôbb magyar folyôiratokban, késôbb nemzetkôzi
kiadvânyokban. Az utôbbi évtizedben az acélgyârtâs ûjabb
irânyainak kijelôlésével kapcsolatosan fejtett ki korszakalkotô
tudomânyos munkâssâgot. Tôbb magyar, német, angol.



belga, svâjci tudomânyos egyesùlet és akadémia rendes és tisz-
teletbeli tagja. Az Ârpâd Akadémia 1971-ben hîvta meg tisz-
teletbeli tagjai sorâba.

Ft. KÔTAI ZOLTÂN dr. (Cleveland, Ohio) laptulajdonos
fôszerkesztô. *1914, Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait a
budapesti Madâch Imre gimnâziumban végezte. Âldozôpappâ
1938-ban szentelték fel. 1944 novemberében a hittudomânyok
doktorâvâ avattâk. Mint tâbori lelkész, Kôszegen, Bécsben,
majd a németorszâgi Landshutban teljesîtett szolgâlatot. Itt
nevezték ki a Vatikân németorszâgi és ausztria missziàjânak
magyar megbîzottjâvâ (delegatus missions Vaticanat: in
Germania et Austria). Ekkor kapott kiilônleges megbizâst
Mindszenty Jôzsef bîboros, esztergomi érsektôl s Magyarorszâg
hercegprimâsâtôl sajtôtermékek (kônyvek, lapok, stb.) kiadâ-
sâra. Ezt a megbizâsât Mindszentybîboros utôlagosan is
megerôsitette.

Mint a Vatikâni Missziô magyar delegâtusa, keresô szolgâ
latot szervezett. Megszervezte a katolikus magyar menekûltek
lelki gondozâsât, lelkigyakorlatokat rendszeresîtett, vitéz Kis-
barnaki Farkas Ferenc fôcserkésszel egyûtt gondoskodott a ma
gyar cserkészmozgalom meginditâsârôl, 1947 augusztusâban
Altôttingbe szentistvânnapi zarândoklatot hirdetett, megindl-
totta az "Irânytû" cîmû lapot s 1950-ig mintegy 40 kônyv kia-
dâsârôl gondoskodott.

1950-ben Argentînâba vândorolt, aboi az argentinai kivân-
doroltak lelkipâsztora, a magyar missziô igazgatôja volt; mint
egy 100 ûjabb kônyv, a Délamerikai Magyarsâg, a Diârium, és
a Kdrpât kiadâsârôl gondoskodott.

1959-ben âttelepûlt Clevelandba, ahol folytatta a Kdrpât
kiadâsât, mintegy ûjabb 60 kônyvet hozott forgalomba, meg
szervezte a "Kis Dongô", az "Az Ûjsdg", majd a "Detroiti
Magyar Ûjsdg" cîmû lapokat, amelyek 1976. januâr 1-tôl kez-
dôdôen "Magyar Ûjsdg" cimmel jelennek meg. Oroszlânrésze
volt a magyar kereszténység millenniumânak clevelandi meg-
ûnneplésében és Mindszenty bîboros lâtogatâsânak elôkészîté-
sében. 1970 ôta az Ârpâd Akadémia meghîvott rendes tagja,
1971-ben a clevelandi Magyar Târsasâg babérkoszorûval,
1975-ben a XV. Magyar Talâlkozô a Mindszenty-emlékalbum
kiadâsâért az arany Arpâd-éremmel tûntette ki.



MINDSZENTY JÔZSEF bîboros, Esztergom érseke,
Magyarorszâg hercegprimâsa. *1892. mârcius 29, Csehimind-
szent, Vas vârmegye, M. Édesapja nemes Pehm Jânos, Edes-
anyja nemes Kovâcs Borbâla volt. Elemi iskolâit szùlôfalujâ-
ban, kôzépiskolai tanulmânyait Szombathelyen, a csorna-pre-
montrei kanonokrend gimnâziumâban végezte. 1915-ben szen-
telték âldozôpappâ. 1917-ben pûspôke a zalaegerszegi kôzépis-
kolâk bittantanârâvâ nevezte ki, 1919 tavaszân pedig a zala
egerszegi plébânia vezetésével bîzta meg. Az elsô magyarorszâ-
gi tanâcskôztârsasâg idején elfogtâk és bebôrtônozték. Kisza-
badulâsa utân napilapot indltott. 1921-ben Zalaegerszeg plé-
bânosa, 1924-ben Pornô cîmzetes apâtja lett. 1937-ben XII.
Plus pâpai prelâtus cîmmel tûntette ki, 1944. mârcius 4-én
pedig Veszprém megyés pûspôkévé nevezte ki. November
27-én a helyi hatôsâg tôrvényhozôi mentelmi jogânak megsér-
tésével letartôztatta. 26 papja és kispapja vele egyiitt venait a
bortônbe, ahonnan késôbb a sopronkôhidai fegyhâzba vitték.
Innen csak 1945. âprilis 20-ân tudott piispôki székhelyére visz-
szajutni.

Az esztegomi érseki méltôsâgba XII. Plus papa korâbbi
kinevezése alapjân 1945. oktôber 7-én iktattâk be.

A biborosi méltôsâgot Mindszenty 1946. februâr 21-én
nyerte el. A biborosi kalap âtadâsakor a papa megôlelte, "El-
jen Magyarorszâg!" szavakkal kôszôntôtte s azt mondta neki:
"A 32 kôzôtt te leszel az elsô, aki azt a vértanûsâgot elszenve-
ded, amelyet ez a vôrôs szin jelképez".

1947-ben részt vett az ottawai Mâria-Vilâgkongresszuson;
hazatérése utân Mâria-évet hirdetett, amelyen tôbb mint 3
milliô hivô jârult szentâldozâshoz és 4.6 milliô vett részt.

1948. december 26-ân letartôztattâk, 1949. februâr 5-én a
néptôrvényszék életfogytiglan szabadsâgvesztésre itélte. Csak
1956-ban a szabadsâgharc idején szabadult ki. Néhâny nappai
késôbb a benyomulô oroszok elôl az Egyesiilt Allamok buda-
pesti kôvetségén kért menedékjogot. 15 évig maradt ott ônkén-
tes szâmkivetésben; csak 1971. szeptember 29-én volt bajlandô
VI. Pâl pâpa ôhajânak megfelelôen Rômâba menni. Onnan
oktôber 23-ân tâvozott Bécsbe s a Pâzmâneumbôl lâtogatta

végig a vilâgon szétszôrôdott magyarsâgot.
Elitélésének pontosan 25. évfordulôjân, 1974. februâr 5-én



VI. Pâl papa az esztergomi érseki széket meguresedettnek nyil-
vânîtotta. Ô azonban tovâbbra is folytatta fôpâsztori kôrûtjait.
1974 mâjusâban jârt Clevelandben és 26-ân az Ârpâd Aka-
démia dîszkôzgyûlésén is megjelent, ott mint az Ârpâd Aka-
démia disztagja, elôadâst tartott és âtvette azt az arany Arpâd-
érmet, amellyel a Magyar Talâlkozô "Emlékirataim" és
"Memoirs" cimû mûveit tûntette ki.

Dél-Amerikai ûtjârôl tôrtént visszatérését kôvetôen mûtétet
hajtottak végre rajta, amely utân 1975. mâjus 6-ân jobblétre
szenderûlt. Hamvait mâjus 15-én a mariacelli kegytemplom
sîrboltjâban helyezték ideiglenes nyugalomra.

NOËL PÉTER (Edmonton, Alberta) gépész- és elektro-
mémôk. *1924, Budapest. A budapesti bencés gimnâzium el-
végzése utân a Jôzsef Nâdor Mûegyetemen 1948-ban gépész-
mérnôki, majd elektromérnôki oklevelet szerzett. Elôbb a
Ganz, azutân az Egyesûlt Izzô villamossâgi vâllalatânâl, végiil
az Uvaterv-intézetnél mûkôdôtt s a Kandô Kâlmân Technikum

esti tagozatân lett elôadô tanâr; bat szabadalmat szerzett.
1944-ben a mûegyetemi rohamzâszlôalj tagja volt, sebesûlten
orosz fogsâgba esett, de onnan kétszer megszôkôtt. A hâborût
kôvetôen a mûegyetemi katolikus egyhâzkôzségben és a
cserkészcsapatban tevékenykedett. 1956-ban a mûegyetemi
rohamzâszlôaljban a hîrszerzést és a hîradâst szervezte meg.
November 4 utân nyugatra kellett menekûlnie. A kanadai
Winnipegen tervezô mérnôk, az edmontoni Alberta egyetemen
tanârsegéd, majd kutatô mérnôk lett, végul "Research Electro-
nics" néwel ônâllô vâllalatot létesîtett, hârom kanadai szaba
dalmat szerzett. Bekapcsolôdott a kanadai szakegyesûletek és a
magyar emigrâciôs szervezetek munkâjâba. Az albertai tarto-
mâny kormânya a nemzetiségi mûvelôdés terén szerzett érede-
meiért 1975-ben kitûntetésben részesîtette, a Szent Lâszlô Târ-
sasâg és a Nagy Konstantin Rend lovagjâvâ avatta.

PÂDÀR G. ISTVÂN dr. (Sarasota, FL) orvos, idegsebész,
Egyetemi tanulmânyait a Cornell Universityn folytatta, aboi
annak Médical Collegé-ben szerezte meg orvosdoktori fokoza-
tât 1963-ban. Orvosi mûkôdésének fôbb âllomâsai; Nev? York

Hospital (Cornell University) 1963 —1964, az Egyesûlt Âlla-
mok hadseregének kôtelékében sebész 1964 —1966, a buffalôi



New York University kôrhâzaiban dolgozik 1966 —1970 kôzott,
majd 1970-ben ott szerzi meg idegsebészi szakorvosi képesîté-
sét. 1970 ôta magângyakorlatot folytat. Szâmos orvosi szak-
egyesulet tagja. Az idegsebészet târgykôrében jelentôs szak-
cikkei jelentek meg. Az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi
szakosztâlya 1975-ben hîvta meg rendes tagjai kôzé.

PÔTA JÔZSEF (New York, N.Y.) festômûvész, *1938,
Mezôkôvesd, M. 1955-ben Miskolcon esztergâlyosi szakvizsgât
tett, majd Miskolcon és Budapesten kôzépiskolât végzett,
utâna ûzemekben dolgozott, 1969-tôl 1972-ig kutatôintézetben
mûkôdôtt. 1972-ben elhagyta az orszâgot. Bécsben hâzassâgot
kôtôtt Petrôczy Erzsébettel s vele egyûtt 1972. jûlius 18-ân az
Egyesûlt Âllamokba jôtt, itt ûj életpâlyât kezdett, festészetet
tanult. 1974 tavaszâtôl kezdôdôen ônâllôan dolgozik. Tagja
lett a Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségének,
Los Angelesben részt vett a bicentenniâlis kiâllîtâson, azt kôve-
tôen a Magyar Talâlkozô Ârpâdpâlyâzatân egyik mûvével dîsz-
oklevelet nyert, az Ârpâd Akadémia pedig rendes tagjai sorâba
hivta meg.

PULVÂRI KÂROLY Ferenc (Washington, D.C.) egyetemi
tanâr. *1907, Karlsbad, Ausztria. A budapesti mûegyetemen
elektromérnôki oklevelet szerzett, majd a Standart Telefon
Vâllalatnâl mint a laboratôrium vezetôje helyezkedett el.
Innen a magyar râdiôhoz kerûlt, 1935-ben pedig a Magyar
Filmstudiô fômérnôke és a Magyar Tâvirati Iroda mûszaki
igazgatôja, ugyanakkor a Pulvâri Elektrofizikai Laboratôrium
vezetôje lett. 1943 ôta a budapesti mûegyetemen elôadâsokat
tartott. Vâllalata épîtette Dorog és Lâbatlan kôzt a nagy-
feszûltségû tâwezeték-telefon-ôsszekôttetést, a Magyar Film
Iroda 70 gépét, amelyeknek alkalmazâsâval 116 magyar film
készûlt. A hâborû utân Budapesten és Belgrâdban pontos idô-
bemondô berendezést épîtett. Amerikâba 1949-ben vândorolt
ki s a Washington egyetem tanâraként elektromérnôki elôadâ
sokat tartott, laboratôriumokat vezetett, vâllalati elnôkséget
tôltôtt be, szâmos szaktanulmânyt îrt; mintegy 50 eurôpai és
szâmos amerikai szabadalma van. Munkâssâgât jelenleg is
folytatja. 1975-ben a "Daughters of the American Révolution"



az "Americanism Medal" adomânyozâsâval tiintették ki ("for
Trustworthines, Service, Leadership and PatriotiEm"). Az Âr-
pâd Akadémiânak 1967 ôta meghîvott rendes tagja, mérnôk-
tudomânyi osztâlyânak pedig 1974-ig elnôke volt.

SÂNDOR ANDRÂS (McGraw, N.Y.) mérnôk. *1901,
Brooklyn, N.Y. A Szavniczai Sândor-csalâd sarja. 9 éves korâ-
bansziileivel egyiitt Magyarorszâgra kôltôzôtt, kôzépiskolai ta-
nulmânyait a magyar Eperjesen, egyetemi tanulmânyait mâr a
prâgai Kâroly egyetemen végezte, ahol elektromérnôki
oklevelet szerzett. Mint kezdô mérnôk a pozsonyi Siemens
Villamossâgi Mûveknél helyezkedett el, majd 1929-ben ônâllô
vâllalatot alapitott. Kôzponti irodâjât késôbb Prâgâba, a Fel-
vidék visszacsatolâsa utân pedig Budapestre tette ât. Uze-
meinek mûkôdése 1944 végén szûnt meg, a kassai fiôkjât az âl-
lam foglalta le. 1946-ban mint amerikai polgâr New Yorkba
utazott, aboi céget alapîtott, de bamarosan a baditengerészet
kôtelékeibe lépett, aboi osztâlyvezetô lett; 9 és fél évi szolgâlat
utân, 1956 végén a "RCA Semiconductor Researcb Center"-
nél helyezkedett el, aboi 15 évig mûkôdôtt, s mint a kôzpont 11.
osztâlyânak vezetôje, 1971-ben vonult nyugalomba. Tudomâ-
nyos munkâssâgânak elismeréseként a Century Club ezust,
arany és gyémânt jelvényes tagja lett. Tanulmânyai 5 részben
"Ail Solid State Devices Tests for tbe Purpose of Determining
tbe Effects on Component Parts As May Be Encountered in
Aircraft, Missiles and Tanks" cimmel jelentek meg.

Mellékesen a Rutgers egyetemen mezôgazdasâgi tanulmâ-
nyokat végzett s 1965 ôta a New York-i McCraw-n tejgazda-
sâgot vezet.

Szâmos magyar és amerikai egyesiilet tagja, Newjerseyben
(Somersetben) a bétvégi magyar iskola és ôvodâjânak 11 éven
ât igazgatôja. 5 év 'ôta a Magyar-Amerikai Republikânus Or-
szâgos Pârt iskola- és tanulmânyi bizottsâgânak elnôke, 1973
ôta a newbrunswicki magyar egybâzak és cserkészek magyar
iskolâjânak és ôvodâjânak igazgatôja. Nyolc nyelven beszél. Az
ArpâdAkadémia 1975-ben blvta meg tudomânyos fôosztâlya
keretébe rendes tagjai sorâba.

SCHWALB MIKLÔS (Boston, Mass.) zongoramûvész,
zeneprofesszor. *1909, Budapest. Tanulmânyait a budapesti
Zeneakadémiân végezte, aboi Kovâcs Sândor, Dobnânyi Emô,



Weiner Leô és Kodâly Zoltân tanîtvânya volt. 16 éves kora ôta
London, Pârizs, Amsterdam, Berlin és Budapest hangverse-
nyein aratott sikereket. Az Egyesûlt Âllamokban a New York-i
Carnegie Hallban ôtszôr, a Town Hallban szâmos hangverse-
nyen, a bostoni Jordan Hallban 1947 ôta évenként rendszere-
sen lépett fel. 39 hangversenybôl âllô sorozatât amerikai és
eurôpai televîziôkon mutattâk be. A "National Educational
Télévision" részére 4 Brahms- és 4 Chopin-filmszàlagot, a
Golden Crest Academy részére hanglemezeket készitett. 1947
ôta a bostoni "New England Conservatory of Music" tanâra,
négy év ôta pedig a North Eastern egyetemen is elôad.
1975-ben arany Ârpâd-érmet nyert, az Ârpâd Akadémia
ugyanakkor mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba hivta

SELMECZl G. JÔZSEF (Pittsburgh, Pa.) geolôgus mérnôk.
*1930, Bânhida, M. 1949-tôl 1953-ig Sopronban a Piltechni-
kai Intézet hallgatôja volt, kitûntetéssel végzett és geolôgus
mérnôki oklevelet szerzett. Utâna a Magyar Tudomânyos Aka
démia tudôsképzése keretében folytatta tanulmânyait, a klvânt
vizsgâkat is letette, kandidâtusi tételét azonban mâr nem tudta
kidolgozni, mert az 1956-os szabadsâgharc utân el kellett
menekûlnie. Tanulmânyait a pittsburghi egyetemen fejezte
be. Magyarorszâgon tanârsegéd, majd bânyamérnôk volt,
Amerikâban 1957-tôl 1968-ig kûlônbôzô vâllalatoknâl végzett
kutatâsokat és szakmunkâlatokat, 1968 ôta pedig a pittsburghi
"Dravo Corporation" alkalmazâsâban âll. Jelenleg a vâllalat
kutatô és fejlesztési osztâlyânak igazgatôja s tôbb mâs vâllalat
tanâcsadôja. Tôbb mint 50 bel- és kùlfôldi szabadalma van, 5
szaktestûlet rendes tagja. 13 szakkôzleménye jelent meg és 10
nagyobb kutatômunkât végzett el.

SZABÔ ANDRÂS IMRE (Export, PA) elektromérnôk.
*1937, M. A piaristâk kecskeméti gimnâziumâban, 1955-ben
érettségizett. Fôiskolai tanulmânyait a skôtorszâgi Glasgowban
végezte, aboi a "Royal Collège of Sciences and Technology"-n
elektromérnôki oklevelet szerzett. A master-fokozatot ugyanott
"information engineering"-bôl nyerte el, mîg a bôlcsészettu-
domâny doktori oklevelet "electronic engineering"-bôl az
angliai Birmingham egyetemén 1964-ben kapta meg. Elôszôr



az "English Electric Co."-nâl kapott alkalmazâst, 1966 ôta
azonban a Westinghouse-nâl mûkôdik, jelenleg a vâllalat kom-
puteres eljârâssal kapcsolatos fejlesztési kîsérleteit és kutatâsait
irânyîtja. Eddig 12 szabadalmât jegyezték be.

SZÉKELY JÂNOS (Braunschweig, Németorszâg) hegedû-
mûvész és zeneszerzô. *1944, Budapest. 1962-ben az I. Istvân
gimnâziumban érettségizett. A zenei konzervatôriumban zene-
szerzést és hegedûmûvészetet tanult, 1967-ben hegedû-szolfézs-
tanâri oklevelet kapott. Brâcsâzni 1966 ôta tanult Németh
Géza professzornâl, aki a Bartôk-vonôsnégyes tagja. Zeneszer-
zési szakon Major Ervin dr., Szelényi és Soproni voltak a ta-
nârai. Zeneszerzési tanulmânyait a Zeneakadémiân szerette
volna folytatni, de mivel oda nem vették fel, magânûton
képezte tovâbb magât. 1971-ben — Bartok "Brâcsaverseny"-
ével — felvették a braunschweigi operahâz zenekarâba s azôta
ott jâtszik. Brâcsâzni Varga Tibor professzornâl tovâbb tanul,
zeneszerzésben is folytatja tanulmânyait. 1975 mâjusâban
német menedékjogot kapott. 1975-ben "Aranyfelhô" cîmû
zenemûvével ezûst Arpâd-érmet nyert.

VARSÂNYI GYULA dr. (Adelaide, Ausztrâlia) egyetemi
tudomânyos kutatô. *1912, Esztergom, M. Kôzépiskolai tanul
mânyait az esztergomi bencés gimnâziumban, egyetemi
tanulmânyait Szegeden, Budapesten, Rômâban és Milânôban
végezte. 1937-ben a kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyete-
men a jogtudomânyok doktorâvâ avattâk. Pâlyafutâsât a Kûl-
kereskedelmi Hivatal berlini és stockholmi kirendeltségein
kezdte, majd a miniszterelnôkség gazdasâgtudomânyi osztâ-
lyân folytatta. Ezutân a Kûlkereskedelmi Hivatal dâniai kiren-
deltségének lett a vezetôje. Az utôbbi 16 év folyamân az auszt-
râliai Adelaide egyetemének jogi karân mint tudomânyos ku
tatô (research officer in law) mûkôdik. Eurôpai és amerikai
vezetô szakfolyôiratokban a nemzetkôzi jog és a nemzetkôzi vi-
szonylatok kérdéseiyel foglalkozô szâmos tanulmânya jelent
meg. 1975 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.
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