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ELOSZO

(Amely kérelem is olvasôinkhoz,
barâtainkhoz, tâmogatôinkhoz)

Minden szakértô véleménye megegyezik annak megdllapt-
tdsâban, hogy az évente ôsszeûlô Magyar Taldlkozô tdrgya-
Idsi anyagdt felôlelô vagy ismertetô Krônika kôtetet rendkixnil
értékes kiadvdnyok, pôtolhatatlan kézikônyvek és nélkûlôzhe-
tetlenforrdsmûvek mindazok szdmdra, akik a magyar ûgyek és
idôszerû sorskérdések irdnt komolyan érdeklôdnek. Sokan azt
is hangsûlyozni szoktdk, hogy ezeknek a kôteteknek az értéke
még felbecsùlhetetlenebbé vdhk, amikor mdr majd mi, lelkes
magyarok, az élet kônyôrtelen tôrvényei szennt azidegen anya-
fôldben porladozunk.

Az utôbbi évtized esztendeiben ahg akadt olyan hét,
amikor a Krônika egy-egy vevôje, olvasôja itt ne hagyott volna
bennûnket. Astatisztikaiadatok szennt ebbôl a szempontbôl a
kôvetkezô években még siralmasabb lesz a helyzet. Az emigrd
ciô lassan kihal s vele egyûtt elnémulnak a kûlfôldt magyar
lapok, folyôiratok is, megbénul a magyar îrôk munkdja, mert
nem lesz, aki a magyar betût olvassa, terjessze.

Sajnos, a Krônikdk olvasôtdbordnak mintegy harmada mar
a tûlvildg messze partjairôl integet bûcsût felénk, akik még
Isten kegyelmébôl élûnk tovâbb kûzdhetûnk céljatnkért s a
magyarsdg jobb jôvôjéért. Gyakorlatilag ez a tény azt jelentz,
hogy a Krônika kiaddsi kôltsége olyan ôridsi tôbbletet hdrû
rdnk, amely egyre inkdbb elviselhetetlenné lesz.

Komolyan és hatdrozottanfel kell vetnûnk a kérdést. szûn-
tessûk meg a Krônika kiaddsdt, hogy aszerkesztôknek kevesebb
legyen a gondjuk, ônzetlen munkdjuk, a ktadônak meg ne le-
gyen anyagi rdfizetése? ,1. u

A vdlaszt csak olvasôink és vevôtnk adhatjdk meg, akiknek
az a meggyôzôdésûk, hogy a Krômka megjelenése fontos. Az
elôbbi kérdés tehdt ûgy môdosul: tudnak-e olvasôink segûeni a



kiadâsi kôltségek elôteremtésében? Tudnak-e még néhdny
ônzetlen magyart talâlni barâtaik, ismerôseik kôrében, akiket
megtudnak nyemi a Krônika megvételére és olvasdsâra? Tud-
juk, vannak olyan magyar testvéreink is, akik nagy elfoglalt-
sdguk és ezzel egyûttjdrô keresetûk miatt nem érnek rd olvasni,
de azért gazdag magyar kônyvtdrral rendelkeznek. Vajon ezek-
nek nem lenne érdemes gyûjteményûket a Krônika — szakér-
tôk megdllapûdsa szerint — értéhes kôteteivel kiegészûeni,
gazdagûani?

Tdvol dll tôlûnk, hogy panaszkodjunk, sirdnkozzunk, erre a
még rdnk vdrô sok magyar munkdvaljdrô lekôtôttségûnk miatt
idônk sincs, de a kôltôvel egyûtt kôtelességszerûen fel kell vet-
nûnk a "lenni vagy nem lenni" prôzai kérdését, amelynek
vdlaszdt kielégûô môdon csak olvasôink adhatjdk meg.

Ebben a kôtetben Erdély és az erdélyi magyarsdg sorskér-
déseivel 16 kivdlô szakember foglalkozik. Elôaddsaikat a
kôzônség ôridsi lelkesedéssel és nagy elismerésselfogadta, a szô
azonban elhangzik, itt az irds megmarad) a benne foglalt
ismeretekre az erdélyi magyarsdg jogaiért és szabadsdgdért
folytatôdô kûzdelmûnkben tovdbbra is feltétlenûl szûkségûnk
lesz. Mds idôszerû kérdések szakszerû megvildgitdsdn hivill
ebben a kôtetben afiatal magyar értelmiség is megszôlal, hogy
részt kérjen és feladatot kapjon a magyar jôvô eredményes
munkâldsa terén.

Jôvôre, illetôleg az ôsszel a felvidéki magyarsdg helyzetével
ôhajtunk tûzetesebbenfoglaïkozni. Kisegît bennûnket ebben a
tôrekvésûnkben? Aki legaldbb egy szalmaszdlat vet a mzben
fuldoklô elé, tôbbet tesz, mint aki hitét és rernényét vesztetten
keserû lemonddssal kézlegyintéssel vdlaszol, de azért legkôze-
lebb ûjra râszdn néhdny ezer dolldrt a hazautazdsi kôltségekre.

Vdlaszt és dôntést kérûnk!

Dr. NddasJdnos

n



A TIZENHATODIK MAGYAR TALÀLKOZÔ
KRÔNIKAJA

Az elsô nap, 1976 november 26-ân

A XVI. Magyar Talâlkozô s egyben a IV. Magyar Kong-
resszus ûléseit az âllandô titkârsâg vezetôje, dr. NâdasJdnos a
clevelandi Plaza (korâbban Statler) szâllô emeleti nagy elôadô-
termében 1976 november 26-ân, pénteken délutân 4 ôrakor
nyitotta meg. A magyar Hiszekegy elmondâsât kôvetôen ûdvô-
zôlte a termet megtôltô hallgatôsâgot, majd Vasvâri Zoltànt, a
Kereszt és Kard Mozgalom vezetôjét, az Amerikai Magyar Szô-
vetség aleinôkét kérte fel a fiatal magyar értelmiség konferen-
ciâjânak vezetésére.

A fiatal magyar értelmiség konferencidja Vasvâri Zoltân
bevezetôje utân a kétnyelvû és két kultûrâjû magyar ifjûsâg
idôszerû kérdéseivel foglaikozott. Az elhangzott elôadâsok szô-
vegét kôtetûnk 2. fejezete kôzli.

Délutân 5 ôrakor a Plaza szâllô emeleti nagy disztermének
elôcsarnokâban megrendezett kdnyv- és képzômûvészeti kidl-
lûds iinnepélyes megnyitâsâra keriilt sor. A szabad fôldôn
kiadott kônyvek, zenemûvek és hanglemezek bemutatâsârôl
ebben az évben is dr. Nddas Gyula "Ârpâd" Kônyvkiadô Vâl-
lalata gondoskodott. A képzô- és iparmûvészeti kiâllitâs fôren-
dezôje ismét Gyimesy Kdsds Ernô festômûvész, a Magyar Kép-
zômûvészek Vilâgszôvetségének elnôke volt Môr Jôzsef festô
mûvész, alelnôk kôzremûkôdésével. A fényképészeti kiâllîtâst
Buza Gyôrgy rendezte.

A megnyitô beszédeket és a kiâllitôk névsorât kôtetûnk 3.
fejezetében kôzôljûk.



Este 7 ôrakor nagyszabâsû irodalmi és mûvészest kezdôdôtt,
amelynek kôzônsége a Plaza szâllô emeleti nagy dîsztermét
zsûfolâsig megtôltôtte. A megnyitôt s annak keretében az ame-
rikai Fûggetlenségi Nyilatkozat kiadâsânak 200. évfordulôjârôl
szôlô megemlékezést dr. Somogyi Ferenc, az Ârpâd Akadémia
fôtitkâra mondta, az 1956-os magyar szabadsâgharc 20. évfor-
dulôjât dr. Molndr Zsïgmond, az Ârpâd Akadémia rendes
tagja méltatta. A rendkîvûl vâltozatos, kitûnô mûsort Brosnê
Karikds Cecûia mûvésznô vezette. A két fôszereplô Szeleczky
Zita szînmûvész (a kaliforniai Los Angelesbôl) és Ambrôzy Pâl
zeneszerzô (az ausztrâliai Melbournebôl) volt.

Ambrôzy Pâl elôszôr "Gyâszindulô" és "Magyar szonâta"
cîmû szerzeményeit adta elô zongorân, késôbb mâsik két mû-
vének egy-egy âriâjât kîsérte zongorân, valamennyit kiforrott
mûvészettel és osztatlan sikerrel. A kitûnô szerzôt és mûvészt a

kôzônség megérdemelten ûnnepelte.
Szeleczky Zita magyar kôltôk verseibôl adott elô. Nagy-

sikerrel szavalta el Stubner Gyula "Tanîtsatok engem" cîmû
kôlteményét és "Kis testvéreim, magyar gyermekek" cîmû
hanglemezének "A tûndérforrâs regéje" cîmû részét. A kivâlô
mûvésznôt a hallgatôsâg melegen ûnnepelte.

Dr. Kdlnoki Kis Tiborné a kanadai Montreâlban lakô dr.
vitéz Németh Emô két kôlteményét, "A Corvin-kôzben" és a
"Tizennégy évesek" cîmût adta elô kifogâstalan mûvészettel.

Koréh Ferenc îrô (New Yorkbôl) "Erdélyi emlékeimbôl"
cîmmel olvasott fel és keltett vidâm hangulatot.

Vizsolyi Agnes hegedûmûvész (Buffalobôl) Kodâly Zoltân
"Adagio" és Bartôk Béla "Népdalok" cîmû zenemûvébôl adott
elô felejthetetlen élményt jelentô hegedûmûvészettel. Jâtékâ-
nak sikerét és hatâsât VizsolyiZsuzsa zongoramûvésznô (ugyan-
csak Buffalobôl) fïnoman alkalmazkodô zongorakîsérete fo-
kozta.

Mdrton Ldszlô dalénekes (a wisconsini Slingerbôl)
Ambrôzy Pdl "Csanâd vezér" cîmû mûvének "kard-âriâjâ"-t,
"Mikes Kelemen" cîmû drâmâjânak pedig "bûcsû-âriâjâ"-t
énekelte a szerzô zongorakîséretével és râadâst kîvânô, nagy
sikerrel.

Az esten elhangzott két évfordulôi megemlékezés szôvegét
kôtetûnk 5. fejezete tartalmazza.



A minden tekintetben nagy sikerû irodalmi és mûvészest a
székely himnusz eléneklésével ért véget. A mûsor utân fogadâs,
ismerkedô koktél-parti kôvetkezett, amelyen az est kôzre-
mûkodô mûvészein s a IV. Magyar Kongresszus hârom vilâg-
részrôl egybesereglett résztvevôin kîvûl mind az Egyesûlt Alla-
mok, mind Kanada magyar gôcpontjainak szâmos kivâlô
vezetô egyénisége is megjelent.

A mâsodik nap, 1976 november 27-én

A IV. Magyar Kongresszus mâsodik napjân, 1976 novem
ber 27-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor kezdôdôtt az erdélyi
ankét, amely âllandôan fokozôdô érdeklôdés kôzben és folyton
gyarapodô hallgatôsâg elôtt a késô délutâni ôrâkig tartott. Az
ankéton délelôtt Eszenyi Lâszlô, az Amerikai Magyar Szôvetség
orszâgos alelnôke és az Ârpâd Akadémia rendes tagja
(Washingtonbôl); délutân pedig dr. SomogyiFerenc, az Ârpâd
Akadémia fôtitkâra einôkôlt.

Az elhangzott elôadâsok szôvegét — az irâsban bekûldôtt
bozzâszôlâsokkal és kiegészîtésekkel egyiitt — kôtetûnk 4. feje-
zetében hozzuk nyilvânossâgra. Kûlôn meg kell emiîtenûnk,
hogy Kâlmdn Lâszlô (New Yorkbôl) az ankét délutâni elôadâ-
sai elôtt bemutatta az Erdélyért New Yorkban és Washington-
ban rendezett tùntetésekrôl készûlt fîlmet is.

Az erdélyi ankét befejezése utân dr. Ndvori Kornél orvos
(Detroitbôl) idôszerû kérdésekkel foglalkozô elôadâsa kerûlt
sorra. amelynek szôvegét kôtetûnk 6. fejezete kôzli.

A kônyv- és levéltdrtudomdnyi értekezlet dr. Szilassy Sdn-
dor elnôki megnyitôjâval kezdôdôtt és folyt le. Elôadâsainak
szôvege kôtetûnk 7. fejezetében talâlhatô.

Az elôbb felsorolt eszmecserékkel pârhuzamosan a IV.
Magyar Kongresszus mâsodik napjân, tehât november 27-én,
szombaton, mâs termekben is rendkîvûl értékes tanâcskozâsok
folytak. Az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos igazgatôsâgi
ûlésén kîvûl ekkor és itt folyt le a "Magyar Mérnôkôk és Épûé-
szek Vildgszôvetségé"-ne\i talâlkozôja, az "Amerikai Magyar
Orvosszôvetség"-ne]!, az Arpâd Akadémia orvostudomânyi osz-
tâlyâval egyûttesen megrendezett elôadâssorozata, a Szuverén
Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend kôzgyûlése, valamint a Keleti



Târsasâg mâsnapra is âtnyûlô s a Magyar Kongresszus bezâ-
râsâig tartô ôstôrténelmi elôadâssorozata.

Az elhangzott elôadâsok szôvegét, vagy rôvid ismertetését
kôtetûnk 8., 9. és 15. fejezetei kôzlik.

A "szellemi Magyarorszâg" képviselôinek az ôrôk magyar
sorskérdésekkel foglalkozô, komoly és fârasztô tanâcskozâsai
utân kôzel 600 teritékes diszvacsora kôvetkezett, amelyet
hangulatos, rôvid mûsor egészîtett ki. Az elhangzott felszôla-
lâsok szôvegét s a kihirdetett kitûntetések és eredmények ismer
tetését kôtetûnk 10. fejezete foglalja magâban.

A diszvacsora ûnnepi szônoka Fôt. dr. Béky Zoltdn, az
Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos einôke volt, aki a magyar-
sâg tôrténelmi feladataira mutatott râ tômôr, hatâsos beszé-
dében.

A szertartâsmesteri tisztet ûjbôl dr. Laurisin Lajos opera-
énekes (New Yorkbôl), az Ârpâd Akadémia tiszteletbeli tagja
lâtta el pâratlan sikert aratô szellemességgel. Az amerikai

és a magyar himnuszt Nyilas Ferenc zongoraklséretével
Bodnâr A. Layosnéénekmûvésznô adta elô, illetôleg vezette. A
kitûntetések âtadâsâban Varga Sdndor, az Ârpâd Szôvetség fô-
széktartôja mûkôdôtt kôzre.

A diszvacsora utân a hagyomânyos Magyar Bdlt a nyugat-
clevelandi cserkészcsapatok (a 14. szâmû Gôrgey Artûr fiû- és a
34. szâmû Zrinyillona leânycserkészcsapat) regôs-csoportjânak
mûvészi tâncbemutatôja utân az elsô bdlozôk nyitottâk meg.

A bemutatô nagy sikeréhez az is hozzâjârult, hogy a tân-
cosok remekbe szabott és festôi lâtvânyt nyûjtô népi viseletben
a "tdpéi daru-dubôgô"-t jârtâk el, amely âltalânos tetszést
aratott.

A Magyar Bâlon a tdnczenét a kôzkedvelt Hegedeôs—
Megay-féle kivâlô zenekar szolgâltatta.

A diszvacsorân és a kitûnô hangulatban hajnali 5 ôrâig
tartô Magyar Bâlon mindenki nagyon jôl érezte magât, kelle-
mesen mulatott, szôrakozott s arrôl felejthetetlenûl szép emlé-
keket vitt magâval.

A harmadïk nap, november 28-dn
A IV. Magyar Kongresszus harmadik napjân, 1976 novem

ber 28-ân, vasârnap délelôtt 9 ôrakor kezdôdô dhitat elôzte
meg a tanâcskozâsokat. A felemelô istentiszteletet fôtiszteletû



dr. Béky Zoltân tb. reformâtus pûspôk, az Ârpâd Akadémia
elnôke és tiszteletbeli tagja vezette.

A vasârnapi âhitat utân dr. NddasJdnos, az âllandô titkâr-
sâg vezetôje szâmolt be az elmûlt évben kifejtett munkâssâgrôl
és a nevezetesebb események kôvetkezményeirôl. Ezt kôvetôen
a XVI. Magyar Talâlkozô (IV. Magyar Kongresszus) résztvevôi
a kôtetiink 11. fejezetében ismertetett terveket és javaslatokat
hallgattâk meg, majd a kôtetûnk 12. fejezetét alkotô zdrônyï-
latkozat kiadâsât hatâroztâk el.

Délelôtt 10 ôra utân 15 perccel az Arpdd Akadémia XI. évi
rendes kôzgyûlése kezdôdôtt, amelyrôl kôtetûnk 13. fejezeté
ben adunk szâmot. Az Arpâd Akadémia kôzgyûlése utân folyt
le az Arpâd Akadémia magyarsdgtudomdnyi munkakôzôsségé-
nek rendkivûl érdekes ankétja, amelynek anyagât kûlôn kiad-
vânyban adjuk kôzre.

A XVI. Magyar Talâlkozô (IV. Magyar Kongresszus) ta-
nâcskozâsait dr. Nddas Jdnos, az âllandô titkârsâg vezetôje és
az Arpâd Akadémia igazgatô tanâcsânak elnôke délutân 2 ôra-
kor a magyar Hiszekegy elmondâsâval fejezte be.



A KÉTNYELVÛ ÉS KÉTKULTÛRAJU
MAGYAR IFJÛSÀG

A fiatal magyar értelmiség konferenciâja

1. Vasvâri Zoltân: Bevezetô

2. Bôcsay Klâra: A magyar egyhâzak és a magyar cserkészet
3. Szabadkai Krisztina: Pâlyavâlasztâs a magyarsâg érdekei

szolgâlatâban
4. Kovdch Akos: A portlandi program
5. Szendrey Tamâs dr.\ A szabadfôldi magyar irodalom

vâlsâga
6. Sisa Istvdn: A magyar sajtô jôvôje Amerikâban
7. Dr. Luddnyiné Nddas Panni: Magyar nyelv és tôrténelem
8. Beke Imre: Amerikai magyar élet
9. Somogyï Lél: A kétnyelvû és kétkultûrâjû magyar ifjûsâg

10. Chdszdr Ede dr.\ A magyar fîatalok helytâllâsa

1.

Vasvdri Zoltdn-.

"INTELMEK"

Tompa Mihâly egyik versébôl idézek: "Szdraz dgon hall-
gatô ajakkal meddig iiltôk csûggedt madarak?".

Manapsâg sokat hallunk arrôl, hogy a flatalsâg vegye ât a
vezetést az egyre ôregedô jelenlegi magyar vezetôktôl. Sot hal-
lottam mâr a fiatalok részérôl olyan kôvetelést is, hogy az
ôregek nem holnap, hanem mâr ma lépjenek le. Az ôregek
zôme mâr szîvesen ât is adnâ az izgalmakkal teli vezetést, hogy
hâtralevô életét nyugalomhan, de azzai a bûszke érzéssel tôlt-
hetné, milyen szépen és jôl vezetik az ifjak az emigrâciô
politikai tevékenységét és magyar hazânk szabadsâgâért vîvott



harcot. Sajnos, az ôregek még itt nem lâtnak îgéretet a jôvôre
vonatkozôan.

Oszintén mondva — tisztelet a kivételnek —, ifjûsâgunk
zômében nem talâlkozunk olyan hajlamû ifjakkal, akik ônként
magukra vâllalnâk ezt a sûlyos feladatot. Tôrténelmûnkben
talân elôszôr fordult elô, hogy minden harmadik magyar kûl-
fôldôn kényszerul élni. Ebbôl adôdik szinte parancsolôlag,
hogy fiatalsâgunknak egészen mâsképpen kellene gondolkoz-
nia a felelôsség és a jôvôbeli vezetés kérdésében. Né igyekezze-
nek majmolni a befogadô orszâgok ifjûsâgât, mert azok egész
mâs helyzetben vannak, mint a mi fiataijaink. Azoknak nem
fâj a fejûk, hogy milyen lesz a jôvôjûk, mert szervezett nemzeti
kôriilmények kôzôtt élnek. Ok megengedhetnek maguknak sok
ferdeséget, mert ott âll az orszâg vezetôje, a felelôs kormâny,
amely mint a kertész a ferde âgakat kônyôrtelenûl lenyesi,
helyes irânyba tereli ôket. Legyûnk egészen târgyilagosak: eb-
ben nem egészen a fiatalok a hibâsak, hanem elsôsorban a
szûlôk, akik azzal a felkiâltâssal, hogy nem otthon élûnk,
magryartalan szellemben nevelik gyermekeiket, sôt néha buz-
dîtjâk is ôket, hogy olvadjanak be jobb jôvôjùk érdekében. Ezt
a gyilkos szellemtelen, magyartalan nevelést igen nehéz az ifjû-
sâggal foglalkozôknak ellensûlyozniuk, mert a sziilôknek 365
napjuk van a rossz nevelésre, az ifjûsâgi vezetôknek legjobb
esetben 52x2 ôrâjuk a rossz kijavîtâsâra.

Miutân a sûlyos helyzetet felvâzoltam, az értelmes magyar
fiûkhoz és lânyokhoz szôlok. Ezen az âldatlan helyzeten ugyanis
egyedûl csak ôk maguk tudnak vâltoztatni. Minden rossz jô
valamire. Mint ahogy emiîtettem, minden harmadik magyar
kint él. Ezek kôzôtt kivâlô szellemi emberek vannak az élet

minden terérôl. Ifjaink ragadjâk meg az alkalmat és fiatalos
lendûlettel vegyék kôrûl ôket és szinte kôveteljék, hogy adjâk ât
azokat a szellemi kincseket, amelyeknek birtokâban lehet csak
eljutni ahhoz, hogy magyar hittel rendelkezzenek. Ha ezt a
fanatikus hitet tudâssal egyûtt megkapjâk, akkor bennûk is
lobog majd az a szent magyar tûz, amely minden akadâlyt
lekûzd és a magyar ûgyek szolgâlatâra sarkall. Erre a szent
magyar tûzre van szûksége annak, aki vezetô akar lenni. Aki
ezzel nem rendelkezik, az ne is akarjon vezetni, mert ténykedé-
se ôncélûvâ vâlik, az pedig az egyetemes magyarsâg szâmâra
kâros.



Mi adja az erôt annak, aki hisz abban, hogy elnyomott,
megcsonkîtott és rabsâgra itélt fajtânk szabadsâgâért az ô
kôtelessége harcolni és a nagyvilâg elé târni a magyar nép fâj-
dalmât és jogos kôveteléseit? Aki ezzel a hittel rendelkezik, nem
ismer fâradsâgot, tétlenséget és megvalôsithatatlansâgot. A
hittel szolgâlô magyar nem alkuszik és nem mond le arrôl, amit
az ôsôk hagytak rânk; ôt a vére magyar szent feladatok elvég-
zésére ôsztôkéli, mert rendûletlenûl hisz annak igazsâgâban,
amit cselekszik.

Fiatalokl Magyar hazânk ellenségeivel szemben soha ne le-
gyetek megbocsâjtôk és elnézôk, banem legyetek mindig eré-
lyesek. Az elakadt ûgyeket csak erélyes eszkôzôkkel lehet moz-
gâsba bozni. A diplomâcia inkâbb az ôregek politikai eszkôze.
A mi ûgyûnk most nem diplomâciât kîvân, banem tettrekész
cselekvéseket sûrget, ezek pedig a fïatalokra vârnak. Ha ezt
megértitek és ebben a gondolatban cselekedtek, akkor a kôltô-
tôl idézett nem alkalmazhatô râtok, mert megértetek arra,
hogy a vezetést nyugodt lélekkel âtadjuk néktek.

- Bôcsay Klàra:

A MAGYAR EGYHÂZAK ÉS A MAGYAR CSERKÉSZEK
SZEREPE A MAGYAR ISKOLÂK LÉTESÎTÉSE TERÉN

A MAGYAR NEMZEDÉKEK MEGTARTÂSA
ÉRDEKÉBEN

Amikor iskolâkrôl és nemzedékek megtartâsârôl beszélûnk,
akaratlanul is az elsô szô vagy fogalom, ami eszûnkbe jut: a
nyelv. A nyelv az, ami mindannyiunkat itt ôsszebozott és ôssze-
tart, s ami egyben meg is kûlônbôztet bennûnket mâsoktôl.
Talân nem ârtana ennek a ténynek néhâny gondolatot szen-
telni, mivel az a megadott târgykôrrel szorosan ôsszefûgg.

Miért tanuinak az emberek âltalâban nyelveket? A nyelvek
irânt érdeklôdôket két nagy csoportra lehet felosztani.
Vannak, akik azért tanuinak meg egy nyelvet, mert szûkséguk
van râ. Szûleimnek azért kellett megtanulniuk angolul, hogy ûj
kômyezetûkkel érintkezni tudjanak. Ahhoz, hogy valaki egy



pârizsi vakâciôt igazân élvezni tudjon, jô ha elôre megtanul
franciâul. Mâsokat a szeretet, megbecsûlés vagy érdeklôdés
késztet arra, hogy tôbbnyelvûekké vâljanak. Igen gyakori az az
eset, amikor a fîatal férj vagy feleség megtanulja élettârsa
anyanyelvét. Se szeri, se szâma azoknak, akik egy mâsik nép
irânti megbecsûlésbôl vagy irodalmi érdekiôdésbôl tanuljâk
meg annak nyelvét.

Ennek a felosztâsnak a helyességét akkor igazolhatjuk, ha a
kûlônbôzô emigrâciôs vagy kivândorlô csoportok nyelvhasz-
nâlatât megvizsgâljuk. Ha az utolsô szâz év kivândorlô magyar-
sâgânak tôrténetét nézzûk, rôgtôn szembeôtlik ez a kettôsség.
Az elsô nemzedék értelmi okok miatt tanulta meg az idegen
nyelvet, a mâsodik nemzedék érzelmi okokbôl igyekezett meg-
tartani az elôdôk nyelvét.

Ritka az olyan ember, aki magânszorgalombôl, minden
kûlsô segfîtség nélkûl képes egy nyelvet elsajâtitani. Feltétlenûl
célravezetôbb, ha valaki az iskolâban tanulja az idegen
nyelvet. Lâttâk ezt a kivândorolt magyarok is. Gyermekeiket
szerették volna megtartani magyaroknak, s hamar râjôttek,
hogy erre a legjobb lehetôséget az iskola adhatja. Rôvidesen
felvetôdôtt tehât az iskola-alapitâs kérdése. A régebben kivân-
doroltak szâmâra kivâlô segîtséget nyûjtott ebben elsôsorban a
magyar egyhâz, az ûjabban otthonrôl kimenekûltek szâmâra
pedig az egyhâz mellett most mâr a cserkészet is.

A szâzadfordulô elôttôl a mâsodik vilâghâborû kezdetéig
kivândoroltaknak nemcsak lelki, hanem kulturâlis igényeit is
leginkâbb a magyar egyhâzak szolgâltâk. A nehéz kôrûlmé-
nyek kôzôtt élô, a befogadô orszâg nyelvét egyâltalân nem,
vagy csak alig beszélô magyarok szâmâra elsôsorban a magyar
egyhâzak nyûjtottak segîtséget. Ott csoportosultak és érezték
magukat a legbiztonsâgosabban, ott elégîtették ki târsadalmi
igényeiket is.

Az elsô magyar katolikus egyhâzi szervezet Clevelandben
fejlôdôtt ki. Élére Bôhm Kdroly mârianosztrai plébânos keriilt.
Ettôl kezdve gryors ûtemben és széleskôrûen fejlôdôtt a rômai
katolikus magyarok egyhâzi élete Amerikâban. Ugyanig^ nôtt
és gyarapodott a reformâtus magyar élet is. 1890-ben tartottâk
Clevelandben az elsô magyar reformâtus istentiszteletet. Nem
sokkal késôbb, 1904-ben mâr a mag^yarorszâgi reformâtus egfy-



hâz kôzvetlenûl a hazai vezetéstôl fûggô, amerikai egyhâzme-
gyét szervezett.

Az egyhâzi szervezetek rengeteget tettek a mâr kûlfôldôn
szûletett magyarok, a mâsodik nemzedék magyar voltânak
megtartâsâért. Toledoban példâul egyidejûleg szentelték fel
1899-ben a katolikus templomot és az iskolât. Egy 1927-bôl
valô jelentés arrôl szâmolt be, hogy a nyolc osztâlyos egyhâzi
iskolâkban szâz meg szâz gyermek tanul. E jelentés szerint
Bethlehemben, Bridgeporton, Clevelandben, Detroitban,
Chicagoban, Philadelphiâban, Trentonban és még sok mâs
helyen volt magyar iskola. A reformâtus egyhâzkôzségek is
tartottak fenn iskolâkat, 1921-ben pedig Ligonierben ârva-
hâzat avattak fel a magyar reformâtusok. Clevelanden a,refor
mâtus, New Yorkban a katolikus egyhâz ôvodât is épîtett.

A nyâri iskolâk intézménye is régen ismeretes mâr a kûlfôl-
di magyar életben. A két vilâghâborû elôtt és kôzôtt, akkor
még jôrészt csak magyarul szolgâlô egyhâzak majd mindegyike
tartott fenn magyar iskolât. Ezek néha olyan nagyszâmû gyer-
meket fogadtak be, hogy Magyarorszâgrôl hozattak nyârra ta-
nitôkat. Ezeknek az iskolâknak ugyanis nem csupân a tanîtâs
volt az egyetlen célja. Legalâbb olyan mértékben jâtszott szere-
pet a gyermekekrôl valô gondoskodâs szândéka is; ne legyenek
otthon egyedûl, felûgyelet nélkiil.

Ezt a jôszândékkal rendezett iskolâzâst elôszôr a mâsodik
vilâghâborûs politikai helyzet befolyâsolta, majd a mâsodik
vilâghâborû utân az érdeklôdés hiânya szûntette meg âtmene-
tileg.

Az 1945 utâni emigrâciô nagy része a régebbiektôl teljesen
elûtô, mâs réteghez, az ûgynevezett értelmiségi réteghez tarto-
zott. Ezek szellemi igényeit mâr nem tudtâk az egyhâzak teljes
mértékben kielégîteni. Mivel azonban a magyar egyhâzakat
tovâbbra is a régebben kivândoroltak tartottâk fenn, termé-
szetes, hogy az ô érdeklôdésûkhôz kellett elsôsorban alkalmaz-
kodni. Emiatt azutân az egyhâzak bizonyos mértékig megme-
revedtek és nem lett lehetôségiik az ûjabbak szellemi igényeihez
formâlôdni.

Annak ellenére, hogy az elôbb emlitett okok miatt befolyâ-
suk valamennyire csôkkent, az egyhâzak még ma is jelentôsen
kiveszik részûket a magyar-oktatâsban. Az egyhâzak nagy része



még mindig tart fent magyar nyelvû hitoktatâst. A vilâgban
szétszôrt 82 magyar iskolâbôl — az 1974-es adatok szerint —
28-at tart fent a katolikus és reformâtus egyhâz. Mindennapos
magyar oktatâs Amerikâban két vârosban folyik: New Bruns-
wick-on és Passaic-en, mindkettô a helyi magyar katolikus egy
hâz jôvoltâbôl. Szerte a vilâgon a hétvégi és nyâri magyar
iskolâk kôzûl 13-at vezet a katolikus és 12-t a reformâtus

egyhâz.
A legfontosabb kûlfôldi magyar iskolânk a Burg Kastl-i

magyar gimnâzium Nyugat-Németorszâgban 350 nôvendék-
kel. Létrejôttét és mûkôdését jôrészt a katolikus egyhâznak kô-
szônheti. Habâr a német âllam anyagi segélye a legjelentôsebb,
az iskola fenntartâsâhoz szûkséges tulajdonképpeni mozgatô
erô az eurôpai magyar katolikus fôlelkészi hivatal. Ott tôrténik
az igen fontos târsadalmi gyûjtés szervezése és a német pûspôki
kar adomânyainak biztositâsa.

Nem tévedûnk, ha azt mondjuk, hogy az egyhâzi szerveze-
tek fô érdeme szétszôrtsâgunkban a magyar nemzeti keretek
megôrzése. Hazafiassâguk és érdekûk egyarânt azt kôvetelte,
hiszen az egyhâzkôzségek léte attôl fûgg, hogy a hivek meddig
maradnak magyarok.

Ha az egyhâzak azok a szervek, amelyek a kûlfôldi magyar
élet alapjait leraktâk és kereteit megôrizték, akkor a magyar
cserkészet az, amely a modem idôk kôvetelményeinek meg-
felelôen ezekre az alapokra tovâbb épit és a meglévô kereteket
igyekszik tartalmasan kitôlteni.

A cserkészet a legnagyobb magyar emigrâciôs ifjûsâgi szer-
vezet. Alapfeltétele szerint cserkész csak az lehet, aki magyar
iskolâba jâr. Ezért szûkségbôl adôdik az a feladata, hogy tagjai
tanîtâsârôl fôleg maga gondoskodik. Ennek az lett a kôvetkez-
ménye, hogy a magyar oktatâsnak jô részét a cserkészet âtvette.

A magyar nyelv tanîtâsa a cserkészetben hârom részre oszt-
hatô fel. Legelterjetebbek és legnépszerûbbek az ûgynevezett
"hétvégi" magyar iskolâk, ahol a tanulôk szombat vagy hét-
kôznap este heti 2 —4 ôrâban foglalkoznak îrâssal-olvasâssal,
rendszerint elemi fokon. Azok szâmâra, akiknek a hétvégi ma
gyar iskola nem elérhetô, rendez a cserkészet 2 —3 hetes tanfo-
lyamokbôl âllô "nyâri iskolât". A Magyar Cserkészszôvetség a
38 hétvégi iskola mellett 4 nyâri iskolât tart fenn. Sok vârosban



a hétvégi és nyâri iskolâktôl fûggetleniil indultak — a kûlfôl-
dôn felnôtt cserkészvezetôk szâmâra — kiegészitô magyar érett-
ségi tanfolyamok. Sûrgetô igényként létesûltek és mâig is,
szinte egyedûl, a cserkészet tartja fenn ezeket a kôzépiskolai
tanfolyamokat, a létezô 23-bôl 15-ôt.

A tanitâs elengedhetetlen segédeszkôze a jô tankônyv.
Mivel a kûlfôldi magyar gyerek — de az otthoni is — szînes,
modem môdon szerkesztett és îrt kônyvekbôl tanul az iskolâ-
ban minden nap, ugyanilyen kônyvet kellene adnunk a kezébe
a magyar iskolâban is. Sajnos, ezen a téren még mindig nagyon
el vagyunk maradva. Hasznâlhatô és érdekes tankônyvek, ame-
lyek felvehetik a versenyt a helyi (angol, német vagy spanyol)
iskolâk tankônyveivel, bizony nagyon ritkâk. Anyagi tâmoga-
tâs, valamint képzett, hivatâsos tankônyvîrôk hiânyâban szen-
vedûnk. Oriâsi szûkségiink van olyan tankônyvekre, amelyek-
ben az ismeretanyag idôszerû és felébreszti a gyerekben a ma-
gyarsâg jelene és jôvôje irânti érdeklôdést. Ezen felûl olyan
kônyvek kellenek, amelyekbôl nemcsak pedagôgusok, hanem
képesîtâs nélkûli tanîtôk, sot iskola hîjân a szôrvânyban élô
szûlôk is tanîthatjâk gyermekeiket.

A tanîtôk, tanârok is sokrétû problémaként jelentkeznek;
jelenlegnégycsoportra oszthatjuk fel ôket. Vannak otthoni pe
dagôgusok, kûlfôldôn végzettek, mindkét helyen képesîtettek
és végiil okievél nélkûliek. Az ûgynevezett hétvégi iskolâkban
mûkôdô tanîtôk csaknem felének nincs képesîtése. Reméljûk,
hogy ez a helyzet a jôvôben javul, habâr vannak olyan nem
pedagôgusok is, akik istenâldotta tehetséggel kitûnôen tanî-
tanak, s akiket semmiképpen sem szabad elveszteni.

1974-ben a vilâg 82 magyar iskolâjâbôl 42-t a cserkészet
gondozott. (Sôt még a nem-cserkész iskolâkban is irânyîtanak
cserkésztisztek és tanîtanak cserkészvezetôk.) Tekintsûnk tehât
mélyebbre, miért is van az, hogy még ma is az ôsszes iskola
tôbb mint felét a Magyar Cserkészszôvetség tartja fenn.

A cserkészet és a magyar iskola természetesen egymâsra
utalt. A magyar iskola mindenûtt a cserkészet fontos kiegészî-
tôje. Alapot ad a cserkészmunkânak; magyar nyelv, îrâs és
olvasâs ismerete nélkûl nem lehet a gyerek értelmes és értékes
cserkész. A magyar iskola lehetôvé teszi nyelvûnk és kultûrânk
âtadâsât, a cserkészet pedig târsadalmi keretet, sajât korosztâ-



lyon belûli magyar târsasâgot létesît a gyerekeknek. Ezen felûl
a magyar iskola leveszi a cserkészet vâllârôl a magyarsâgis-
mereti tanîtâs szâraz részét. Ezt az anyagot csakis iskolâban
lehet âtadni, erre a cserkészôsszejôvetelen sem idô, sem keret
nincs, azonkiviil azôrsvezetô —aki maga is gyerek még —erre
képtelen lenne.

A mâsik oldalrôl nézve: a cserkészet is fontos kiegészîtôje a
magyar iskolânak. Olyan vârosban, ahol a magyar tanîtâs utân
mindjârt a cserkészôsszejôvetel kôvetkezik, szîvesebben jârnak
a gyerekek iskolâba, ha a tanitâst cserkészmunka és jâték kô-
veti. Az iskolâk kozépfokû tanfolyamaira —példâul itt Cleve-
landben —kizârôlag olyan fiatal cserkészvezetôk jârnak, akik
a cserkésztiszti képesités megszerzése elôtt âllnak.

Ez a valôban fennâllô egymâsrautaltsâgi viszony az oka
tehât annak, hogy az emigrâciôs cserkészet vâllalta az iskola-
szervezés és fenntartâs munkâjât, eltérôen otthoni elôdjétôl,
amelynek ez sohasem volt feladata. Teleki Pâl tanîtâsa szerint
kôtelességet keresûnk". A cserkészet mindig szîvesen vâllalta a

nehezebb feladatok megoldâsât. A magyar nyelvû kulturâlis
munka, a mûveltség terjesztés nehéz, ezért vâllaljukl

A kôvetkezô nemzedékek megtartâsa érdekében kôtelessé-
giink olyan ôntudatos fiatalokat nevelni, akik itt kûlfôldôn
hasznâra lesznek a magyarsâgnak, akik kôrnyezetûket eredmé-
nyesen fel tudjâk vilâgositani a magyarsâgot érintô kérdések-
ben. Ezeket a feladatokat magyarsâgtudomânyi ismeretek,
valamint a magyarsâg irânti szeretet és érdeklôdés nélkûl elvé-
gezni nem lehet.

Mind az egyhâz, mind a cserkészet ezen a téren a maga
kôtelességét megtette és meg is teszi. A magyarsâg fenntartâsa
kûlfôldôn azonban ôriâsi feladat, széleskôrû tâmogatâs nélkûl
ezt tovâbbvinni sok sikerrel nem lehet. Ez minden magyar elsô-
rendû kôtelességel

A legfontosabb feladat elsôsorban a szûlôkre hârul, az ô
szerepûk felmérhetetlen jelentôségû. Az a heti 3 —4 ôra, amit a
gyerek a cserkészetben, magyar iskolâban, magyar vasâmapi
iskolâban tôlt, nem ér semmit, ha otthon nem folytatôdik a
rendszeres magyar beszéd és ha a szûlô nem foglalkozik gyer-
mekével.

Szûkségûnk van a tôbbi magyar târsadalmi egyesûlet tâmo-



gatâsâra is. Tûl sokan veszik természetesnek, hogy majd a cser-
készet megneveli a Jôskâkat, megôrzi magyaroknak a Jucikat,
vagytâborozni viszi a természet lâgy ôlébe a Lacikat, Pistâkat.
Sokuk szâmâra az is magâtôl értetôdô, hogy a kis pôttômôk
elmondjâk magyarul az asztali âldâst, a "Miatyânk"-ot, vagy a
teremtés tôrténetét, a nagyobbak pedig ismernek néhâny szép
egyhâzi éneket, esetleg magyarul konfirmâlnak. Nem sokan
vannak azonban — sajnos — azok, akik valami tâmogatâst is
nyûjtanak, vagy komoly érdekiôdést mutatnak az ûj nem-
zedékek megtartâsânak munkâja irânt.

Honnan akarjâk a kûlônbôzô magyar egyesûletek az utân-
pôtlâst szerezni? Ha nem lesz magyarul beszélô fiatal, aki
idôvel âtveszi az idôsebbek helyét, akkor nem lesz tôbbé "ma
gyar" egyesûlet sem. S ha nem lesz tôbbé magyar egyesûlet, az
azt jelenti, hogy nincs is tôbbé ûj magyar nemzedék.

Befejezésûl hadd idézzem az idegenbe szakadt kôltô, Remé-
nyik SândoT néhâny verssorât, amely sokkal jobban és szebben
kifejezi mindazt, amit én hosszan prôbâltam elmondani:

Ti megbecsûltôk minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljdtok soha tôbbé
Isten igéjét magyarul?
S gyermeketek az iskoldban
Ne hallja szûlôje szavdt?!
Ne hagyjdtok a templomot,
A templomot s az iskoldt.

A koldusnak, a pdndnak,
A jôttmentnek is van joga
Istenéhez apdi môdjdn
És nyelvén fohdszkodnia.
Csak nektek ajdnlgatjdk templomul
Az ûtszélét s az égbolt sdtordt?
Ne hagyjdtok a templomot,
A templomot s az iskoldt!

Kicsi, fehér templomotokba
Most minden erôk tômôrûlnek,
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ûlnek.

A nagyapdink, nagyanydink,
Szemùkben biztatds vagy vdd\
Ne hagyjdtok a templomot,
A templomot s az iskoldt!



Szabadkai Krisztina:

A MAGYARSÂG ÉRDEKEINEK SZOLGÂLATA

Hogyan lehetne a magyar ifjûsâgot arra biztatni, hogy
olyan életpâlyât vâlasszon, amellyel a sajât egyéni életének biz-
tosîtâsân, sikerein Idviil a magyarsâg érdekeit: tehât Magyar-
orszâg szebb jôvôjét, ônâllôsâgât, fûggetlenségét, gyarapodâsât
isszolgâlja? Én ugyanis ûgy érzem, hogy a magyarsâgszolgâlat-
nak nem (és elsôsorban nem!) a kûlfôldre telepiilt magyarsâg,
hanem az ârva Magyarorszâg érdekeit kell elômozdîtania.

Az Amerikâba telepiilt nemzetiségi szervezetek azért toljâk
testvéreiket mindig magasabbra a kôzéleti pâlyâkon, hogy ha-
talmasabbak, erôsebbek legyenek szûlôhazâjuk céljainak szol-
gâlatâban s nem azért, hogy néhâny ezer dollârral tôhhet ke-
ressenek évenként.

Ezért az elsô hiztatâs a kôzéleti pâlyâk vâllalâsa lenne. A
kôzéleti pâlyâra hiztatott magyar ifjû a munkahelyén csak
akkor tud eredményt igérôen dolgozni a magyarsâg érdekéhen,
ha aggyal és sziwel vâlaszolni tud arra a kérdésre: Miért erkôl-
csi kôtelessége magyarnak maradâsa?

Ezen a terûleten (az életpâlya-vâlasztâsnâl) mi, fiatalok
nem igen tudunk hatâst kifejteni egymâsra. Legszemélyesehh
ûgyéhen minden ifjû emher szeret ifjû târsaitôl fûggetlenûl és
ônâllôan hatârozni. Minthogy pedig még én is kôzéjûk tarto-
zom, én sem hiztatgathatok senkit semmire, azon egyszerû
oknâl fogya, mert én magam is hiztatâst vârok. A tôhhiek
ugyanigyl Legfeljehh a felnôtteket hiztathatom arra, hogy
végre-valahâra kezdjék meg okos érvekkel, helyes ûtmutatâs-
sal, gyakorlati tanâcsaikkal az ifjûsâg irânyîtâsât.

De aki hiztat, annak sok mindent johhan kell tudnia, mint
az âltala értékelt ifjû magyarnak.

A mai fiatalsâg nem értheti teljesen a régi Magyarorszâg
vilâgât, hiszen nem élte azt soha. A mai ifjûsâgnak tennie kell!
Elég volt mâr a heszédekhôl és visszaemlékezésekhôl: mi azt
akarjuk hallani, hogy mi, fiatalok, ma, a mostani vilâghan mit
tehetûnk, hogy a jelen helyzetet megvâltoztathassuki Erre kér-
jûk a tanâcsot, a példât, a hiztatâst.



Elôre kell bocsâtanom, hogy a biztatâs nem râbeszélés. A
biztatâs inkâbb bâtoritâs és magyarâzat, figyelemfelhîvâs a
meglévô tehetségre. A râbeszélés eszkôzei alsôbbrendûek és a
valôsâgot nem hûen mutatjâk. Ez az érzésem.

Minthogy (az elmondottak alapjân) én nem biztathatok
senkit, a kérdést a mâsik oldalrôl nézem és arrôl kîvânok be-
szélni, hogy kiket mire kell biztatni, ki biztathat és hogyan,
hogy a biztatâsnak sûlya, eredménye legyen a magyarsâg
érdekeinek szolgâlatâra.

Hangsûlyoznom kell: azokrôl az életpâlyâkrôl van elsôsor-
ban szô (kûlképviseleti, tanâri, papi pâlya, vârosi, vârmegyei,
âllami, kôvetségi munkahelyek stb.). amelyekben (mindig
nagyobb képesîtéssel) lehetséges nagy târsadalmi vagy politikai
befolyâst gyakorolni.

Egyébként minden mâs munkahelyen, minden érett
ôntudattal rendelkezô magyar szolgâlhatja a magyarsâg érde-
keit.

Akâr felsôbb, kôzéleti, akâr az alacsonyabbrendû munka
helyek vâllalâsâra nehéz biztatni bârkit is, mert mindenki a
kedve és tehetsége szerint vâlaszt. Az egyik esztergâlyos lesz, a
mâsik ingatlanûgynôk, a harmadik ûgyvéd, orvos stb. Elet-
pâlya-vâlasztâsra, mint mondottam, senkit râbeszélni nem
lehet. Esetleg a bizonytalankodôkat lehet figyelemfelhîvâssal
erre vagy arra biztatni.

A biztatâs lényege azonban az a meg nem szûnô fïgyelmez-
tetés: ha a kôzélet terûletén, angol tudâsoddal irânyîtô helyre
emelkedtél fel, ha befolyâsra tettél szert, egyéni jôléted
pâmâin ne aludj, de a magyar érdekek szolgâlatâra âllj mindig
készen.

Erre a biztatâsra azonban nemcsak az ifjaknak van szûksé-
giik, hanem a felnôtteknek, a szûlôknek, rokonoknak, barâ-
toknak is.

Merem âllitani, hogy az ifjûsâg magyamak maradâsa, ma
gyar ôntudata azért probléma — mert a felnôttek életében is
azzâ vâlt.

Egy mâsik biztatâs az a figyelmeztetés, hogy a fôleg kôzéleti
pâlyâkon és az irânyîtô helyeken (ahol a magyarsâg ellen ve-
szélyes tâmadâsok tûnetei hallhatôk) a magyarsâg érdekeit
csak akkor lehet eredménnyel szolgâlni, ha a magyarsâgtudo-



mânyokban (tôrténelem, irodalom, fôldrajz, mûvészettôrténe-
lem) kiképezve, a tudomâny szellemi fegyvereit hasznâlni tudja
az odakerûlt magyar. A magyarsâgtudomânyok ismerete
nélkûl nem lehet a magyarsâg (Magyarorszâg) érdekeit szol-
gâlni.

A Western Reserve egyetemen tanulok (tôbbek kôzôtt)
politikai tôrténelmet. Mâr az elsô félévben hârom vaskos
kôteten kellett âtrâgnom magam; Hitler, Roosevelt, Sztâlin. A
magyarsâg érdekeinek szolgâlata itt azt jelenti, hogy a magyar
tôrténelem adatairôl is tâjékozott legyek. Ha mâsképpen mon-
dom az adatokat — azt lehet, a vitât szeretik — megkérdezik:
"Honnan tudod?". Ha egy kônyvtârban elhelyezett kônyvre
hivatkozom, elfogadjâk, mert ez forrâsmunka.

A nagy bibliogrâfîai tudâssal rendelkezô magyar kônyvtâ-
rosok jôl tennék, ha — kûlônôsen az ifjûsâg részére — kimuta-
tâst szerkesztenének azokrôl a kônyvtâri kônyvekrôl (angolul
vagy magyarul, mindegy), amelyeket a magyar nemzeti szem-
pontok igazsâgaival îrtak tôrténelemrôl, fôldrajzrôl.

Ezen a teruleten a kônyvtârosok lehetnek a biztatôink.
A magyar tôrténelem tele van kûlfôldi kapcsolatok esemé-

nyeivel. Az a magyar ifjû, aki kôzéleti pâlyâra készûl vagy kôz-
ben felnôtt s mâr ott van, a magyarsâg érdekeinek szolgâlatât
csak ûgy tudja ellâtni, ha a magyarsâgtudomânyokat (tôrté
nelem, irodalom, fôldrajz stb.) ismeri.

Egy mâs példât mondok arra, hogy nem elég az érzés, de
tudni is kell.

A magyarsâg érdekeinek szolgâlata mâr az egyetemen
kezdôdik. Erre a mâs nemzetiségû ifjûsâg nagyon felkészûlt.

Ha az ifjû magyarnak csak angol tudâsa van és a magyar-
sâgtudomânyokhoz nem is konyît, miképpen tud akâr csak
udvarias vâlaszt is adni a tôrténelemôrân vagy a tanârral foly-
tatott beszélgetés kôzben vagy bârhol — példâul — arra a kér-
désre, hogy a românok politikâja az igazsâg és tények alapjân
miért nem helyes — ha nem ismeri Erdély tôrténetét és azt sem
tudja, bol van Kolozsvâr, Gyulafehérvâr vagy Zâgon?

Hogyan beszél a magyar vallâsszabadsâgrôl, ha azt sem
tudja, hogy Gyulafehérvârott volt egy orszâggyûlés, amely a
vilâgon elsô îzben iktatta tôrvénybe a vallâsszabadsâgot?



Hogyan beszélhet a magyar szabadsâgharcok dicsôségérôl,
ha azt sem tudja, mit csinâlt Kossuth itt Amerikâban?

Hogyan bizonyîthatja, hogy a Szent Koronât innen nem
szabad kiadni, ha azt sem tudja, mi annak a tôrténete?

A kôzéleti pâlyâkon a magyarsâg érdekeit miképpen lehet
szolgâlni? A magyarsâgtudomânyok ismerete nélkiil sehogyl
Vagy legalâbbis nem sok eredménnyel. Csak a mûlt tanulmâ-
nyozâsâval tudjuk a jelen és a jôvô problémâit megfejteni. A
magyarsâg érdekeinek védelme harcot jelent a magyarsâgtudo
mânyok szellemi fegyvereivel. Ha a beérkezettek, felnôttek, a
magyarorszâgi iskolâkat is végzettek, az âldozatos és lelkes vir-
rasztôk harcra biztatnak bennûnket, akkor legalâbb a szellemi
fegyverek hasznâlatât magyarâzzâk meg. Nem csak biztatni
kell, hanem elô is kell késziteni.

Bizonyos, hogy bennûnk, az ifjûsâgban is van hiba: nehe-
zen mozdulunk erre a magyar tôbbletmunkâra. Tântorgâsun-
kat a felnôttek sokszor elkeseredve nézik. — De higgyék el,
hogy ôriâsi akaraterôre van szûkség (az amerikai ifjûsâgi szel-
lem sodrâban) megtartani magunkat a magyarsâgszolgâlat
frontjân.

Akik a magyar ifjûsâgot a magyar érdekek szolgâlatâra
akarjâk gyûjtani, azoknak ônmaguknak is égniuk kell nemcsak
a biztatâs, hanem a tudâs és példamutatâs lângjâval is.

A XVI. Magyar Talâlkozô (a IV. Magyar Kongresszus)
ifjûsâgi konferenciâjât olyan tâborhelynek tekintem, ahol
eredményesen lehet ifjûsâgunk lelkében magyar tiizeket gyûj-
togatni. Ezért elôadâsom végén azt javasolom, hogy a Magyar
Kongresszus az idei talâlkozô befejezésekor ne zârja le ezt a
tâborozâst, hanem két-hâromhônapos idôkôzôkben (kûlôn
rendezések keretében) az egész éven ât folytassa. Ugyanezt
tegyék a Magyar Talâlkozô mâshonnan jelenlévô résztvevôi is,
ha visszatérnek sajât otthonaikba.

Az a véleményem, hogy a kôzéleti, de bârmely mâs pâlyâra
készûlô ifjûsâgnak is nagy szûksége van arra, hogy a magyar
érdekek szolgâlatâban ma eredményesen dolgozôk âllandôan
biztassâk, bâtoritsâk és gyakorlati tanâcsokkal is ellâssâk.

Amikor a Magyar Kongresszus rendezôjének ezért az alka-
lomért kôszônetet mondok, ifjû târsaimnak a kôltô szavaival
azt ûzenem:



Kovâch Akos:

A hited azért fel ne add!
Valahol a Bibliâban

Krisztus szôlni szôkban lâttam:

"Ha hited volna — hitetek,
Mint hinni tud a kisgyerek —
S rdszôlnâtok ott a hegyre:
Menj el, az a hegy elmenne. "

Hât hidd meg, megéri a hit,
Hogy feltedd râ az dlmaid.
Higgyél, pajtâs, égjen a szemed!
A hit az ûr a sors felett,
S a magyar sors bârhogy fojtogat:
A hited, pajtâs, fel ne add!

APORTLANDIPROGRAM

Az elmûlt nyâron az oregoni Portland egyetemének nyâri
magyar tanfolyamân vettem részt. Errôl a programrôl szeret-
nék most beszâmolni, mert az annyira érdekes volt, s azon
olyan sokat tanultam, hogy minden egyetemi hallgatônak sze-
retném erre a pâratlan lehetôségre felhivni a figyelmét.

Legjobb tudomâsom szerint eddig még sehol sem volt
hasonlô tanulmânyok végzésére az Egyesûlt Âllamokban alka-
lom. A nyâr folyamân kilenc héten keresztûl olyan programon
vehettem részt, amelyen magyar nyelvet (az én képességem
szintjén) és irodalmat, magyar tôrténelmet, valamint kôzép-
kelet-eurôpai fôldrajzot tanulhattam.

Hetenként négy napon ât — hétfôtôl csûtôrtôkig — jârtam
az elôadâsokra. Reggel Vé9-kor kezdôdôtt az elsô ôra, amelyen
EltetôJ. Lajos professzor magyar irodalomtôrténetet adott elô
magyar nyelven. Nyolc hét alatt vâzlatosan egész a huszadik
szâzad elejéig eljutottunk. Tankônyvnek fôként Szerb Antal
"Magyar irodalomtôrténet"-ét hasznâltuk.



A mâsodik ôrâm, amely VélO-kor kezdôdôtt, szemelvénye-
ket olvastunk a magyar irodalombôl. Ezt is ÉltetôJ. Lajos pro-
fesszor vezette magyar nyelven. Nagyon érdekes volt szâmom-
ra, hogy egy ôrân ât elméletben foglalkoztunk egy-egy kôltô-
vel, annak életével, vilâgszemléletével és verseinek stilusâval, a
kôvetkezô ôrân pedig âtvettûk annak a kôltônek verseit s azok
kôzûl néhânyat egész aprôlékosan is boncolgattunk. Megbe-
széltûnk szavakat, fogalmakat is, ha azokat nem értettûk. Meg-
vitattuk a kôltô mondanivalôjât.

A harmadik ôrân magyar tôrténelem volt angol nyelven
Luddnyi Andrâs professzor elôadâsâban. Talân ez volt az egyik
legérdekesebb tanfolyam szâmomra. Ezen ugyanis sok mindent
jobban megértettem, amit az irodalmi ôrâkon tanultam, mert
az ott hallottakat mindjârt ôsszekapcsolhattam a magyar tôr
ténelem fontosabb mozzanataival.

Negyedik tanfolyamként Kelet-Eurôpa fôldrajzât hallgat-
tam, amelyet egy nem magyar szârmazâsû egyetemi tanâr
adott elô. Ebbôl is sok érdekeset tanultam.

A négyôrâs elôadâst egyôrâs szûnet kôvette, amikor kiûl-
hettem a szabadba, sétâlhattam az egyetem parkjâban, vagy
ha kedvem volt, ebéd elôtt meg is fûrôdhettem az egryetemi
ûszômedencében.

Az ebédszûnet utân kôvetkezett az a tantârgy, amely nem
éppen a kedvencem volt, de amelybôl nagyon sokat tanultam:
a magyar nyelv haladôk szâmâra. Négyszer 45 percre iiltûnk
ôssze 10-10 perces szûnetek kôzbeiktatâsâval.

Az elsô 45 percben mindannyian hangosan felolvastunk
egy-egy kijelôlt olvasmânyt, amelyet elôzôleg mâr otthon is el
kellett olvasnunk. Aztân megbeszéltûk, hogy az olvasmâny
tulajdonképpen mirôl is szôl. Kôzben rôvid vizsga sorân tîz
szônak meg kellett magyarâzni az értelmét. Ez alatt az elsô 45
perc alatt Luddnyi Andrâs professzor foglalkozott velûnk.

A mâsodik 45 percben, amelyet Ludânyiné Nddas Panni
vezetett, naponta legalâbb 20 oldalt kellett elolvasnunk s arrôl
beszâmolôt îrnunk. Dolgozatunkat a kôvetkezô napon âtjavîtva
visszakaptuk. A tovâbbiakban tollbamondâsra îrtunk szôveget.
A helyesîrâsi hibâk megbeszélése utân nyelvtani kérdésekkel
foglalkoztunk. Âtvettûnk sok olyan szabâlyt, amelyet a min-
dennapi beszédben gyakran megszegiink. Az aznapi nyelvtani



kérdéssel kapcsolatosan naponta hâzi feladatot is el kellett
végeznûnk.

A harmadik 45 percben a harmadévesek szabad olvasâsra
vonultak el. A negyedik 45 percben helyesirâsi kônyviinkbôl
egy-egy nyelvtani gyakorlatot végeztûnk el.

Mire 5 ôra lett, eléggé elfâradtunk ahhoz, hogy kicsit pi-
henjûnk. Ezt kôvetôen este kerûlt sor a tanulâsra, a kôvetkezô
napra valô készûlôdésre. Tanulâsra a hét végén is volt alkal-
munk, mert mindig hârom nap szûnetet kaptunk.

Az irodalmi, tôrténelmi és fôidrajzi ôrâk 8 hétig tartottak,
a nyelvôra 9 hetes volt. Az utolsô héten fafaragâsi és néprajzi
mûhelyben végeztem tanulmânyokat, amelyeket Tokay jânos
képzômûvész vezetett. Ez is nagyon érdekes volt. Egydarab fat
minta utân magam is megprôbâltam kifaragni.

A mâsik mûhely (workshop), amelyen részt vettem, hârom
napig tartott. Itt Szathmdry Lajos, a vilâghîrû chicagôi
"Bakery" vendéglô tulajdonosa vezetett be bennûnket a ma
gyar fôzés mûvészetébe. Rendkîviili élmény volt szâmomra.
amikor Szathmdry Lajos még mâsik 4 hallgatôval egyiitt
engem vâlasztott ki, hogy a konyhâban segédkezzek az elôké-
szûletekben. Sok érdekeset tanultam tôle.

* * *

Portlandben nemcsak tanultam, hanem igen kellemesen
szôrakoztam is. Négy kirândulâson vettem részt. amelyre ma
gyar oktatôink vittek el bennûnket. Elôszôr egy rôvid délutâni
kirândulâson a Multnomah-vîzesést néztûk meg, amely a
Niagara-vîzesés utân Észak-Amerikâban a mâsodik legmaga-
sabb vîzesés. A kanyargôs Columbia-folyô gyônyôrû vôlgyében
talâlhatô.

Mâsodik kirândulâsunkon a tengerpartra mentûnk.
Sajnos, nagyon borûs, viharos napot fogtunk ki, de a Csendes-
ôceân akkor is csodâlatos lâtvânyt nyûjtott. A tengerparton
megnéztûnk egy erôdîtményt is, a délutâni ôrâkban pedig
kacskaringôs tengerparti ûton kocsikâztunk végig, ami nagry
élmény volt szâmunkra.

Harmadik kirândulâsunkon a Hood-hegyet néztûk meg,
amely Portlandtôl mintegy 50 mérfôldnyire van. Szép tiszta
idôben Portland belvârosâbôl is lehet lâtni. A hegyet persze
gépkocsival kôzelîtettûk meg. Lenn, a hegy aljân megâlltunk



és megfûrôdtûnk. Avîz ott nagyon kellemes hômérsékletû volt.
Amikor viszont a hegyen olyan magasra hajtottunk, amilyen
magasra lehetett, nemcsak a levegô lett hûvôs, hanem még
rengeteg havat is talâltunk annak ellenére, hogy augusztus
kôzepe volt.

A hegyen csak 7000 lâb magasra tudtunk kocsival feljutni,
onnan mâr gyalogkellett volna tovâbbmennûnk, bogy a begy
csûcsât is elérjiik, ûtunkat azonban nem folytattuk, mert
onnan is csodâlatos panorama nyîlt meg elôttûnk.

Negyedik kirândulâsunk Dél-Oregonba vezetett. Megnéz-
tûk a Crater Laket, azt a tavat, amelynek belyén valamikor
tûzbânyô volt. A tûzbânyô oldalân sétâltunk le a tô partjâra.
Lefelé kôriilbelûl mâsfél ôrâig tartott az ût. Felfelé mâr las-
sabban jôttûnk, de ez a séta is kellemesen telt. A vîz a tôban
olyan kék és tiszta volt, amilyet én még sobasem lâttam.

Sajnos, a nyâr bamar elszaladt. Egyszer csak arra dôbben-
tem râ, bogy vissza kell jônnôm Pittsburgbbe.

Rengeteget lâttam és tanultam és ôriilôk, bogy alkalmam
adôdott a programon részt venni. Ha megint lesz râ alkalmam,
ûjbôl nagy kedwel megyek. Minden korombelinek felbîvom a
figyelmét erre a rendklvûli alkalomra, mert a gtyônyôrû fekvésû
Portlandben csodâlatos szép nyarat tôltbet és egyûttal magyar-
sâgât is elmélyltbeti nyelvtudâsânak csiszolâsâval, népûnk tôr-
ténelmének, irodalmânak tûzetesebb megismerésével.

Menj el te is a portlandi nyâri magyar programral

Szendrey Tamds dr.\

AZ EMIGRÂCIÔS MAGYAR IRODALOM VÂLSÀGA

Amikor a kûlfôldi magyar irodalom vâlsâgât vizsgâljuk,
akkor a kûlfôldi, azaz emigrâciôs magyar élet vâlsâgâra is gon-
dolunk, mivel az irodalom az élettel szorosan ôsszefûggô
jelenség. A vâlsâgot pedig ûgy fogalmazbatnânk meg: lesz-e
tûlélés? Élûnk és olvasunk-e, mint magyarok 20 vagy 50 év
mûlva?

Mielôtt errôl beszélnénk, gondoljunk a kûlfôldi magyar iro
dalom szâmbeli eredményeire. Ûgy hozzâvetôlegesen megâlla-



pîthatjuk, hogy kb. 300 ûjsâg és folyôirat jelent meg egykor és
ma a magyar emigrâciô âldozatâbôl és élniakarâsâbôl. A
kiadott kônyvek szâmât nehéz pontosan megâllapîtani, de ûgy
gondolom, hogy a kûlfôldi magyarsâg âltal kiadott kônyvek
szâma (a szâzadfordulô ôta és a vilâg minden részén az utôd-
âllamok kivételével) 8000 —10.000 kôtetre tehetô. Ennek a
nagy szellemi âradatnak a jellemzését a kôvetkezô osztâlyozâs-
sal lehetne ismertetni. Tetemes része nem irodalmi alkotâs, sok
irodalminak nem minôsîthetô alkotâs, sok pedig irodalmi
értékû alkotâs. Nem klvânok most kitémi esztétikai elemzésre,
mert ez ennek az elôadâsnak nem célja. Inkâbb arra szeretném
felhivni a figyelmet, hogy a legjobb aikotâsok is elvesznek, ha
nincs kiadâsukra lehetôség és nincs olvasôjuk. Nagyon sok
kiadâsi lehetôség politikailag kôriilhatârolt. Olyan mûvekhez,
amelyek nem tûkrôzik a kiadô felfogâsât és elôîtéleteit, hozzâ
sem nyûlnak. Ez a helyzet magâhan véve mindig meg volt és
meg lesz, de arra is kellene néha gondolni, hogy emigrâciôs
életûnk tôhhrétegû. Az adott kôrulmények kôzôtt azok a
mûvek maradnak leginkâhh ârvân, kiadâsi lehetôségek nélkûl,
amelyekre a legnagyohh szûkségiink van: Idsérleti irodalmi
mûvek, fôleg fiatal kôltôk mûvei, és az angol nyelvû, szigorûan
tudomânyos munkâk. Viszont ameddig van érdeklôdés, addig
lesz kônyvkiadâs is valamilyen formâhan.

A vâlsâg nem annyira a kiadâsi lehetôségekben rejlik (hâr
ott sincs rendhen az ûgyiink), hanem inkâbb az olvasôtâhor
ôsszetételében és jellegéhen. Kihal az idôsebb korosztâly és
marad egy kisebb réteg, amely még érdekiôdik a magyar iro-
dalom és tudomâny irânt és tûlélni is akar. Ezek utân pedig a
legfiatalabb korosztâly kôvetkezik, amelynél inkâbb a magfyar
nyelv és kultûra tanîtâsa és âpolâsa az elsô feladat. Ha intéz-
ményesen tudunk gondoskodni a gyerekek magyar oktatâsârôl,
akkor lesz tûlélés és magyar irodalom. Ha nem, akkor valôban
bekôvetkezik a tragédia.

A kôvetkezô kérdés: olvasnak-e fiataljaink magyar irodal-
mat? Ha igen, akkor pedig milyen magyar irodalmat olvasnak?
Nem minden leîrt vers és regény irodalom. Mivel pedig a leg-
tôbb fîatalnak nincs rendszeres magyar irodalmi mûveltsége,
nem képes magânak viszonylaghûséges képet alkotni a magyar
életrôl. Ezt csak akkor teheti meg, ha megismeri a magyarsâg



forrâsât, Magyarorszâgot és ennek az orszâgnak az életét és
irodalmât.

Ezen a ponton kellene râmutatni arra a tényre, hogy a
kûlfôldi magyar irodalom nem maradhat elszigetelt jelenség.
A mi megmaradâsunk (és ami még fontosabb: tûlélésûnk) elsô-
sorban ûgy lehetséges, ha ismerjûk a mai magyar irodalmi
vilâgot. Mint olvasôk, kapcsolôdjunk bele az egyetemes
magyar irodalmi és szellemi életbe és szorgalmazzuk, hogy
otthon ismerjék meg jobban a kûlfôldi magyar irodalom alko-
tâsait és szellemi életét. Csak igy alakithatunk ki egyetemes
magyar szellemi vilâgot hatârok és ideolôgiai elkôtelezett-
ségek nélkûl. Az irodalom ûgy tôltheti be nemzetfenntartô
szerepét, ha életûnknek alkotô eleme. Talân ez nehéz feladat, s
ha helegondolunk, sok akadâllyal jâr, mégis szembe kell néz-
nûnk azzal a tragikus, de kikerûlhetetlen kilâtâssal, hogy
(minden erôfeszitésûnk ellenére) csak néhânyan tudjuk felverni
a nemzeti mûvelôdés sâtrât kûlfôldôn, idegen vilâg kôzepette.
Sokan elvesznek, még tôbben kôzômhôsôkké vâlnak. Harcol-
tunk és harcolunk is a tragikus végzet ellen, de ne ûgy harcol-
junk, hogy feladjuk a célt, az egyetemes magyar kultûrkôzôsség
kialakîtâsât szellemi és irodalmi-esztétikai sîkon. Ne zârjunk ki
lâtôszôgûnkhôl és érdeklôdésûnkbôl bârmilyen magyar
irodalmi és szellemi alkotâst. Nincs annyi ilyen alkotâs, hogy
megengedhetjûk magunknak ezt az ônmarcangolâst.

Sokszor idéztem mâr Szt. Agoston Vallomâsainak azt a
mondatât: "nyugtalan a lelkem, Uram, amig Benned meg
nem talâlja nyugalmdt"; âtvitt értelemben ez a mondas vonat-
kozik az emigrâciôs magyar irodalomra is.

Sïsa Istvdn:

MILYEN JÔVO VAR
A MAGYAR SAJTÔRA AMERIKÂBAN?

(Kivonatosan)

Azzal a mondattal kezdem, amellyel egyik legnagyobb kôz-
îrônk 1974-ben a Magyar Kongresszushoz intézett felhîvâsât a
"Magyar Iras Éve" ûgyében befejezte:



"Az elôfizetô nélkûli magyar ûjsâg, . . . az el nem olvasott
magyar kônyv, a vândorkereskedô môdjâra mûveit hôna alatt
ârulô magyar îrô a mi igazi fegyverletételûnk".

A felhivâs hatâsa alatt a Kongresszus egyhangûlag ki-
mondta, hogy 1975 valôban legyen a "Magyar Iras Éve".

A kezdeményezés visszhangra talâlt az îrôknâl és kiadôknâl.
A szétszôrtsâg lapjai ismertették a kiâltvânyt, az îrôk îrtak és a
kiadôk nyomtâk az ûj kônyveket, âmbâr fizetni értùk nem igen
tudtak a szerzônek.

A kezdeményezôk szâmîtâsâba csak ott csûszott a hiba,
hogy nem szâmoltak az olvasôkkai, helyesebben a nem olva-
sôkkal, akiknek kôzônye még a legnemesebb vâllaikozâsokat is
megbuktatja, bârhova is vetette ôket aijôsors. — Két év tâvla-
tâbôl azt a keserû tanulsâgot vonhatjuk le, hogy nem a magyar
iras, hanem a "magyar olvasâs évét" kellene meghirdetni olyan
hangerôvel, hogy az a sûket fûlekbe is utat talâljon.

Kultûrfôlény vagy kultûrtemetô?

Mi magyarok, kultûrfôlényunkkel szoktunk dicsekedni a
szomszédos népekkel szemben. Ha az îrâs minôségét nézzûk, ez
a fôlény kétségtelenûl fennâll. De mi a helyzet a magyar iras
olvasâsa terén?

A legtekintélyesebb amerikai katalôgus, az A YER's
Directory of Newspapers and Periodicals 1975-ôs adatait
alapul véve s kiegészitve az Egyesûlt Âllamokban és Kanadâ-
bap kiadott magyar nyelvû lapok példânyszâma ez idô szerint
75.000 kôrûl mozog. Tûlnyomôrészt hetilapokrôl van szô,
miutân napilapunk mâr régen nincs. Egyetlen képeslapunk
havonta jelenik meg. Nincs nyomtatott kiadvânyunk a felnôtt
ifjûsâg részére és az egymilliôs észak-amerikai magyarsâg
egyetlen angol nyelvû folyôirattal sem rendelkezik. E tekintet-
ben szomorû unikumot képezûnk a kelet-eurôpai etnikek
kôzôtt. Még két sikeresebb kanadai hetilapunk példânyszâma
sem éri el a tizezret, âmbâr kôzel vannak hozzâ. Optimista
becslés szerint az észak-amerikai magyarsâg mintegy 6%-a
olvas rendszeresen magyar sajtôterméket.

Vessûk ôssze ezekkel a szâmokkal néhâny kelet-eurôpai
etnik csoport adatait:



A 300.000 lélekszâmû litvânsâg két 20.000-res napilappal
rendelkezik, s kiadvânyaik példânyszâma 95.000.

Az észak-amerikai csehek és szlovâkok sajtôtermékeinek
példânyszâma 173.000. A szlovâkok legnagyobb hetilapja, a
katolikus "Jednota" 38.000 példânyban jelenik meg, ami kb.
tîzszerese a legnagyobb magyar katolikus hetilap példânyszâ-
mânak. Az Egyesûlt Âllamokban kb. ugyanannyi szlovâk anya-
nyelvû él, mint magyar.

Aszerb, horvât és szlovén lapok példânyszâma 171.000, ha
beleszâmîtjuk a 70.000-res havi képeslapot és a 10.000-res pél-
dânyû ifjûsâgi folyôiratot. (A hârom népcsoport lélekszâma
egyuttesen kb. fele a magyarokénak Észak-amerikâban.)

Tovâbbi felsorolâs, azt hiszem, nem is szûkséges, mert ez a
néhâny adat magâért beszél.

Hogy milyen sors vâr a jôvôben a magyar sajtôra Amerikâ-
ban, azt drâmai môdon jelzi sajtônk életvonalânak irânya az
elmûlt hûsz esztendôben. Alapul megint szolgâljon az A YER's
Dictïonary. Ez a kiadvâny 1956-ban még 26 magyar sajtôter-
méket sorolt fel 182.000 példânyszâmban, mîg 1966-ban 27
lapot emlîtett 163.000 példânyszâmmal. Egy évtized alatt a
csôkkenés tehât nem volt tûl komoly, âmbâr az 1956-os mene-
kûlthullâm nyomâban vârhatô lehetett volna sajtônk erôsô-
dése. Pontosan az ellenkezôje tôrtént és 1966 ôta inkâbb
katasztrôfâlis zuhanâs kôvetkezett be, mert ma mâr a Directory
csak 12 lapot tart nyilvân 71.000-res példânyszâmmal. Termé-
szetesen voltak és vannak olyan kisebb idôszaki kiadvânyok,
amelyek elmulasztottâk jelentésûket a Directorynak bekûldeni,
de ez nem vâltoztat azon a tényen, hogy az elmûlt évtized alatt
a magyar kiadvânyok dtlaguk felét s példânyszâmuk 60%-ât
elvesztették. Sok évtizedes mûltû lapok egymâs utân szûntek
meg, s a sajtônk élniakarâsât hirdetô fejlécekbôl megannyi
fejfa lett Magyar Amerika kultûrtemetôjében. Felîratként
egyik nemrégiben elhallgatott, 75 évet élt kanadai lap bûs-
magyar jelmondata illene râjuk; "Ha minket is elfûj a sors ziva-
tarja, nem lesz az Istennek soha tôbb magyarja".

Ez persze tûlzâsnak lâtszik, de ha az amerikai magyar sajtô
életvonalât elôrevetîtjùk, szinte mértani pontossâggal kiszâ-
mîthatô, hogy két évtized mûlva, a trianoni korosztâlyok letû-
nésével sajtônk napja is leâldozik.



Mit remélhetûnk az ifjûsdgtôl?

Sajtônk és ifjûsâgunk jôvôje elvâlaszthatatlanul ôsszefûgg.
Ha sajtônk jôvôjét valami csoda megmenthetné, ilyesmi mâr
csak fiataljaink lângralobbanâsâtôl vârhatô. Ha ugyan
vârhatô.

A jelenlegi helyzet ugyanis inkâbb azt mutatja, hogy fiatal-
sâgunk még a szûlôknél is kevesebb érdeklôdést tanûsît a ma
gyar sajtô irânt. Egy nem régen végzett cserkésztâbori kôzvé-
leménykutatâs eredményébôl kideriilt, hogy 285 — 10 —21
éves — résztvevô kb. fele egyetlen magyar nyelvû sajtôterméket
sem olvas rendszeresen. Cserkészeink a magyar szellemet telîtve
kapjâk, létszâmuk az egész vilâgon 5000 —6000 kôzôtt van, ami
ifjûsâgunknak nem is 5%-a. FelmeruI a kérdés: ha az elitnek
szâmîtô 5 % fele nem olvassa a magyar sajtôt, akkor mi vârhatô
a tôbbi 95%-tôl?

Dehât a mindenûtt mûkôdô magyar iskolâk is szép ered-
ménnyel dolgoznak, kutat az ember egy mâsik reménysugâr
utân. Valôban, csak dicséret illeti âldozatos magyarmentô
munkâjukat. De a szâmok itt is felbôbe borîtjâk a derûlâtâst.

Az Egyesûlt Âllamokban pl. mintegy 35 magyar iskola
mûkôdik, kevesebb mint 1500 tanulôval s ez a szâm a 800.000-
res magyarsâgnak kb. 0.2 (két tized) szâzaléka. Kanadâban
sem sokkal jobb a helyzet. Elmondhatô tehât, hogy iskolâink
fïataljainknak csak elenyészô kisebbségével foglalkoznak.

A kijôzamtô szâmok ellenére vitathatatlan, hogy mind a
cserkészek, mind az iskoldk tôrténelmi jelentôségû feladatot
végeznek, amelynek igazi gyumôlcsei csak akkor jelentkeznek
majd, amikor az âltaluk nevelt, kûldetéstudattal âthatott élit
âtveszi a magyar élet vezetését az ûj hazâban. Az ôrségvâltâs
kezdeti jelei mâris mutatkoznak.

Szellemi abortzisz magyar Amerikdban

De mi vârhatô azoktôl, akik sem cserkészetbe, sem iskolâba
nem jârtak? Sajnos, a magyar kultûra ismeretének hiânyâban
jôrészt még azokban is kialszik a magyar lélek, akik a szûlôi
hâzban még ûgy-ahogy megtanultâk ôseik nyelvét. Hât még
ott, ahol a sziilôk a csalâdot a magyar nyelv bôlcsôjébôl annak
temetôjévé vâltoztattâk, mert morbid kôzônnyel egy ezredév



ôrôkségének "arany fonalât" vâgjâk el, amikor letépték gyer-
mekeiket a magyarsâg kôldôkzsinôrjârôll

Csak ha a szâmok és évek tâvlatâbôl vizsgâljuk helyze-
tûnket, akkor dôbbenûnk râ, bogy aminek tanûi vagyunk, az
nem mds, mint nagyarànyû szellemi ôncsonkûâs, vagy még-
inkâbb szellemi abortusz, amely hosszû évek ôta pusztûja a
magyarsâg jôvôjét Amerikâban.

Keserû tény, bogy ifjaink legtôbbje idekûnn ugyanarra a
magyar veszteséglistâra kerûl, amelynek lapjait a tôrténelem a
mâsodik vilâgbâborû ôta oly tragikusan teleîrta. Erre a
szomorû listâra az anyaorszâgban meg nem szûletbetett, név-
telen magzatok milliôi kerùltek, akikbôl nem lehettek magya-
Tok. Idekûnn pedig ifjûsâgunk javarésze, amely mâr nem
marad magyar. Az elszenvedett veszteség formâjâban a kû-
lônbség lebet ég és fôld, de nem egyremegy-e, ba a magot csî-
râjâba fojtjâk el, vagy akkor fûjja el a szél, amikor az mâr
kalâszba szôkkent? Az eredmény mindkét esetben ugyanaz:
magyar vetés — aratâs nélkiil.

Kit terhel a felelôsség?

A "pusztulunk, veszûnk" lâttân a fajtâja sorsâért aggôdô
kôzîrô sem tebet mâst, mint a maga bangjâval is felerôsîti a
vészkiâltâsokat, amelyek a Magyar Talâlkozôkon ismétlôdnek
mâr évek ôta. Az ezekrôl kiadott Krônika piros vâszonkôtésbe
kôtve évente tanûsitja, bogy kivâlô szakértôink és nevelôink
egész sora felemelte intô szavât a magyar sajtô és a magyar
ifjûsâgmegmentése érdekében. Hangjuk, sajnos, nem jutott el
a sajtô nagy nyilvânossâgâboz sem olyan mértékben, mint
megérdemelte volna, bât még a nemtôrôdômôkbôz, akik a
magyar irâst ûgysem olvassâk.

De egy bely van, aboi ballgatni kellett volna râjuk, az
Amerikai Magyar Szôvetség, mely a magyarsâg kôzponti
érdekképviseleti szerve.

A baj az, sot tragédia, bogy nem tettek rôla ûgyszôlvân
semmit. Még ma is az az észtmegâllitô belyzet, bogy mikor ifjû-
sâgunkat szinte szemûnk lâttâra vesztjûk el s mikor sajtônk
katasztrôfâlisan zsugorodik, az Amerikai Magyar Szôvetség ûn.
Ifjûsâgi Osztâlya csak papîron létezô lâtszatintézmény — és



még papîron sem alakult meg egy olyan szakemberekbôl allô
bizottsâg, melynek feladata lenne ûtat-môdot keresni.

Pedig az elmûlt évek bebizonyîtottâk, igazân életbevâgô
ûgyekben még mindig meg lehet mozgatni, sot âldozatkész-
ségre lebet bîrni a magyarsâg nagy tômegeit a szétszôrtsâgban
is. Kanadâban pl. a Szécbenyi Târsasâg csodâlatra méltô ki-
tartâssal és bozzâértéssel tôbbszâz ezer dollârt gyûjtôtt ôssze egy
Magyar Tanszék felâilîtâsâra. — Az ottboni magzatîrtâs ellen
évekig folyô hadjâratban példâs ôsszefogâsnak voltunk tanûi és
az eredmény nem is maradt el. Az Erdélyben végbemenô kul-
turâlis genocide elleni harc hasonlô mértékben mozgôsîtja az
észak-amerikai magyarsâgot, jôrészt fiatal magyarok kezde-
ményezése nyomân. Ebben dicséretes môdon élen jâr az AMSz
kûliigyi osztâlya is, ez azonban nem menti fel a vezetôséget
attôl a sûlyos felelôségtôl, hogy hosszû éveken ât ôlbetett kézzel
nézte — és nézi ma is — az amerikai magyarsâg szellemi vég-
pusztulâs felé sodrôdâsât.

A magyar jôvô iigyében elhangzottak az S.O.S. jeladâsok, s
tûljutottunk azon a ponton, bogy hazafias szônoklatok taps-
vihara elnyombatnâ a vészkiâltâsokat. A mentôakciô megin-
dîtâsa a kûlfoldi magyar sajtô érdekében nem vârathat magâra
tovâbb.

Ha sokat vesztettiink is, minden azért még nem veszett el s
ha a jôvô sôtétnek lâtszik is, még van lebetôség arra, hogy sor-
sunk kerekét jôra forditsuk. Qui habet tempus, habet vitam.

Dr. Luddnyi Andrdsné Nddas Parmi-.

BIZAKODHATUNK-E A MAGYAR JÔVÔBEN
A MAGYAR NYELV MEGTANULÂSA,

MAGYARORSZÂG TÔRTÉNELMÉNEK,
IRODALMÂNAK MINIMÂLIS ISMERETE NÉLKÛL?

Ha valakinek az édesapja és édesanyja magyar, az még ôn-
magâban nem jelenti azt, hogy ô maga meg akar vagy meg fog
naaradni magyarnak. Az mâr pozitîv lépés, ha râjôn, hogy



magyarsâga szâmâra fontos és elhatârozza, hogy szûlei hagyo-
mânyait megôrzi. Ez a jô szândék viszont nem adja meg auto-
matikusan fajtâjânak ismeretét. Szerintem ahhoz, hogy valaki
magyarnak vallhassa magât és ezt a magyarsâgot tovâbbad-
hassa majd a kôvetkezô nemzedéknek, komolyan meg kell
ismernie magyar mûltjât. Ez nem kônnyû feladat, mivel tôbb
mint ezer éves mûlttal bûszkélkedbetûnk.

Âltalâban olyan szûlôk, akik magyarnak akarjâk nevelni
gyermekeiket, egyetértenek azzal, bogy meg kell tanîtaniuk
gyermekeiket magyarul beszélni. Akik akarjâk, ezt az elsô
lépést legtôbb esetben meg is valôsîtjâk. A gyermek legalâbb
beszélni megtanul magyarul. Hogy ir-e, olvas-e magyarul,
tôbb mindentôl fûgg: mennyit foglalkoznak vele szûlei, és
milyen kôzôsségi programban (pl. bétvégi magyar iskolâban
vagy cserkészetben) vesz részt.

A magyar nyelv elsajâtitâsa utân természetszerûen kellene
kôvetkeznie a magyar tôrténelemmel és irodalommal valô fog-
lalkozâsnak. Viszont amikor szô kerûl arrôl, bogy a fiatal
komolyabban foglalkozzék magyar tôrténelemmel és irodalom
mal, néba a szûlôk "praktikus" kérdését ballbatjuk: "Miért, kis
fiacskâm, miért akarsz ilyesmit tanulni? Hiszen mâr beszélni
tudsz jôl magyarull".

Az elsô lépés, a nyelv ismerete és elsajâtîtâsa talân belyet-
tesîtené a mâsodikat, a nép ismeretét, vagy szûkségtelenné
tenné az utôbbit? Szerintem inkâbb csak elôkészîti a mâsodik

lépésre, megadja ebbez az alapot.
Miért is fontos a magyar tôrténelem ismerete? Elsôsorban,

mert fejleszti az ôntudatot és ônismeretet. Mâsodsorban, az
ôsôk megismerése segît a fiatalnak abban, bogy jobban megis-
merje ônmagât. Lâtnia kell az 1000 éves magyar tôrténelmet
ahhoz, hogy megértse népe belyzetét a jelenben. A fiatal
jobban meg tudja érteni szûleit is, ha megismeri a magyarok
tôrténelmét. Ha ellâtogat Magyarorszâgra, az épûletek érde-
kességét, a vârosok jellegzetességét, sok-sok mindent sokkal
jobban képes lesz élvezni, értékelni, megérteni, ha mâr ismeri
a magyar tôrténelmet. Tovâbbâ ahhoz is, hogy a magyar iro-
dalmat tudja értékelni és élvezni, a tôrténelem ismerete
szûkséges. Tisztâban kell lennie a fontosabb eseményekkel,
csatâkkal, személyekkel, vârosokkal és vârakkal ahhoz, hogy



érthetô legyen szâmâra irodalmunk sok csodâlatos szépségû
kôlteménye.

Hasonlô okokbôl kifolyôlag fontos az irodalom ismerete is.
Irodalmunkon keresztûl jobban megismerheti a fîatal a tôr-
ténelmi eseményeket. Ûgyszintén jobban megérti a magyar
ember gondolkozâsât, lelkivilâgât, kûzdelmeit. Az irodalom
segîtségével maga elé varâzsolhatja a magyar tâjat, a magyar
hazafisâgot és a magyar kûzdelmek élményvilâgât.

Ha jô hâtteret és alapot adunk gyermekeinknek a magyar
tôrténelemben és irodalomban, ha felkeltjûk érdekiôdésûket,
akkor mâr maguktôl fognak tovâbbtanulni, olvasni. És tudâ-
suk is sokszorosodik, az olvasâssal szôkincsûk is gyarapodik,
helyesirâsuk is hibâtlannâ vâlik. Igy mâr nem csupân csalâdi
fûggésben, hanem ônâllôan is magyarok lesznek.

Nagyon fontos a tanulâsi folyamatban, hogy tôbb jôl
megîrt és érdekes kônyv âlljon a gryermek rendelkezésére, ami-
bôl tanulhat, amit elolvashat. Egy egyszerû, rôvid, âtfogô
kônywel lehet ismertetni a magyar tôrténelmet. Ezt aztân
bôvithetjuk aprôlékosabb magyarâzatokkal. Ezek utân java-
solhatô, hogy olyan kônyvet adjunk a fîatalnak, amely egy-egy
fontos magyar torténelmi egyéniséggel foglalkozik, pl. II. Râ-
kôczi Ferenccel, Zrînyi Miklôssal stb., vagy egy-egry fontosabb
eseménnyel, pl. a mohâcsi vésszel, vagy az 1848—49-es szabad-
sâgharccal. îgy érdekes olvasmânyok segîtségével részletesen
megtanulhatjâk fîataljaink a magyar tôrténelmet.

Ezzel pârhuzamosan van egy-két egyszerûbb irodalomtôr-
téneti munka is, amelynek segîtségével âltalânos képet kaphat
gyermekvink a magyar irodalomrôl. Ha késôbb egy-egy irôrôl,
kôltôrôl is elolvas egy-egy egész kônyvet, azt kôzelebbrôl is
megismeri. Ilyen élmény utân a tanulô jobban meg is érti a
kôltô verseit, s azt, hogy mit is prôbâlt azokkal mondani, és
hogy miért foglalkozik bizonyos témâval. Mihelyt komolyab-
ban megismeri a tôrténelmet, rôgtôn jobban élvezi a klasszikus
regényeket. Megérti a tôrténelmi eseményeket, amelyekre uta-
lâsok tôrténnek és jobban el tudja képzelni, hogy milyen
âllapot volt, mi volt a helyzet akkor Magyarorszâgon.

Sokszor halljuk, hogy az egyik legfontosabb tanitô a példa-
adâs. Nem is tudjuk felfogni, hogy gyermekeink mennyire



megfigyelnek és mennyire utânoznak. Ha lâtjâk, hogy mi is
olvasunk, akkor ôk is kedvet kapnak az olvasâshoz. Azzal, hogy
mi is olvasunk tôrténelemmel és irodalommal foglalkozô kôny-
veket, mutassuk meg gyermekeinknek, hogy az ember mindig
tanulhat és méghozzâ az ilyen kônyv nagyon érdekes és egyben
szôrakoztatô olvasmâny is lehet. Azzal is serkenthetjûk fiatal-
jainkat, hogy otthon, a csalâdi kôrben beszélgetûnk arrôl a
kônyvrôl, amit olvasnak. Ha a fiatalok lâtjâk, hogy szûleik sem
olvasnak, ôk sem tartjâk fontosnak az ilyen ônképzést.

Ha csak egy môd van râ, meg kell adni a lehetôséget gyer
mekeinknek, hogy ne csak otthon tanuljanak ilyesmit, hanem
a csalâdtôl tâvol, a csalâdon Idvûl is, akâr hétvégi magyar
iskolâban, akâr a cserkészetben. Ez fontos, mert akkor rendsze-
resebben foglalkozik a gyermek az anyaggal (hétrôl-hétre).
Ilyen esetben mâstôl is hallja ennek fontossâgât. Az anyagot is
tôbbszôr ismételi, tehât jobban megmarad emlékezetében és
lâtja, hogy mâs korabeli is ugyanazt tanulja (mert a kora-
belieknek mindig nagy befolyâsuk van egymâsral).

Amikor a fiatal mâr egyetemista lesz, akkor nagyon pozitîv
dolog, ha egyetemi szinten is foglalkozik a magyar tôrténe
lemmel és irodalommal. Ekkor mâr komolyabb szinten tanul
hat: most mâr ô is komolyabban veszi az egészet és a tanârok is
hivatâsbôl oktatnak, nem csupân mûkedvelôk. Ilyen lehetôség
nyîlik a Portland State Universityn, az oregoni Portlandben és
az Indiana egyetemen, az indianai Bloomingtonban. Az ilyen
magasabb fokû tovâbbképzéshez is szûkséges, hogy a szûlôk
megadjâk a szûkséges biztatâst. Ha a fiatal a szûlôhôz fordul
azzal, hogy tovâbb szeretné képezni magât a magyarsâgtudo-
mânyban egyetemi szinten, fontos, hogy a sziilô ezt helyeselje.
Ha csak egy môd van râ, engedje meg, hogy gyermeke részt-
vegyen ilyen tanfolyamon. Mutassa helyeslését, biztassa, és
segîtsen neki, hogy a fiatal ilyen vonatkozâsû érdeklôdését ki-
elégîthesse. A lelkesedést, érdeklôdést ne ôljûk meg gyerme-
keinkben nemtôrôdômségiinkkel vagy kôzômbôsségiinkkel.

Ne felejtsûk el, hogy sok tekintetben tôlûnk fûgg, marad-e
utânunk olyan nemzedék a kiilfôldôn, amely magyarnak vallja
magât, és amely magyarsâgât ismeri és becsûli. Ady Endre
"Mâsokért halunk meg" cîmû versében azt îrta:



Es mi halkulunk halkan,
És mi meghalunk halva,
S az a minden ôrômûnk:

Valaki ôrûl rajta:
Kidll a kôzêpre valaki.

Olyan nemzedéket kell nevelnûnk, amelyik majd kiâll a
kôzépre!

Behe Imre:

AZ AMERIKAI MAGYAR ÉLET AZ IFJÛSÂG SZEMÉBEN
(Vâzlatosan)

Az elmûlt 30 éven ât mintegy milliônyi magyar menekùlt-
nek hozzâvetôlegesen 120.000 gyermeke szûletett. Vajon hâny
lesz ezek kôzûl kivâlô tudôs, îrô, mûvész, pap vagy politikus,
gazdasâgi szakértô, tervezô mérnôk és hânyan lesznek, akikûgy
tudjâk majd megfogalmazni a magyarsâg sorskérdéseit, hogy
azok helyes megvilâgîtâsba kerûljenek? És hânyveszik el kôzû-
lûk a magyarsâg szâmâra?

A legnagyobb magyar ifjûsâgi szervezet a kûlfôldôn kétség-
telenùl a cserkészet, amely mintegy 4—5 ezer magyarcserkész-
bôl âll. Tovâbbi 1000 magyar fiatalt ôsszefog még tôbb mâs
szervezet s igy az elôbbi ôtezres szâmot 6000-re tehetjûk. Ez a
szâm azonban 30 év termésének csupân 5%-a. Miért?

Fâjdalmas kérdés ez, amellyel azonban szembe kell néz-
nûnk. Fel kell kutatnunk azokat az okokat, amelyek ezt az
eredményt elôidézték, hogy azok ismeretében megfelelôen tud-
junk cselekedni.

A kôzelmûltban tiltakoztunk és harcoltunk az otthoni
magzatelhajtâs ellen. Hirdettûk, hogy annak kôvetkeztében
100.000 magyar veszett el, egy egész magyar vâros (akkora,
mint Szeged) jôvendôbeli lakossâga pusztult el. Ugyanakkor
azonban mi itt kint, ugyancsak 100.000 magyar gyermeket
vesztettûnk el magyarsâgunk szempontjâbôl. Gyermekeket,
akik kôzûl talân Râkôcziboz, Széchenyibez basonlô kivâlôsâgok
lehettek volna.



Az ifjûsâg elvesztésének legfôbb tényezôje az asszimilâlô-
dâs, a beolvadâs, amely rajtunk kîviil allô ok, de amelyet gyer-
mekeink szâmâra nehezebbé tehetûnk azzal, hogy bebizo-
nyîtjuk nekik, érdemes magyarnak lenni.

Ezzel ôsszefûggôen meg kell vizsgâlnunk azt a kérdést, mik
azok a tényezôk, amelyek rajtunk mûlnak, amelyeknek segîtsé-
gével a beolvadâst nemcsak nehezîteni tudjuk, de meg is lehet
âllîtani.

Az elsô ilyen tényezô a magas szinvonalû szellemi légkôr
megteremtése. A legtôbb magyar fiatal ennek hiânyât érzi leg-
jobban. Magyar Talâlkozô csak egy vârosban és évente csak
egyszer van. Itt-ott — mint az "Itt-Ott" — tîz. hûsz, szâz ma
gyar talâlkozik még, de bol a tôbbi olyan ôsszejôvetel, amelyen
magyar sorskérdéseket komolyan és kellô felkészûltséggel târ-
gyalnak. Sokkal gyakoribb a cigânyzenés kabaré és a disznô-
toros vacsora, mert ezeket inkâbb tâmogatjâk a magyarok. A
fiataloknak azonban hiânyzik az intégral magyar élet: a ma
gyar iskola, templom, szînhâz, mozi, a magyar mûvészetek
âpolâsa, a magyar kônyv és a valôban magyar ûjsâg, a mindezt
egybeôlelô légkôr. A fiatalok nem buta gyerekek, a mi gyer-
mekeink; meglâtjâk a visszâssâgokat, a magyar egység hangos
sûrgetése môgôtt meghûzôdô s annak komoly szândékât meg-
hazudtolô széthûzâst is.

A mâsik tényezô a nemzedékek vâlsâga. Az amerikai
magyar târsadalom elôregedett. Az egyik "ifjûsâgi egyesûlet"
fennâllâsânak 50. évfordulôjân késziilt fényképen példâul
csupa ôreg magyar volt lâthatô, akik kôzôtt még 50 —60 évesek
sem akadtak. Ez azonban még csak a kisebb hiba lenne. Sokkal
nagyobb hiba, hogy az idôsebb nemzedékhez tartozôk a fiata-
lokat gyerekekként kezelik. Az egyetemeken râdiôâllomâsokat
vezetnek, lapokat szerkesztenek, milliôs értékû laboratôriumo-
kat irânyîtanak, a magyar szervezetekben azonban szôhoz sem
jutnak, semmiféle szerepet sem kapnak.

Hogyan segîthetûnk ezeken a bajokon?
Legelsôsorban példaadâssal. Minden cselekedetûnk, sza-

vunk az ôsszetartâst szolgâljal Vigyiik el a fiatalokat lehetôleg
minden magyar megmozdulâsra, ne beszéljûnk jôszândékû
magyarok ellen, kerûljiik a széthûzâs szellemének ébrentar-
tâsât. Mutassuk meg nekik a magyar nyomdâkat, hadd lâssâk,



milyen sziszifuszi erôfeszitéssel készûl a magyar ûjsâg, a magyar
kônyv.

Az egyesûleti vezetôk, fôleg az ifjûsâgi szervezetek vezetôi,
vonjâk be a fiatalokat az irânyltô, szervezô munkâba. Adjâk ât
a vezetést! Mint tanâcsadôk, maradhatnak. Erre a szerepûkre
szûkség is van. De a fiatalokat dobjâk be a vezetés vîzébe, hogy
mielôbb megtanuljanak ûszni. Csak akkor lépjenek kôzbe, ha
nehézség tâmad, a vezetést azonban hagyjâk tovâbbra is a
fiatalok kezében. Ne felejtsûk el: ha a fiatalok nem tanulnak
meg "ûszni", az ôreg bôlcsek pedig meghalnak, nem lesz, aki
majd a fuldoklôkat kihûzza a vîzbôl. A nemzedékek ôrségvâl-
tâsânak itt az ideje, mert azokat a feladatokat, amelyeket a
Kârpât-medencében valô fennmaradâsunk kérdése rô rânk, az
idôsebb nemzedékek megoldani mâr nem tudjâk. Azt a harcot
azonban, amelyet ôseink évszâzadokon ât vîvtak, fel nem
adhatjuk. Ha idônként megâllunk is a kùzdelemben, akkor is
erôt kell gyûjtenûnk annak folytatâsâra.

Az amerikai magyar erôgyûjtés szempontjâbôl a magyar if-
jùsâg szemében hârom vonatkozâsban mutatkoznak kûlônleges
tennivalôk:

1) Surgôsen meg kell szerveznûnk gazdasâgi életûnket. Né-
hâny biztosîtô intézetûnk ugyan van és elég erôs is, de bol van-
nak a magyar bankok? Mit tettûnk a magyar kisiparosok és kis-
kereskedôk megszervezése, szôvetkezetbe tômôritése érdeké-
ben?

2) Kulturâlis téren bol van — itt Amerikâban — az âllandô
magyar iskola? Bûszkén szoktak hivatkozni arra, hogy két
elemi iskolâban még mindig folyik a mindennapi magyar ok-
tatâs. Sajnos, mâr ez is megvâltozott, mert két év ôta Passaic-
en mindennapos magyar iskola nincs. Es bol van az âllandô
magyar szînhâz? A magyar Délvidéken, Jugoszlâviâban ugyan-
ûgy egy milliô magyar él, mint az Egyesûlt Âllamokban. Ott
két âllandô magyar szînhâz és egy csomô vândorszînhâz mûkô-
dik, itt egy sincs. Hol vannak a magyar mûzeumok és a magyar
kônyvtârak? Megvalôsîtâsra vârnakl

3) Politikai szempontbôl helyrehozhatatlanoknak tûnô mu-
lasztâsokat kell jôvâtennûnk, mert képviseletûnk egyâltalân
nincs. A legutôbbi orszâgos vâlasztâsokon kongresszusi képvi-
selôségre két magyar jelôlt induit: Kônnyû Emô Kaliforniâban



és Tôth Solymossy Zoltdn Connecticutban. Egyik sem kerûlt
be, ami azonban egymagâban még nem sokat jelent. Az el-
szomorîtô tény az, hogy Tôth Solymossy az egyik oktôberi nagy
magyar ûnnepélyen csak hosszas vita utân szôlalhatott fel, a
kerûlet 10 —15 ezernyi magyarja kôzûl pedig talân 70-en sza-
vaztak râ. A szétszôrtsâgban és széthûzâsban csak a kôvetkezô
nemzedékek érhetnek el sikereket.

A felsorolt rengeteg hiâny, hiba és helytelenség ellenére a
magyar kérdést mégis lehet optimista szemmel nézni, ahogy
1920-ban az ôreg székely lâtta, aki azt mondta: mindig tudta,
hogy a românok sokkal tartoznak a magyaroknak, de azt
mégsem hitte volna, hogy egyszer az egész Româniât Erdélyhez
csatoljâk.

Somogyi Lél\

A KÉTNYELVÛ ÉS KÉTKULTÛRÂJÛ
MAGYAR IFJÛSÂG

Milyen értéket jelent nekem, vagy bârmelyik mâs magryar
fiatainak a két nyelv és a kettôs kultûra Amerikâban?

A fiatal magyarsâgnak erre a kérdésre kell vâlaszt keresnie
és talâlnia.

Sokszor halijuk, hogy hagyomânyaink âpolâsa és magyar
mûvelôdésùnk megôrzése: kôtelességiink. Ahhoz a nemzethez
és ahhoz a néphez valô hûségûnk, amelybôl szârmaztunk és
annak a kultûrânak a megbecsûlése, amelyben felnevelked-
tiink: természetes adottsâg. A kôtelesség csak akkor keletkezik,
ha megértjuk, mi ennek az adottsâgnak az értéke.

Lehet, hogy a magyarsâg rossz irânyban prôbâlta ifjûsâgât
megtartani. Lehet, hogy azt a 120.000 amerikai magyart — én
még magyar amerikainak tartom magamat —, akit az elôzô
elôadâsban kifejtett okok miatt az amerikai magyarsâg elveszît
vagy maris elveszîtett, csak akkor és ûgy tudjuk megtartani,
vagy visszamenteni, ha angol nyelven, angol vonalon prôbâ-
lunk utânuk menni. Itt az igazi kérdés, amely a két nyelvre és a
kettôs kultûrâra vonatkozôan felmerûl.



Ha ennek az amerikai magyar fiatalsâgnak mâr az angol-
szâsz vilâg kultûrâja lett az elsôdleges, a fô kultûrâja, akkor
hogyan tudjuk vele kiértékeltetni magyar kultûrâjât és nyelvét?

Amerika târsadalmâban, de bârmelyik mâs nemzet târsa-
dalmâban is, bârki kônnyen beolvadhat, ha erejét és tehetségét
csak arra forditja, hogy vagyont gyûjtsôn, jô életet, kônnyû és
gondtalan megélhetést, befolyâst és szôrakozâsi lebetôségeket
biztosîtson magânak és mindennek ellenében elfelejti ôsei
mûltjât. Legtôbbszôr valôban ez szokott megtôrténni. Egyesek
még mâs navet is vesznek fel, néha csalâdi kapcsolataikat is
megszakîtjâk. De még ez sem jelenti okvetlenûl azt, hogy lelkûk
mélyén nem érzik magukat magyaroknak. Csak azt a lehetôsé-
get nem talâltâk meg, amelyik megengedi, hogy ôrôklôtt ma-
gyarsâgnkat — kellô kiértékelés alapjân — egyensûlyba hozzâk
ûjonnan szerzett amerikai kultûrâjukkal.

Az utôbbi években sok fiatal magyar jôtt râ, hogy ez hely-
telen. Sokan râjôttek, hogy helyuket sokkal eredményesebben
tudjâk megâllni, nagyobb sikereket érnek el, ha megtartjâk és
beszélik magyar anyanyelvuket és âtélik népûnk ôsi kultûrâjât,
mintha egryszerûen "beolvadnak" az amerikai târsadalomba.
Ezek a magyar fiatalok, de mâs nemzetiségek fiataijai is râjôt
tek, hogy "synergistic", tehât mindkét adottsâguk egyûttes
érvényesitésével sokkal nagyobb sikert tudnak aratni, mint
amilyenre rendes kôrùlmények kôzôtt szâmithattak.

Mit jelent ez? A "synergism" Buckminster Fuller megâllapi-
tâsa szerint két vagy tôbb hatôképességû tényezô (elem) egy
idôben tôrténô egyiittmûkôdése mindig nagyobb eredménnyel
jât, mint a két tényezô kûlôn-kûlôn elért eredményének ôssze-
ge. Fuller ezt a megâllapîtâst mâs természetû jelenség leirâsa
kôzben tette, de annak alapelve pontosan alkalmazhatô arra a
târsadalmi és kulturâlis jelenségre is, amely akkor kôvetkezik
be, ha valaki két vagy tôbb nyelven beszél és kettôs vagy tôbb-
szôrôs kultûrât bordoz. Ilyenkor ugyanis nemcsak a két nyelv és
kultûra kûlôn-kûlôn bozza meg a maga eredményét, hanem
râadâsul még a két (vagy tôbb) kultûra és nyelv kombinâciôja,
egymâsra valô hatâsânak eredménye is megtermi a maga kûlôn
gyûmôlcsét.

Ha ennek a "synergistic" eredménynek megszerzése szem-
pontjâbôl a szûkséges erôt az angol nyelvben talâljuk meg



kônnyebben, hasznâljuk azt a nyelvet, mert lehet, hogy azon
keresztûl fedezzûk fel magyar nyelviink és kultûrânk igazi
értékét.

A "synergism" elônyét Szent Istvân mâr kôzel ezer éwel ez-
elôtt felismerte, amikor fiâhoz, Szent Imre herceghez intézett
"Intelmei"-ben megâllapîtotta, hogy "az egy nyelvû és egy
szokâsû orszâg gyenge és erôtlen". Mi is megâllapîthatjuk,
hogy az egy angol nyelvû magyar fiatal szintén erôtlen, ugyan-
olyan csak, mint sok milliô mâs amerikai fiatal, aki csupân az
amerikai nyelvet beszéli és kultûrât hordozza.

Ma sokat beszélnek arrôl, a mi korunknak az a kôvetelmé-
nye, hogy mindenki azt tehesse, amit egyénileg akar. Ez a kô-
vetelmény a "szabadsâg"-ot igen sokszor ûgy értelmezi, hogy
ki-ki olyan lehessen, mint harki mâs. Ennek az értelmezésnek
az eredménye aztân a "hrain washed" tômeg, amelyhen az
egryén kôzônséges rohotemherré lesz.

Nekûnk nem lehet ez a célunkl

Ûjra fel kell tennûnk itt a kérdést: mi a két (magyar és
amerikai) nyelv és a kettôs (magyar és amerikai) kultûra
elônye?

1) Ez a kettôsség kûlônhôztet meg hennûnket mâsoktôl, a
tômegemhertôl; ez tesz hennûnket a târsadalom értékesehh
tagjaivâ.

2) Két kûlônhôzô vilâgszemléletet ismerûnk meg, amelyek-
nek âllandô ôsszehasonlîtâsa alapjân helyesehh véleményt ala-
kîthatunk ki magunknak.

3) Johh amerikaiakkâ is leszûnk, mert a vilâg eseményeit
vilâgosahhan lâtjuk és amerikai szemponthôl târgyilagosahhan
tudjuk megîtélni.

4) Emherihh emherek lehetûnk, mert nemcsak egyoldalû
amerikai tapasztalatainkhôl merîthetûnk, hanem a magyar
kultûra évezredes ôrôkségének szellemi târhâzâhôl is.

5) Vallâsi és nemzeti szemponthôl szilârdahhâ lesz vilâgné-
zetûnk és erôsehh ôntudatra ébredûnk.

Az emherek âltalâhan hajlamosak arra, hogy mindig a leg-
kônnyebh utat vâlasszâk. Ez a hajlamuk hagyomânyaik meg-
ôrzése tekintetéhen is érvényesûl. A feketéknek megvan az az
elônyûk, hogy ôket minden lelki heâllîtottsâg nélkûl mâr
fizikai megjelenésûk âllandôan figyelmezteti eredetûkre. Ez



segîti ôket abban, hogy helyzetûket, adottsâgaikat jobban
megértsék, hagyomânyaikat kônnyebben megôrizzék. A zsidôk
is elônyben vannak, mert ôket nemcsak ôsi kultûrâjuk, hanem
râadâsul hitûk is ôsszekôti. Az utôbbi kûlônôsképpen segîtsé-
giikre van abban, hogy évezredes szétszôrtsâgukban is megta-
lâljâk "gyôkereiket".

A mag^yarok is az egész vilâgon szétszôrôdtak, de nekik
nincs meg sem az a kûlsô jellegzetességiik, sem az a belsô (val-
lâsos) hitiik, amely mindenûtt és feltétlenûl ôssze tudnâ kôtni
ôket és meg tudnâ akadâlyozni, hogy "beolvadjanak" kôrnye-
zetiikbe (itt Amerikâban az angolszâsz nyelv és kultûra vilâ-
gâban). Van azonban olyan nyelviink és olyan kultûrânk,
amely nemcsak pâratlan a maga nemében, hanem beolvadâ-
sunkat is feltétlenûl és igen jelentôs mértékben, hatârozottan
megneheziti.

A neves angol nyelvész, Sir John Bowring (1792 —1872)
mâr a mûlt szâzadban megâllapîtotta, hogy a magyar nyelv
mûltja olyan messzire nyûlik vissza, amikor a legtôbb ma be-
szélt eurôpai nyelv még egyâltalân nem is volt; ônmagâban
fejlôdôtt, kifejezô ereje logikus és matematikai pontossâgû: "a
nemzeti ônâllôsâg és a szellemi fûggetlenség legrégibb és legdi-
csôségesebb emléke".

Mâs tudôsok hasonlô megâllapitâsokat tettek.
Ha nyelvûnkrôl, hagyomânyaink ôrzôjérôl idegen szaktu-

dôsok mindenkor a legnag^yobb megbecsûlés hangjân nyilat-
koznak, akkor a benne rôgzîtôdôtt kultûra sem lehet alâbb-
valô, mint bârmelyik mâs nemzet vagy nép kultûrâja, amely-
lyel érdemes és elônyôs lenne felcserélni. Hordozôi a Duna-
medencében tôbb mint ezer éven ât rendkîvul nehéz kôrulmé-

nyek kôzôtt dacoltak végzetûkkel, amellyel "megfogyva bâr, de
tôrve nem", legutôbb is bâtran szembeszâlltak, jelenlegi hely-
zetûkben pedig — a kûlfôldi megfigyelôk szerint — minden
mâs, hasonlô adottsâg kôzé kerûlt nép fiaiénâl jobb viszonyo-
kat létesîtettek, kûlfôldôn viszont vilâgviszonylatban is âltalâ-
nos megbecsûlést szereztek. Semmi értelme sincs tehât, hogy
ezt a kultûrât bârmilyen érdekbôl feladjuk.

Tôrténeti tény, hogy a magyarok bizonyos értelemben
szinte mindenkor két nyelvûek és kettôs kultûrâjûak voltak.
Ôseink valamikor hun, avar, turk, bolgâr-kazâr nomâd biro-



dalmakban éltek, ezért az azokban uralkodô elem nyelvét
mindig meg kellett tanulniuk. A kereszténység felvétele utân a
mûveltebb magyarok megtanultak latinul. Évszâzadokon ât a
latin volt az orszâg hivatalos nyelve. Késôbb a német lett a
magyar vezetô rétegek harmadik nyelve. A mûlt szâzad elejétôl
sokan — a politikusok kôzûl példâul Széchenyi és Kossuth, a
kôltôk és îrôk kôzûl Petôfï és Arany — angolul tanultak.
1945-ig minden magyar kôzépiskolâban rendszeresen tamtot-
tak idegen nyelveket (latint, németet, angolt, franciât, olaszt).
A mâsodik vilâghâborû ôta otthon az orosz nyelv kôtelezô
tantârgy.

A kétnyelvûség tehât a magyarok kôzôtt sohasem volt sem
ismeretlen, sem szokatlan jelenség. Amerikâban sem kell
annak lennie. Ne felejtsûk el, hogy magyarsâgunk, magyar
nyelvûnk és kultûrânk mindenûtt legértékesebb ôrôkségûnk és
felbecsùlhetetlen értékû, pâratlan kincsûnk marad, amely
Amerikâban (vagy a vilâg bârmely mâs részében) csak tôbble-
tet és elônyt jelent szâmunkra.

Chdszdr Ede dr. :

A MAGYAR NEMZET JÔVÔJE
ÉS A KtjLFÔLDÔN ÉLÔ MAGYAR IFJÛSÂG

(Irâsban bekûldôtt hozzâszôlâs)

Nevezzûk bâr "nyolcadik tôrzs"-nek, vagy az "ôtâgû sîp"
ôtôdik âgânak, a hatârokon kîvûl élô magyarsâg beletartozik a
nemzet fogalmâba. A nemzet jôvôje tehât nem csupân azoktôl
fûgg, akik Magyarorszâg politikai hatârain belûl élnek. Ezért
merûl fel idônként a kérdés: Vajon mit tesz a kûlfôldôn élô
magyar ifjûsâg a nemzet jôvôjéért? Tesz-e egyâltalân valamit?

Leszâmîtva most a kôzvetlenûl a hatârokon tûl, tehât a
Kârpâtmedencében élô magyar "kisebbségeket", vessûnk egy
pillantâst a kûlfôldi magyar ifjûsâg életére, helyzetére. Jogos-e,
megindokolt-e az a kishitûség, amellyel az idôsebb nemzedék
oly sok tagja a magyar ifjûsâgot szemléli, a sok korholâs, sok
prédikâciô, hogy îgy, meg ûgy, ha a fiatalok nem âllnak be a



magyar egyesûletek és egyhâzak munkâjâba, elvész a kûlfôldi
magyarsâg?

A rendelkezésûnkre allô tények alapjân bâtran merem
âllîtani, hogy ez a kishitûség alaptalan, s mindjârt ki is
jelentem: bizalmam a magyar ifj-ûsâgban!

Nézzûnk csak végig a nemzet tôrténetén és az emigrâciô
tôrténetén. Kezdve a bécsi magyar testôrifjaktôl a negyven-
nyolcas ifjûsâgon ât az ôtvenhatos ifjûsâgig — azt lâtjuk, hogy
valahânyszor azt a tôrténelem megluvânta, a magyar ifjûsâg a
helyzet magaslatâra tudott emelkedni. Hol néwel, bol név-
telenûl, de mindig akadtak a magyar ifjûsâgnak vezéralakjai,
akik a haza, a nemzet szent, nagy ûgyeiért sîkraszâllva meg-
mozgattâk s magukkal ragadtâk az ifjûsâgot. S hogy ez a "ma-
gâvalragadâs", ez a nagy ùgyekért "harcbaszâllâs" nem csupân
szalmalâng, bizonyîtja ennek a tradîciônak évszâzadokon ât
mindmâig meglevô fennmaradâsa. Mint azt tôrténészeink jôl
tudjâk s mûveikben bizonyîtjâk, az elmûlt két évszâzad esemé-
nyei bôven tesznek arrôl tanûsâgot, hogy a magyar ifjûsâgban
igenis él a kûldetés tudata.

Hadd prôbâljam most bebizonyîtani a kétkedôk szâmâra,
hogy ez a kûldetéstudat az emigrâciôban, a kûlfôldre-szakadt-
sâgban is megmaradt, él, és az alkalomnak megfelelôen
tettekre serkenti a magyar ifjûsâgot.

1945 — Szâzezrek sînylôdnek az eurôpai menekûlt-tâbo-
rokban. A vesztett hâborû tudata, a hontalansâg s a nincs-
telenség csûggedéssel tôlti el a sziveket. S akkor a menekûlt-tâ-
borok barakkjai kôzt, szinte a fôld alôl, megjelennek — apjuk-
tôl kôlcsônzôtt katonasipkâban, âtalakîtott ingben, nadrâg-
ban, de ârvalânyhajjal — a fiatal magyar cserkészek sugârzô
szemekkel és teli torokkal fûjva a régi indulôt: "Fiûk, fel a
fejjel, a harsona zeng; Âlljunk csatasorba vidâmanl" Vezetôik
csupa fîatal, alig van kôztûk harminc éven felûli. Apâik, volt
parancsnokaik példâjât kôvetve a semmibôl teremtenek
virâgzô mozgalmat, reménységet a reménytelenségben! Aztân
megkezdôdnek a diâkmozgalmak: segélyekbôl, ôsztôndijakbôl
kûlfôldi egyetemekre beiratkozott magyar diâkok elindîtjâk a
Fax Romana és a Magyar Protestâns Diâkszôvetség munkâjât.

Szalmalâng? A cserkészek 1975-ben kûlfôldi mûkôdésûk-
nek mâr harmincadik évfordulôjât ûnneplik. Sokezer magyar



fiatal kapott magyarsâgélményt tâboraikban, âpolta a magyar
nyelvet csapataikban, végzett vezetôképzô tanfolyamot, hogy a
nâla fiatalabbakkal foglalkozhassék. S az évente megrendezett
diâkkonferenciâk tovâbbra is folynak Eurôpâban.

1956 — A forradalomban s szabadsâgharcban résztvett
egyetemistâk ezrei menekûltek a szovjet elnyomâs elôl nyu-
gatra. Itt életrehozzâk a hârom vilâgrészt behâlôzô Magyar
Diâkszôvetséget, amely egy évtizedig, tehât mindaddig, amîg
ezek a diâkok meg nem szerzik diplomâikat, emeli magasra a
szabadsâgharc zâszlajât és képviseli ideâljait.

Folytassuk? Torontôban megalakult az Ifjûsâgi Helikon,
Buenos Airesben a Zrînyi Kôr, Sac Pauloban a Széchenyi Kôr.
Népi tâncegyiittesek, Kodâly-kôrusok, sportkôrôk mûkôdnek,
ifjûsâgi folyôiratok jelennek meg.

Hogy az ifjûsâg nem tôdul az "ôregek" szervezeteibe? Ez
csak természetes. A nemzedékek kôzti kûlônbséget hasztalan
volna tagadni. Hisz mâr a gôrôg bôlcsek is panaszkodtak, hogy
az ifjûsâg szeret sajât ûtjain jârni. Igen, a kûlfôldôn élô magyar
ifjûsâg is. De ismerjûk el, hogy az ô ûtjaik is a magyar nemzet
jôvendôjének ûtjai.

Az emigrâciô tôrténészeinek feladata lesz majd, hogy az
irattârakbôl kiâsott adatok alapjân ôsszeâllîtsa a listât; hol,
mikor, s milyen sikerrel képviselte az ifjûsâg a magyarsâgot az
elmûlt harminc év folyamân. Hosszû lista lesz. s aki olvasni
fogja, bûszke lesz râ. Mert cserkészeink ott voltak a nagy vilâg-
talâlkozôkon s ahânyszor megjelentek az arénâban, dôrgôtt a
tapsvihar; diâkjaink ott voltak a nemzetkôzi konferenciâkon és
bâtran kiâlltak a szabadsâg eszméi mellett; tâncosaink, éneke-
seink szâmtalan sikert arattak a hangversenydobogôkon. Igen-
is, a magyarsâg képviselete jô kezekben van.

Amikor pedig a helyzet megklvânja, fiatal és ôreg ôsszefog.
A generâciôs kûlonbség nâlunk nem jelent generâciôs harcot.
Az elmûlt év tôrténete fényesen igazolja, hogy egy nagy ûgyért,
mint most Erdély ûgye, fiatal és ôreg korkûlônbség nélkûl
dolgozik. S hogy a fîatalsâg ebben az ûgyben milyen nagyszerû
és csodâlatra méltô teljesîtményt nyûjtott, azt a Magyar Talâl-
kozô résztvevôi az itt elhangzott beszâmolôkbôl maguk is fel-
mérhették.

Most talân mâr a kétkedôk, a kishitûek is belâtjâk, hogy a



fiatalsâgnak nem prédikâciôra, hanem inspirâciôra van szûk-
sége. Ha egyszer egy ûgyet magâévâ tud tenni, akkor elôdeinek
példâjât kôvetve most is nagyot alkot, mert él szîvében a tra-
dîciô, él szîvében a kûldetéstudat. Ez mutatja legjobban, hogy
a nemzet ifjûsâgânak szerves része, s ezâltal a nemzetnek is, a
nemzet jôvôjének is részese.



KlA LUTA s

1. KossdnyiJôzsef: Kônyvek és îrôk
2. Gyimesy Kâsds Emô: Magyar mûvészek vilâgszerte

KossdnyiJôzsef:

KÔNYVEK ES IROK

A nemzeti emigrâciô legjobbjait évek ôta foglalkoztatja az
a mindenképpen sûlyos probléma, amit a hôdoltsâgi Magyar-
orszâg az egyirânyû szellemi kôzlekedés bevezetésével âllîtott
elénk.

A kommunista gyakorlat szerint a vasfùggôny môgûl szaba-
don és szakadatlan âramlâsban jôhetnek a szellemi termékek és
irôik, mîg hazafelé a szellemi kôzlekedés ûtjâban piros lâmpât
âllit "a népi demokrâcia".

îgy eshetik meg, hogy Sûtô Andrâs, akit ma a legnagyobb
erdélyi îrônak, s egyben az egyik legbâtrabb magyarnak vall az
egybehangzô kridka, "A rigô és apostol" c. kônyvének 33. ol-
dalân Caraffa bîboros nyakâba igyekszik varrni mindazt a
bûnt, amit a diktatûrâk, nevezetesen a bolsevizmus kôvet el az
îrôi szabadsâg ellen. Szerinte Caraffa bîboros egyszerû foga-
lomcsere ûtjân helyettesîtette az érvelést a szâmûzetéssel, az
eszmecserét a kônyvégetéssel, esetleg a mâglyâval. A fiatal kora
ôta râzuhogô kommunista propaganda még olyan kivâlô és
ônâllô szellemmel is, mint Sûtô Andrâs elhitette, hogy az az
âtkozott Caraffa bîboros talâlta ki az emberi szabadsâgjogok
totâlis eltiprâsât, îrôk, tudôsok szibériai szâmûzetését, téboly-
dâkba zârâsât. Lehet, hogry Sûtô Andrâs is olvasta és eltôpren-
gett Milovan Djilas "Ûj osztâly" c. kônyvének megâllapîtâsain.



Milovan Djilas ugyanis — aki Tito mellett Jugoszlâvia 2. kom-
munista nagysâga és a part nemzetkôzi vonatkozâsban is elis-
mert doktrinérje volt, mikor megismerkedett a pârt sôtét mes-
terkedéseivel — egyszerre a damaszkuszi ûton talâlta magât és
Saulusbôl Paulus lett. Természetesen az Ûj Osztâly hatalmasai
gondoskodtak rôla, hogy a Tito melletti fényességbôl gyorsan a
bortôn homâlyâban talâlja magât.

Mindszenty, Solzenïtshyn, Sakharov, Bukovsky — csak par
nagy névre hivatkozom — mind tudtâk és tudjâk a szellem és
erkôlcs erejének a szerepét a tôrténelem szâzadainak végzetes
vonulâsâban.

Mégis, vagy talân éppen ezért, bîve vagyok annak, bogy
csak jôjjenek az îrôk, jôjjenek ûzeneteik a vasfûggôny môgiil.
Ahogy a magyar îrô az irodalom elsô pitymallâsa ôta mindig a
nemzeti szellem hordozôja, sûlyos szâzadok megprôbâlt ûtjain
nemzet éjszakâjânak pûnkôsdi tûzes nyelve, ûgy a ma irôja,
kôltôje, tudôsa — legalâbb is a java — most is a nemzet balsor-
sânak Jeremiâsa, felvirradô napjânak forrô szîvû megkiâltôja.

Sok mindent nem mondhatnak el, de mégis elért bozzânk
Mécs Lâszlô, Illyés Gyula ûzenete. Miénk az "Aranygyapjû", a
"Vissza a csendbe", miénk Illyés Gyula verse a "Zsarnoksâg-
rôl", Siitô Andrâs "Anyâm kônnyû âlmot îgér" c. simogatô
kônyve, miénk minden magyar kônyv, ami a nemzet ôrôkéletû
torténetét mondja.

Otthon ôk sok mindent nem mondhatnak el; kiâltanânak,
de nem lehet. Nekûnk lehet: s bûnôs hanyagsâg lenne, ha nem
kiâltanânk vilâggâ nemzetûnk fâjdalmait, sérelmeit. Ezt az
éjféli kiâltâst végezte a kisebbségi irodalom a két vilâghâborû
kôzôtt s ezt végzi az ôt vilâgrészbe szakadt magyar emigrâciô.

Tâmogassuk, szeressûk, védjûk irodalmunkat, ezt az
otthon sarjadt, ôceânokon âtnyûlô âgât, mert nagyon ârva
sorsa van az emigrâns îrônak. Miâmihan éltem akkor, amikor
az erdélyi îrôk ott jârtak. Szô kerûlt a magyar-amerikai kônyv-
kiadâsrôl s elszôrnyedve hallgattâk, milyen alacsony példâny-
szâmhan fogynak a mi kônyveink. Ki is mondtâk nyîltan, hogy
nem cserélnének velûnk. Siitô Andrâstôl tudom, hogy "Anyâm
kônnyû âlmot îgér" c. kônyve 22.000 példânyhan jelent meg a
Critérionnâl. A kônyv tôhh kiadâst ért meg . . .

Nddas Gyula jôvoltâhôl itt fekszik a magyar kônyvek



garmadâja, az emigrâciô szellemének virâga, termése. Itt van-
nak az emigrâciô îrôi, kôltôi, képzômûvészei: tâmogassâtok,
szeressétek, becsûljétek meg ôket, mert bennûk a magyar jôvôt
tâmogatjâtok, szeretitek, becsûlitek.

A kônyvkiâllitâs megnyitâsân és a IV. Magyar Kongresszu-
son megjelent kôltôk, irôk és szerzôk:

Ambrôzy Pâl, Baranchi Tamâska Endre, Béky Zoltân,
Béky-Halâsz Ivdn, Ewendtné Petres Judith, Fiedler Kâlmân,
Gyzmesy Kâsds Ernô, Haraszti Endre, Homonnay Elemér,
Kerecsendi Ki'ss Mârton, Koréh Ferenc, KossànyïJôzsef, Kôtai
Zoltân, Ludânyï Andrâs, Molnâr Zsigmond, Negyedi Szabô
Margit, P. Lâszlô Mârta, Radnay Rudolf, Somogyi Ferenc,
Somogyi Lél, Szakdts Istvdnné, Szappanos Mdrta, Szathmdry
Kdroly, Szathmdry Lajos, Szdz Zoltdn, Szendrey Tamds,
Szilassy Sdndor, T. Dombrddy Dora, Tôt h Kurucz Mdria,
Tuba Istvdn, Vdrdy Bêla, Vdrdyné Huszdr Agnes.

Gyimesy Kdsds Emô:

MAGYAR MÛVÉSZEK VILÂGSZERTE

Megint egyutt vagyunk, talâlkozunk és megtelik a szîviink.
Folytatâsos regény ez. amelynek kezdetére mâr nem is em-

lékezûnk. Nem tudjuk, mibôl fakadt, csak azt tudjuk, hogy él.
El és mi tapsolunk ôntudatlan. És visszûk majd a tapsokat, az
élményeket, a talâlkozâsok nagy tiszta ôrômét. Ki-ki a magâét,
az egész vilâgra, mert magyar mûvészek vilâgszerte vannak.

Festônek kellene megmintâznia a Magyar Talâikozô kiâllî-
tâsainak folytonos ismétlôdését: a testvércsôkot, az ôlelést,
amely igaz egybeborulâssal dobbantja meg minden alkalom-
mal, most is, a szîveket.

A festmény szôtalan. Az ôlelés hossza sem roérhetô. Idôtlen
a "miôta?" kérdése is. Tegnapelôtt kôzépûlet folyosôjân, ka-
szâmyâban, harctéren, bôrtôncellâban, tâborban, tûl a
hatâron, tegnap ûjsâgcikkben, cîmtudakozâsban talâikoztunk
és ma szôtlan ôlelkezésben itt a kiâllîtâson vagyunk, lehetûnk
egyutt.



Szeretettel kôszôntjûk egymâst és mindannyian egyûtt az
érdeklôdô nagykôzônség minden jelenlévô s majd kiâllîtâsun-
kat meglâtogatô tagjât. Egyûttal kôszônetet mondunk a
Magyar Talâlkozô vezetôségének, hogy ismét môdot adott
mûvészeink alkotâsainak bemutatâsâra. Felbecsûlhetetlen

munka ez — hosszû esztendôk kitartâsâval és bô tapasz-
talatâval, néha keserûséggel, anyagi nehézségekkel, amîg
ûnneplôben fehér asztalhoz érkezhetûnk és imâdkozhatunk
hazânkért a szolgâlattevésben.

A Képzômûvészeti Kiâllûâs résztvevôi:

Asbôth Oszkdr (Bées), Baranchi Tamàska Endre (Pitts-
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AZ ERDÉLYI KÉRDÉS JELENLEGI ÂLLÂSA

Az Erdélyi Ankétot a româniai magyarsâg emberi jogaiért
folytatott mozgalmunk jelenlegi âllâsârôl és eredményeirôl
adott rôvid beszâmolôval vezetem be.

Az elsô trianoni kényszerbéke ôta fogcsikorgatva bâr, de
tudomâsul kellett vennûnk, hogy az elszakitott terûletek tôbb
milliô magyart kitevô magyarsâga mâsodrendû polgârként éli



megalâzô kisebbségi életét soviniszta elfogultsâgtôl befolyâsolt
ûj urai alatt. A hetvenes években egyre nagyobb szâmban
érkezô riasztô hîrekre azutân râ kellett dôbbennûnk arra is,
hogy tôbbé nem elnyomâsrôl van szô, hanem arrôl, hogy a
roman kormânyintézkedések alattomosan, a tôrténelemben
szinte példa nélkûl âllô szellemi nemzetgyilkossâgot készitenek
elô népùnk teljes beolvasztâsâra. Ez a hitleri môdszerekre em-
lékeztetô terv âllîtotta egy emberként csatasorba kûlfôldre
szakadt magyarsâgunk vezetôit az Egyesûlt Âllamoktôl Dél-
Amerikâig és Eurôpâtôl Ausztrâliâig.

Az ellenakciô meginditâsâra az amerikai —roman kereske-
delmi szerzôdés târgyalâsa nyujtott kedvezô alkalmat és igy
mâr csak helyzeténél fogva is az Amerikai Magyar Szôvetség
jârt elôl a mozgalomban, amelyhez régen lâtott egységben
csatlakoztak szellemi, anyagi és erkôlcsi tâmogatâsukkal az Er-
délyi Vilâgszôvetség, az Amerikai Erdélyi Szôvetség, a
Committee for Human Rights in Rumania, az Erdélyi Bizott-
sâg, a Kanadai Magyar Szôvetség, a Szabad Magyar Eurôpai
Kongresszus, az Ausztrâliai Magyar Szôvetség, a Magyar Har-
cosok Bajtârsi Szôvetsége és sokan mâsok. A szervezést vilâgvi-
szonylatban az Erdélyi Vilâgszôvetség vette kézbe.

A roman kormâny politikai meggondolâsokbôl és
nyomasztô gazdasâgi helyzete miatt kivételes vâmkedvezményt
biztosîtô kereskedelmi szerzôdést kért és kapott az Egyesûlt
Âllamoktôl két feltétellel:

1. csalâdegyesîtés céljâbôl szabad kivândorlâst engedélyez;
2. tiszteletben tartja polgârainak emberi jogait.

Mâr itt hangsûlyozni kîvânom, hogy mi nem a szerzôdés
minden âron valô megakadâlyozâsât tûztûk ki elsôdleges célul,
hanem a târgyalâsokat hasznâltuk fel annak bizonyitâsâra,
hogy az a român kommunista kormâny, amely kivételes tarifa-
kedvezményért kopogtat a vilâg vezetô demokrata hatalmânak
ajtajân, sajât orszâgâban lâbbal tiporja polgârainak, kûlônô-
sen pedig nemzeti kisebbségeinek emberi jogait. Mozgalmunk
eredményét ilyen szemszôgbôl kell tehât lemérni.

Akciônkat egységesen és ôsszehangoltan a vilâgfôrumokon
és az amerikai kormânyszerveknél egyszerre kezdtùk meg. A
jelenleg elért helyzetrôl ezen az alapon teszek jelentést.



Az Egyesûlt Nemzetek

AzAmerikai Magyar Szôvetség1974 novemberében tartott
kôzgyûlésérôl tâviratot kûldtûnk Jacob Th. Moellerhez, az
Emberi Jogok Bizottsâgânak tisztjéhez, aki vâlaszâban pana-
szainkat irâsban kérte be. Elôszôr fordult elô Szôvetségûnk tôr-
ténetében, hogy megkeresésûnkre nem egy semmitmondô
vâlasz érkezett, hanem eljârâs induit. Alapos munkâval részle-
tes memorandumot készîtettûnk, amelyet Tôt. dr. Béky Zoltân
orszâgos einôk személyesen nyûjtott ât Môllemék Genfben,
1975 nyarân. Ezzel azutân ôrômûnk kôrûlbelûl véget is ért.
Tôbbszôri sûrgetésûnkre Môller ugyanis azt vâlaszolta nekûnk
és az ûgy irânt érdekiôdô egyik jôindulatû magyarbarât kép-
viselônek, hogy a Tanâcs hatârozata értelmében az eljârâsrôl
annak bizalmas természete miatt tâjékoztatâst nem adnak. A
roman kormânyt azonban hivatalosan értesîtették, ami az elsô
figyelmeztetés volt, hogy ûzelmeik nem maradtak titokban. A
palesztinai csoportok terrorcselekményei és a fûggôben lévô
kereskedelmi târgyalâs idején ez kétségtelenûl ôvatosabb eljâ-
râsra intette a roman kormânyt. Komoly és eredményes be-
avatkozâst azonban az ENSz részérôl vârni nem lehet. Ha egy
elîtélô hatârozat rheg is szûletne, annak kikényszeritésére esz-
kôzôk nem âllnak rendelkezésre.

Az Egyhâzak Vilâgtanâcsa

Ugyanezt a memorandumot nyûjtotta be Fôt. dr. Béky
Zoltân a Vilâgtanâcs 1975 novemberében, Nairobiban tartott
kongresszusân, mint az Amerikai Magyar Reformâtus Egyhâz
hivatalos delegâtusa. Ez az elvileg egyhâzi csûcsszervezet bal-
oldali politikai beâllîtottsâgârôl, ultraliberâlis szemiéletérôl és
Amerika-ellenes magatartâsârôl hirhedt. A delegâtusok tôbb-
sége a Szovjetbôl, a csatlôs orszâgokbôl és a harmadik vilâg
âllamaibôl kerûl ki, de ezek viselkedésénél sokkal felhâborî-
tôbb volt néhâny amerikai lelkész szereplése. Itt csak Dr.
Robert McAfee Brown stanfordi egyetemi tanârt emlîtem
meg, aki a kongresszuson terjedelmes elôadâs keretében rohant
ki a fajûldôzés (racism), a nemi megkiilônbôztetés, az osztâly-
kûlônbségek és az imperializmus ellen olyan beâllîtâsban,
mintha mindez kizârôlag az Egyesûlt Âllamokban léteznék. Ki-
jelentette, hogy szégyenkezik az Egyesûlt Âllamok magatartâsa



miatt, szégyel angolul beszélni, és ezért elôadâsât tort spanyol
nyelven fejezte be a delegâtusok egy percig tartô tapsvihara
kozepette.

Ilyen légkôrben Fôt. dr. Zo/<annakés jônéhâny, min-
den tiszteletre méltô, eurôpai képviselôtârsânak arra
vonatkozô beadvânya, hogy a Vilâgtanâcs a Szovjetuniôban,
Româniâban és Dél-Afrikâban (?) folyô vallâsûldôzést bélye-
gezze meg, természetesen nem jârt sikerrel. Az ûgyet alaposan
kilûgozott formâban kiadtâk egy bizottsâgnak a jôvô kong-
resszuson valô jelentéstételre. Az itt elért eredmény mégis az,
hogy a româniai és fôleg a magyar egyhâzak szomorû sorsa
rôvid idôre az érdeklôdés kôzéppontjâba keriilt.

A FehérHâz

Az Amerikai Magyar Szôvetség kôzgyûlésérôl tâviratot
kûldtûnk Ford elnôknek is. Râmutattunk a româniai magyar
és mâs nemzetiségek kétségbeejtô helyzetére és kértûk, hogy a
kereskedelmi târgyalâsok sorân gyakoroljon nyomâst a roman
kormânyra. Ford soha sajâtkezûleg alâîrt vâlaszt nem adott,
hanem bol a kûlûgyminisztérium egyik nem éppen nagyon
magas âllâsû tisztviselôjével iratott semmitmondô levelet bead-
vânyunkra, bol valamelyik aide -je felelt a hozzâ irâsban
fordulô magyarbarât képviseloknek. Két év alatt egyszer sem
tudott idôt szakitani arra. hogy az Amerikai Magyar Szôvetség
kiildôttségét személyesen hallgassa meg ebben a létfontossâgû
kérdésben. A magyarbarâtsâgârôl jôl ismert Ford vâratlan pâl-
fordulâsa csak Kissinger befolyâsâval magyarâzhatô. Legjobb
meggyôzôdésem, hogy a masodik elnoki vita soran sem nyelv-
botlâst kôvetett el, amint azt késôbb nagy buzgalommal igye-
keztek bizonyîtani, hanem a vâratlan kérdésre akaratlanul is
elârulta kormânyânak Kelet-Eurôpâval kapcsolatos kûlpoliti-
kâjât, ami egyik oka lett bukâsânak. Az ûj elnôk — megszaba-
dulva Kissinger elgondolâsaitôl — nekûnk kedvezôbb politikai
âllâspontot foglalhat el a kelet-eurôpai kérdésben. Sajnos, a
csaknem kizârôlagosan republikânus vonalra âllitott szôvetségi
vezetôségnek csak nagyon gyenge kapcsolatai vannak Carter-
hez. Ennek kiépîtése dôntôen befolyâsolhatja mozgalmunk
jôvô eredményeit.



A Kûlûgyminisztérium

a mindenkori kormâny elgondolâsainak végrehajtô szerve. Az
eddig kitûzôtt céla românok fokozatos megnyerésével a csatlô-
sok zârt gyûrûjének megtôrése volt. Ez a jugoszlâvosîtâs ma is
folyamatban van. Az illetékes osztâlyok vezetôihez is személyi
kapcsolatot épîtettûnk ki. A velûk valô egyuttmûkôdés kifogâs-
talan. Gyakran megismételt âllâspontjuk az, hogy Româniâ-
ban az egész Iakossâgegyformân szenved a kommunista rend-
szer miatt, s a kormâny elnyomô politikâjânak nincs soviniszta
ize, amint azt mi prôbâijuk beâilîtani. Szerintûk az egyetlen
kivezetô ût az egész româniai Iakossâg megszabaditâsa a kom
munista béklyôbôl gazdasâgi és kulturâlis egyuttmûkôdés
ûtjân. Ezért âll ez a hatalmas és nagy befolyâsû szervezet teljes
sûlyâval mindenfeltétel nélkûl a kereskedelmi és mâs vonatko-
zâsû szerzôdések megkôtése és érvényben tartâsa mellett.

Készséges egyûttmûkôdésûk egyik eklatâns példâja dr. Szdz
Zoltân româniai ûtjânak elôkészitése. Szdz Zoltdn dr. aligha
jutbatott volna el Fazakas miniszterelnôkhelyetteshez, hârom
român miniszterhez és szâmos mâs vezetô emberhez Barnes

bukaresti kôvetiink hathatôs tâmogatâsa nélkûl. Dr. Szdz csak
igy végezhette el igen hasznos felderitô munkâjât. A kûlûgy
minisztérium jôindulatû tâmogatâsâra munkânk sikeres
folytatâsâhoz elengedhetetlenûl szûkség van és az biztosîtott-
nak lâtszik.

A Kongresszus

két hâzâban kônyvelhettûk el a legjobb eredményt. A keres
kedelmi szerzôdésnek mind a szenâtusban, mind pedig a képvi-
selôbâzban tartott kihallgatâsaira tanûként behîvtâk az
Amerikai Magyar Szôvetség képviselôit és ott véleményûnket
szôban és îrâsban is kifejthettûk. Mindkét hâzban ûgyunk
mellett szâmtalan interpellâciô (spécial order) hangzott el,
vagy kerûlt be a jegyzôkônyvekbe. Ezeknek szôvegét a mâr kôz-
ismert "Fehér Kônyv"-ben hoztuk nyilvânossâgra. Mindezek
ellenére 1975-ben a szerzôdést még nagy tôbbséggel megsza-
vaztâk. 1976-ban azonban mâr csak szavazâs nélkûl engedték
futni még egy évre, ami csupân olyan félsiker a românok
részére. Szâmos tôrvényhozô ûgy nyilatkozott, hogy jôvôre



hatârozottan a meghoszabbîtâs ellen szavaz. amennyiben a
roman kormâny a mâr emlîtett két feltételnek nem tesz eleget.
Legutôbb nagy felhâborodâst vâltott ki egy kongresszusi bi-
zottsâg viza-kérésének megtagadâsa. Fascell képviselô elnôkle-
tével 18 tagû bizottsâg alakult azzal a feladattal, hogy a
helsinki egyezmény gyakorlati kivitelét megâllapîtsa az eurôpai
orszâgokban. A Szovjetuniô és a csatlôs orszâgok kormânyai
azonban a beutazâsi engedélyt megtagadtâk, s ezzel mintegy
beismerték, hogy az emberi jogok tiszteletben tartâsa terén
még sok takargatni valôjuk van. Ez az esemény kétségtelenûl a
românok ellen hangolta az érintett tôrvényhozôkat. Azt azutân
csak a jôvô mutatja meg, hogy ez mennyiben befolyâsolja sza-
vazataikat.

Ugyanakkor meg kell emlîtenûnk azt is, hogy Ceausescu a
napokban komoly diplomâciai sikert aratott. Brezsnyev româ-
niai lâtogatâsânak és a varsôi paktumhoz tartozô âllamok bu-
karesti kongresszusânak elôestéjén tîzéves amerikai —roman
szerzôdést îrt alâ az ott tartôzkodô Elliot Richardson kereske-
delmi miniszter, amely nagyobb biztonsâgot îgér az amerikai
befektetések szâmâra és az ârucsereforgalom fokozâsât hivatott
elômozditani. Jôvôre 400 milliô dollâros forgalommal szâmol-
nak, ami 16%-os emelkedést jelent 1975-hôz képest.

A par ôra mûlva megkezdôdôtt kongresszuson Ceausescu
hatalmas beszédben tett hitet a Szovjetuniôval valô szocialista
testvériség és szoros gazdasâgi egryuttmûkôdés mellett, de tôbb
îzben emlegette az egymâs belûgyeibe valô be nem avatkozâs
szûkségességét és fenntartotta România részére azt a jogot,
hogy tôkés orszâgokkal is kapcsolatokat épîtsen ki. Brezsnev
kénytelen volt mindezt lenyelni, ami komoly eltâvolodâs a rôla
elnevezett doktrinâtôl, és az elsô jelentôs lépés România na
gyobb ônâllôsâga felé. Ismerjûk el, hogy ehhez nem minden-
napi merészség és magas fokû diplomâciai ûgyesség kellett.

Nem lenne teljes és hû beszâmolôm, ha nem emlékeznék
meg legalâbb pâr szôban arrôl a nagyszerû munkâssâgrôl,
amelyet a CHRR-ba tômôrûlt New York kôrnyéki magyar
fiatalsâg végzett a kong^esszusban és az utcai tûntetések meg-
szervezésében. Azért kértûk ôket ma ide, hogy eredményeikrôl
és tapasztalataikrôl személyesen szâmoljanak be.



A roman kormâny

és washingtoni képviselete mozgalmunkra felfigyelt és sokszor
idegesen reagâlt. Memorandumunk ellensûlyozâsâra elôbb egy
hevenyészve ôsszeâllîtott, tévedésektôl és tôrténelemhamisîtâ-
soktôl hemzsegô fûzetet (Background Material) adott ki,
amelyet a kongresszus és a kûlûgyminisztérium minden érde-
kelt tagjân kiviil az Amerikai Magyar Szôvetség igazgatôinak
is megkûldôtt. Valamivel komolyabb ellenakciônak kellett
tekintenûnk a késôbb hasonlôan terjesztett kék kônyvûket.
Mindkettôt ugyanezeken a helyeken azonnal megcâfoltuk.
Tudomâsunk van arrôl, hogy a washingtoni roman kôvetség
tisztviselôi felkeresték azokat a szenâtorokat és képviselôket,
akik a kihallgatâsok sorân a magyar kisebbség ûgye mellett
kiâlltak, hogy véleményiik megvâltoztatâsâra birjâk ôket. Pél-
dâtlan a diplomâcia tôrténetében az is, hogry Ceausescu bra-
zîliai lâtogatâsa utân csaknem elôzetes bejelentés nélkûl
Washingtonba repûlt s az ott tôltôtt ôt ôra alatt felkereste Fard
elnôkôt és fogadâst rendezett azoknak a tôrvényhozôknak,
akiknek a kereskedelmi szerzôdés elbîrâlâsânâl komoly szere-
pûk volt.

Végûl, de nem utolsô sorban kell megemlîtenem azt, hogy
augusztusban Nicolae Nicolae washingtoni roman nagykôvet
egyik beosztottjân keresztûl megkereste az Amerikai Magyar
Szôvetség elnôkét és a româniai magyarsâg kérdéseinek kôzvet-
len megbeszélését ajâniotta fel a Szôvetség hârom vezetôjével.
Elôbb részûnkrôl meriiltek fel akadâlyok, késôbb a nagykôvet
halogatta a talâlkozâst. A mai konstellâciô szerint kétséges,
hogy a talâlkozâsra sor keriil-e.

A român nagykôvet megkeresésekor ûgy éreztûk, hogy az
erdélyi kérdéssel foglalkozô magyar kôzéleti vezetôk vélemé-
nyének kikérése nélkûl nem hatârozhatunk. Ôsszehîvtunk
tehât augusztus 15-re a washingtoni Kossuth Hâzban egy
Erdélyi Ankétot, amelyen egy alapos megbeszélés eredménye-
ként a kôvetkezô konszenzus alakult ki;

1. a român nagykôvettel semleges helyen a târgyalâst meg
kell kezdeni;

2. a kôveteléseket az ankéton elfogadott elvek figyelembe-
vételével memorandumba kell foglalni, amelyet a târgyalâs
valamilyen okbôl valô elmaradâsa esetén el kell juttatni a
kôvetségrre és a bukaresti kûlûgyminisztériumba.
62



Ôsszegezés

William Crawford, az Egyesûlt Allamok volt bukaresti
nagykôvete az 1975 mâjusâban tartott kongresszusi kihallgatâ-
son azt mondta, hogy négy évig teljesîtett szolgâlatot Româ-
niâban, de a magyar kisebbségi problémâkrôl soha nem
hallott. Két esztendei megfeszîtett munkâval legalâbb annyit
elértûnk, hogy ma nincs olyan vilâgfôrum vagy amerikai kor-
mânyszerv, aboi nem hallottak voina a remaniai magyarsâg
elnyomâsârôl és ne ismernék az orvoslâsra vonatkozô javasla-
tainkat.

A probléma megismertetésétôl annak megoldâsâig még
hosszû az ût. Ravasz, alaposan felkésziilt, komoly anyagi for-
râsokkal rendelkezô ellenféllel âllunk szemben.

Mozgalmunk eredményes folytatâsâhoz ma olyan emberek-
re van sziikség, akik a siker reménye nélkûl is dolgozni tudnak
a végsô célnak, a magyarsâg felszabadîtâsânak eléréséért. Csak
mi, kûlfôldre szakadt, ôntudatos magyarok menthetjûk meg
elszakîtott testvéreinket az idegen népek tengerében valô el-
sûllyedéstôl. Elsôsorban a zârt magyar etnikumon Idvul élô
amerikai magyarsâg lehet az az archimedesi pont, amelyen ke-
resztûl kiemelhetjûk népiinket jelenlegi megalâzô helyzetébôl,
de csak akkor, ha hitûnk, jellemûnk és âldozatvâllalâsunk
alapjân megfelelûnk a nagy gôrog tudôs âltal emlîtett szilârd
pontnak.

Luddnyi Andrds dr. :

A DÂKO-ROMÂN ÂLLAM-MÎTOSZ
ÉS AZ ERDÉLYI MAGYAR SORS

Tôth Zoltân "Magyarok és românok" c. tôrténelmi tanul-
mânygyûjteményében érdekes megâllapîtâsra bukkantam,
amit jelen eszmefuttatâsom bevezetéséûl szeretnék idézni A
kôvetkezôket îrja:

Ha kezûnkbe vesszûk Kelet-Eurôpa térképét, megàkad a
szemûnk a Kârpdtok hatalmas Idncolatdn. Ha most mdr Kelet-
Eurôpa néprajzi térképére vetjûk szemûnket, azonnal észre-



vesszûk, hogy a magyarokat és românokat jelzônagy szinfoltok
kôzt tarka âtmeneti zônât taldlunk, ahol magyarok és romànok
elvegyûlten élnek. Ônkéntelenûl isfelvetôdik ci gondolât. cn-
nek a két népnek tôbb kôze kell, hogy legyen egymdshoz, mint
ha két zârt népi tômbként, éles hatàrokkal érintkeznének egy-
mâssal. Ûgy lâtszik, mdr maga a természet is egymdsra utalta
ezt a két népet. Magyarok élnek a Kdrpdtoktôl keletre is,
Moldvdban, fôként a csdngôk, viszont romdnokat Erdélytôl
nyugatra, a Nagyalfôld szegélyén, a (jelen) magyar—romdn
hatdrtôl nyugatra is taldlunk. -Milenne hdt természetesebb, ha
ez a két egymds mellett, sot egymds kôzt élô nép kôlcsônôsen
megbecsûlné és értékelné egymdsV, ha a legteljesebb egyetértés,
békesség és szeretet uralkodna kôzôttûk?^

Sajnos, a tûlfûtôtt nacionalizmusok korszakâban, az elmûlt
két évszâzad folyamân, a két nép kôzôtt nem a békesség és a
szeretet uralkodott (és uralkodik), hanem a féltékenység, a
meg nem értés, bizalmatlansâg és tôbb esetben katonai ôssze-
csapâs, vérontâs és kegyetlenkedések. Bâr kûlsô hatalmak
szitottâk kôzôttûk az ellentéteket és kijâtszottâk egymâs ellen a
két népet, az ellentétek eredetét mégis inkâbb a két nép kizâ-
rôlagos ôndefmîciôjâban talâlhatjuk. A kizârôlagos hegemô-
niât biztosîtô uralom megteremtése lett a nacionalista lâtôszôg
végcélja. Az erdélyi magyarsâg elnyomatâsa a jelen Româniâ-
ban arra a nacionalista politikâra van alapozva. hogy Erdély
sorsa kizârôlagosan csak a roman nép érdekkôre, tulajdona és
jussa.

Ma Erdély a Roman Szocialista Kôztârsasâghoz tartozik.
En a jelen roman mitolôgiai pôtlékot, a jelen roman âllam-
rendszer mîtoszât, kultûrpolitikai ônmagyarâzatât akarom is-
mertetni, kûlônôsen, ahogy ez az ônmagyarâzat az erdélyi ma
gyarsâg életét és fejlôdési lehetôségeit illeti. Tehât arra a kér-
désre akarok vâlaszt adni: mi a roman âllam-mîtosz? Mi a
mîtosz eredete és tartalma? Itt elôrebocsâjtom, hogy nem a
mîtosz tôrténelmi hitelességével vagy valôtlansâgâval akarok
foglalkoznil Az utôbbi: tôrténészek feladatal^ Én csupân a mai
România âllam-mîtoszât akarom ismertetni eredetében, tar-
talmâban és hatâsâban!

Kezdem a mîtosz-fogalom értelmezésével. Én mîtosz vagy
mitolôgia alatt egy vilâgképet értek, amely magyarâzatot ad



politikai és târsadalmi kapcsolatokiiak, tetteknek és kûzdel-
meknek. Egy nép vagy kôzôsség ilyen vilâgkép alapjân ad ôn-
magânak egyéniséget és céltudatossâgot. Mâsképpen mondva,
a mitosz nem mâs mint "mese-keret", ami egy csoport, kôzôs
ség, nép vagy âllamrendszer belsô rendjének és kûlsô kapcso-
latânak meghatârozâsâban irânymutatô. Ez a "mitolôgia"
lehet tényekre épîtett, vagy fïktiv jellegû. Lényege csupân az,
hogy emberi viszonyok és politikai rendszerek magatartâsânak
meghatârozôja.^ Es amint Szentmihâlyi Szabô Péter kimu-
tatja;

A mûoszokban valô hit és ûj mûoszok "gyârtâsa" ôsi és
alapvetô emberi szûkségletnek Idtszik, s bâr a mûveltséggel ez
az igény valôszmûleg fordûottan arânyos, szàzadunk tudomà-
nyos-technikai forradalma, az atomfenyegetés és a kôrnyezet-
szennyezés, a "gépek uralma" a széles tômegek szâmâra csak
"naiv" môdon tudatosulhat és dolgozhatô fel. A tudomdny
megcdfolta a mitoszt, s a "natv" mûoszok helyébe ûjabb, nem
kevésbé "naîv" tudomdnyos mûoszok léptek^
Es olykor, amint a dâko-român elmélet csôkônyôssége mutatja,
még akkor is fontes a mîtosz, ha "naîv" is és "fiktiv" is; csupân
az a dôntô kérdés, mennyiben hatârozza meg emberek viszo-
nyulâsât egrymâshoz és cselekedetét egymâssall

Minden céltudatos politikai kôzôssségnek van ônértelmezô
mitolôgiâja. Ritkân nevezik ezt nevén, és inkâbb azt mondjâk,
hogy "ideolôgiâja" van a kôzôsségnek. Itt viszont fontes
megkûlônbôztetni a mitikus gondolatmenetet az ideolôgiai
gondolatmenettôl. Az utôbbi âltalâban racionâlis és logikusan
kidolgozott elméleti magyarâzata târsadalmi, gazdasâgi és
politikai kapcsolatoknak. Ugyanakkor a mitikus gondolat-
menet irracionâlis, misztikus és fôleg emôcionâlis elemekbôl
tevôdik ôssze. Mâskûlônben funkcionâlis szerepe mindkettônek
lényegében ugyanaz, vildgnézeti ûtmutatô, târsadalmi és
politikai "térkép" vagy "termajz" egy kôzôsség szâmâra.

Ezt az ideolôgiai vagy mitolôgiai tervrajzot maga a minden-
kori âllamrendszer gyârtja és propagâlja. Ezt a gyârtâsi
procedûrât nevezzûk kultûrpolitikânak. Igy mindjârt sze-
miinkbe ôtlik a francia "mission civilizatrice", a szovjet "vilâg-
proletârjai egyesiiljetek", az amerikai "manifest destiny" vagy
"make the world safe for democracy", az angol "white man's



burden" és a német harmadik birodalom "Ubermensch-
Lebensraum" mîtoszok. România tôrténetében a dâko-român

elmélet foglal el hasonlô fontossâgû szerepet, mint mitolôgiai
tervrajz. Mik ennek a mitolôgiânak a gyôkerei és a fôbb
elemei?

Illyés Elemér megâllapîtotta "Roman tôrténetîrâs" c. cik-
kében: "minél késôbb nyerte el egy nemzet politikai, gazdasâgi
és kulturâlis ônâllôsâgât, minél megkésettebb a nemzetté
vâlâs, a nemzeti ôntudat ébredése, annal kirivôbb tôrténet-
îrâsâban a nemzeti vagy nacionalista vonâs, aszerint, hogy a
politikai érettség milyen fokâra jutott el az illetô nemzet".^
Ugyanitt, hatâsosan kimutatja, hogy a roman nemzet ebbe a
kategôriâba tartozik, ezért:

. . . adôdik, hogy a roman nemzeti tôrténelem nem egy
belsôfejlôdés eredménye, s hogy azok a fejezetei, amelyek egy-
beesnek az egykor uralkodô nemzetek tôrténelmêvel, nem
tudnak megszabadulni az elfogultsâg szellemétôl, szinte
magâtôl adôdik ônkôltésûk. A Magyarorszdggal valô tôrté-
nelmi kapcsolat feltârdsa, a vitâs terûleti konfliktus miatt,
kûlônôs môdon terhelt tôrténelmi indulatokkal, elfogultsâg-
gal, torzitâsokkal. Egészfejezetek estek dldozatâul ônkényes ât-
irdsoknak, hamisûâsoknak, vagy elhallgatdsoknak^

Illyés mondanivalôjât csupân annyival egészithetjûk ki,
hogy az ilyen sôvârgâs a nagy tôrténelmi mûlt utân annak is
tulajdonithatô, hogy a tôrténelmi mûlt kudarcokat tud csak
felmutatni. Példâul a sikeres, de ûjdonsûlt, Amerikai Egyesûlt
Allamokban nincs ilyen sôvârgâs, sok magyar viszont — népe
dicsôséges tôrténete dacâra — hasonlô mîtoszokat ôhajt feltâ-
masztani, mint a românok dâko-român elmélete. (Tôhhen he-
szélnek a "szumîr-magyar" elméletrôl, mint kontra-dâko-
român elméletrôll)

A român nemzeti "eszmélés" Erdélyhen kezdôdôtt az unitus
papok kôzôtt a XVII. szâzadhan. A hârom kimagaslô papi ér-
telmiség. akinek nevéhez fûzôdik ez az ébredés, Micu-Klein
Samuil, Maiort Petru és Sincai Gheorghe. Bâr elôttûk is volt az
elméletnek egy-két hangoztatôja,^ ôk dolgoztâk ki alapjait
annyiraszisztematikusan. hogy ez hasznosîthatô legyen népok-
tatâsi tôrekvéseikhen. Mindhârom unitus pap volt, akik:

Rômat iskoldzottsâggal, széles eurôpai Idtôkôrrel, éppen a



latin nyelvhez kapcsolôdô tanulmânyaik sorân ismerték fel a
roman nyelv latin jellegét, vagyis azt, hogy a românsâg rég-
mûltja valamilyen formdban a rômai birodalomhoz kapcsolô-
dik. Ha a nyelv a rômaiakhoz fûzi a mai românokat, akkor ez
nyilvdnvalôan az eredetkérdést is meghatârozza-. a romdnok az
ôkori rômaiak leszdrmazottai. Az Erdélyben élô, a politikai
életbôl kiszorûott romdn értelmiségiek szdmdra ez természete-
sen azt jelentette, hogy népûk egyenesen az ôkori Ddcia pro-
vincia rômai lakosaitôl szdrmazik, tehdt Erdély minden mds
lakôsa kôzûl a legrégibbek, voltaképpen ôslakosok ezen a terû-
leten. A tridsz tagjai azutdn idôvel mds, hozzdjuk csatlakozô,
mdr nemcsak papi értelmiségiekkel lelkes tevékenységet fejtet-
tek ki a rômai eredet és jelleg bizonyûdsdra. Megkezdték az
idegen szavakkal teletûzdelt romdn nyelv megûjitdsdt, s latin
jellegének hangsûlyozdsa érdekében dttértek a latin betûs
frdsra a kordbban a pravoszldv egyhdz rêvén haszndlatos cirill
irds helyett. Szôtdrakat dllûottak ôssze, ezekben az dltaluk
meghonosûott ûj szavakat népszerûsûették, tôrténeti munkd-
kat irtak a rômai eredet részletes bizonyûdsa érdekében.^

Ennek a munkânak annyira megérett a gyiimôlcse, hogy
1791-ben mâr a Supplex Libellas Valachorummal fordultak a
Habsburg uralkcdôboz nemzetûk elismerése és egyenlôsîtése
végett. Ez a roman petîciô mâr a dâko-român elméletet
basznâlta a roman nép csâszârboz intézett kérelmének alâtâ-
masztâsâra.®

Tartalmilag a dâko-român elmélet a român népet egy vélt,
dicsô, rômai és dâk mûltboz kapcsolja. Ezzel a român tôrténet-
îrôk Micu-Klein, Maior és Sincai ôta fôleg bârom témât érin-
tenek; 1) a românok eredetét, mint Erdély "autocbton" ôs-
lakossâgâét; 2) a românok megszakîtâs nélkûli életét (konti-
nuitâsât) Erdélyben (a régi dâk birodalom kôzpontjâban); és
3) a românok telepûlési elsôbbségét Erdélyben a magyarokkal
és szâszokkal szemben.

Rôviden ôsszefoglalva, Trajânus (98-117 Kr.u.) uraikodâsa
folyamân a rômaiak két véres bâborûval legyôzték a dâkokat
(101—102 és 105 —106 Kr.u.)- Ettôl kezdve Dâcia egészen
271 —275-ig rômai fennbatôsâg alatt volt.'" Ez a 160 —170 év
alkotja a dâko-român elmélet magvât. A rômai uralom kôvet-
kezménye volt a dâkok "elrômaiasoddsa". Ezt a român tôrté-



nészek ûgy magyarâzzâk, hogy Dâciâban rengeteg rômait vagy
rômai provinciâkbôl osszegyûjtôtt lakossâgot telepitettek a
rômai légionârusokkal egyutt. Dâkok és rômaiak kôzôtt îgy
gyorsan haladt a keveredés. Régebbi magyarâzatok azt is
hangsûlyoztâk, hogy a dâk férfiakat nagyjâbôl elpusztîtotta a
két véres kûzdelem a rômai terjeszkedés ellen, îgy megmaradt
asszonyaik és a rômai légiônâriusok kôzôtt fizikai és nem
csupân kulturâlis keveredés valôsult meg.^' Tovâbbâ, ez a ke
veredés annyira rômaivâ tette a megmaradt dâkokat, hogy
amikor a rômaiak kénytelenek voltak kivonulni Dâciâbôl
271—275 kôzôtt, a lakossâgmâr egységes néppé alakult, a mai
roman nép elôdjévé. És ez a nép "minden viszontagsâg, elnyo-
matâs és leigâzâs dacâra" helyén maradt és tûlélte minden
"idegen" nép uralmât, mindaddig, amîg 1859 és 1918 kôzôtt
végre sikeriilt neki megvalôsîtania nemzeti fûggetlenségét és
egyesitenie a "roman orszâgokat".^^

Ezt az elméletet Nicolai lorga — a roman tôrténetirâs leg-
prolifikusabb képviselôje — tette népszerûvé, sôt nemzeti dog-
mâvâ.^^ Az ô munkâssâga jârult hozzâ, hogy a dâko-român
elmélet még kûlfôldôn is teret hôditott. Kelet-Eurôpâval fog-
lalkozô tôrténelemkônyvek lorga irâsânak hatâsâtôl szenved-
nek. A dâko-român elméletet îgy nemzetkôzi szinten is sikere-
sen elterjesztették és sok esethen el is fogadtattâk a nyugati tôr-
ténészekkel.

Amikor a mâsodik vilâghâborû utân létrejôtt a kommunis-
ta "népi demokratikus" România, a Iorga-ié\e tôrténelmi
hagyatékot a român âllam ideiglenesen felfûggesztette.
Ugyanûgy, mint a tôbbi kelet-eurôpai âllamban, a tôrténet-
îrâsbôl prôbâltâk teljesen kigyomlâlni a nacionalista elemeket.
Igy1947-tôl az 50-esévekkôzepéig, a român tôrténetîrâs csak a
haladô", azaz "munkâsmozgalmi" és "forradalmi" esemé-

nyekre fektette a hangsûlyt?^ Ezeket az îrâsokat a leninista-
sztâlinista nemzetiségi politika irânyelvei kormânyoztâk. Az
utôbbiak szerint az osztâlyszolidaritâs felûlmûlja a nacionalista
ellentéteket, amelyekkel a retrogrâd burzsuj mûlt jâtszotta ki
egymâs ellen a român, magyar és mâs népeket. \gy a tôrténet-
îrâsnak is az lett a szerepe, hogry kimutassa az elnyomottak
kôzôs harcât —nemzeti hovâtartozâstôl fûggetlenûl — az el-
hyomôk ellen. Ebben a sémâban a român néppel mindig vâll-



vetve kûzdôttek az "egyûttélô nemzetiségek" is. Ilyen keretek
kôzôtt nagyon fontossâ vâltak a paràsztlâzadâsok (Bâbolna
1437, Dôzsa 1514), a grivitai sztrâjk és mindenek fôlôtt az
1944-es "augusztus 23-i âtâllâs" a mâsodik vilâghâborûban.

Bar ez a "munkâsmozgalmi és forradalmi mûlt" az osztâly-
szolidaritâst szorgalmazza, mât egy-két elôjel mutatkozott
arra, hogy még a tôrténelem "haladô" elemei is szolgâlhatnak
nacionalista célokat. Igy Budai Nagy Antal bâboinai felkelé-
sében és a Dôzsa Gyôrgy vezette paraszthâborûban nemcsak
târsadalmi forrongâsokat vélnek lâtni, hanem egyben elnyo-
mott népek lâzongâsât is.'^ Tovâbbâ az augusztus 23-i âtvâltâs
szintén ilyen irânyba vezette a tôrténészeket. Ez az esemény le-
hetôséget nyûjtott a românok szerepének hangsûlyozâsâra,
mert ez a roman csapatokat a szovjet hadsereg mellett vetette
harcba a "fasiszta" német és magyar csapatok ellen. îgy az ûj
roman âllam — a roman népi demokrâcia — roman és szovjet
egyiittes erôfeszîtés eredménye. (Ez a teljesitmény praktikus
eredménnyel is jârt, mert Észak-Erdélyt megint oda ajândé-
kozta a românoknak.)

Sztâlin viszont ûgyelt, hogy a magyar-lakta vidékeken a
roman bosszû valamennyire fékezve legyen. Ezért kôvetelte,
hogy a roman âllamrendszer biztositson bizonyos nemzetiségi
jogokat. Kôzben azt is elvârta, hogy az ûj âllam-mîtosz ne
izgasson a nemzetiségek ellen. Igy a tôrténetîrâsbôl akkor ki-
maradt a dâko-român mîtosz. Csak Sztâlin halâla utân, és az
ûgynevezett "liberalizâlôdâs" korszakâban kezdtek visszakûszni
nyîltabban nacionalista elemek a roman ônmagyarâzatbal Ezt
1955 —56 kôrûl mâr észre lehet venni roman kalauz-kônyvek-
ben és népszerûsitô, kônnyebb fajsûlyû tôrténelemmel fog-
lalkozô cikkekben.^®

Az 1956-os magyar forradalom utâni korszak a vîzvâlasztô!
Két évre râ Moszkva — bizalma jeléûl — kivonta a szovjet
csapatokat Româniâbôl, mivel a românok kûlôn segîtséget
nyûjtottak a magyar forradalom vérbefojtâsakor. Ettôl kezdve
szûntelenûl élesztik a român nacionalizmust. Ezzel pârhuza-
mosan a dâko-român elmélet is ûj létjogosultsâgot kapott. A
tôrténelmi revizionizmust ezen a téren fôleg Daicoviciu, Pascu,
Constantinescu és Giurescu nevéhez kapcsolhatjuk.^^ Ezek a
tôrténészek rehabilitâltâk Nicolai lorgât. Rajtuk keresztûl



kapott ûj erôre a dâko-român elmélet, bar kissé megvâltozott
formâban.

Az ûj dâko-român elmélet tôbb hangsûlyt fektet a "mun-
kâsmozgalom" és a "népi mûlt" motîvumaira. Ezeket ûgyesen
ôtvôzi a dâko-român elmélet tôrténetmagyarâzô elemeivel. Ha
a két vilâghâborû kôzôtti és a jelen dâko-român mîtoszt ôssze-
hasonlitanânk, akkor elsôsorban arra figyelnénk fel, hogy
jelenleg tôbb szô esik a dâkokrôl, kevesebb a rômaiakrôl. Erre
hârom magyarâzat van. Elsôsorban a dâkok népiesek, mig a
rômaiak egy imperialista hatalom képviselôi — îgy a dâkok
jobban egyeztethetôek a jelen ideolôgiai kôvetelményekkel.
Példâul a korszak felidézésére sokkal tôbb az utalâs Burebistâ-
ra és Decebalra, mint Trajanus vagy Hadrianus csâszârokra.
Mâsodsorban a dâkok elôbb voltak Erdély fôldjén, mint a
rômaiak.^® Azt prôbâljâk bebizonyitani, hog^y a dâk lakossâg
mindig is a Kârpâtok ôvezte vidéken élt. Harmadszor, a dâkok
rôl îrott emlékek fôleg rômai és gôrôg forrâsokban lelhetôek —
de ezek is nagyon ritkâk. Dâk szavak, nevek alig maradtak
rânk. Makkai Lâszlô szerint C. C. Giurescu mintegy 3000 név-
bôl (ami dâciai feliratokon fennmaradt) csak 60 nevet tud dâk-
nak minôsîteni.^® Ez természetesen nagyon kedvez azoknak,
akik szeretnek a sôtétben vagy a zavarosban halâszni. A
rômaiakrôl tûl sokat tudunk, a rokonsâgot hozzâjuk vezetni
kôzvetlen vonalon képtelenség. De a dâkok . . . bât az mâs
kérdés, mert râjuk mindent râ lehet bizonyîtani.

Ebben a formâban a dâko-român mîtosz mindenûtt ott van
Ceausescu Româniâjâban. Aki kôveti a tôrténelemmel foglal-
kozô kônyveket, az tudja talân ezt legjobban értékelni. Egy
âtlag român tôrténelemkônyv — akârmilyen terjedelmû oldal-
szâmban — vagy tôrténelmi kronolôgia, kb. egyharmada az
ôskorral foglalkozik, azaz a dâko-român elmélet bizonyîtâsâ-
val, kb. egyharmada a 275-tôl 1700-ig terjedô korszakkal,
fôleg azzal, hogy ezalatt az idô alatt miképpen nyilvânult meg
a român kontinuitâs Erdélyben, éskb. egyharmada az ûjkorral
1700-tôl a jelenig. Tehât kôrulbelûl ugyanannyi oldalszâmot
szentel a 165 "elsô" évnek, mind a kôvetkezô 1425-nek, és az
azutân kôvetkezô 277-nek. '̂' Kevés nép tudja ennyire eltor-
zîtani az események fontossâgânak mércéjét. Ugyanerre vall a
lâzas arheolôgiai kutatâs, ami Erdélyben folyik napjainkban.



Mindenûtt turkâlnak a fôld alatt, hogy tôbbet talâljanak, ami
az erdélyi fôldhôz kôthetné ôket. Ez irtôzatosan nehéz feladat,
mert az îrott forrâsoktôl az épîtkezésekig majdnem minden
székely, magyar és szâsz mûltra vall.

A tankônyvekbe is ûgy iktattâk be a dâko-român mîtoszt,
mintha az egész bebizonyîtott tôrténelmi tény volna és nem
csupân gyengén alâtâmasztott elmélet. Egy magyaroknak for-
dltott tôrténelmi tankônyvben példâul ezekkel a magyarâza-
tokkal talâlkozunk:

A român nyelv és a roman nép kialakulâsa hosszas, kôrûl-
belûl egy évezredig tartô folyamat volt, s i.sz. I. szdzadtôl a X.
szâzadig tartott.

A rômai uralom idején kialakult dâk-rômai népességfenn-
maradt azutân is, miutân a rômai hatôsdgok kivonultak
Ddcidbôl. Mind ez alatt az idô alatt az ôslakossdg az elrômai-
soddsfolyamatdn ment dt; ennek sordn a lakossdg zôme dtvette
a latin nyelvet. Az elrômaisodds, amely még a rômai hôdûds
elôtt megkezdôdôtt, a Duna jobbpartjdn levô elrômaiasûott
tartomdnyokkalfenntartott szinte dllandô kapcsolat kôvetkez-
tében tovdbb folyt és teljessé vdlt a rômaiak Ddcidbôl valô kivo-
nuldsa utdn, egészen a VII. szdzad elejéig.

A romdn nyelv kialakuldsa szoros kapcsolatban van a nép
kialakuldsdval. Ezért a nyelv kialakuldsifolyamata megfelel a
nép kialakuldsi folyamatdnak. Igy tehdt az I—IV. szdzad,
amelyet a nyelv szempontjdbôl a ddk-rômai latin jellemez,
egybeesik a ddk-rômai népesség kialakuldsdval. A VII—X.
szdzadban a ddk-rômai népesség és a szldvok egyûttélése foly-
tdn kialakult a romdn nyelv és a romdn nép.^^

A mîtoszt nemcsak tankônyvek és tôrténelmi tanulmânyok
tûkrôzik. Népnevelési eszkôzôkkel a mindennapi életbe bele-
kavarjâk a mîtoszt. Erdélyi tartôzkodâsunk idején, mâjus—jû-
nius havâban, tôbb mûzeumot lâtogattunk meg. A tôrténe-
lemre berendezett mûzeumokban — kivétel nélkûl mindegyik-
ben — kûlôn részleg van fenntartva a dâko-român elmélet bi-
zonygatâsâra. Egyûttal a magyar mûlt românosîtott hôsôkkel
van tele tûzdelve (példâul lancu de Huneadora és Gheorghe
Dojà). A filmipar sem maradt mentes hasonlô hatâsoktôl. A



két legfelkapottabb kôzôtt ott szerepel a "Decebal", "A
dàkok", és "Az oszlop" c. film.^^

Itt meg kell még jegyezni, hogy a tôrténelem magyarâzatâ-
ban szintén fontos szerepet kapnak azok az események, vagy
egyéniségek, amelyek és akik valamilyen môdon hozzâjârultak
a dâko-român "âllamrendszer" ("orszâg") visszaâllîtâsâhoz. Igy
fontos helyet kapnak mindazok a havasalfôldi és moldvai
vajdâk, akik ônâllôsâgi tôrekvéseket vezettek a tôrôkôk,
magyarok, vagy lengyelek ellen. A roman tôrténészek talân
Mihai Viteazul (Vitéz Mihâly) vajda szerepét fûjtâk fel legjob-
ban. Ûgy âllîtottâk be, mintha 1599 —1601 kôzôtt 5 valôsîtotta
volna meg végre a "romdn orszâgok" (Moldva, Havasalfôld,
Erdély) egyesîtésétP És ettôl kezdve minden roman megmoz-
dulâst ûgy kônyvelnek el, mint a roman nép ôsztônôs kûzdel-
mét az elnyomatâs ellen és egyben fûggetlenségi szabadsâg-
harcât a dâko-român âllam visszaâllitâsâért. Igy Horia, Closca
és Crïsân parasztlâzadâsâtôl (1784) Saguna pûspôk és Avram
lancu 1848 —49-es cselekedetei, ûgymint a "tômeggyûlések"
Balâzsfalvân és mâsutt, egész 1918 —20-ig, mind lâncszemek a
dâko-român âllam-mîtosz megvalôsîtâsâban.^'^ Sôt, a folya-
mat legfontosabb megvalôsulâsa épp Ceausescu vezetéséhez
fûzôdik a jelenlegi Szocialista Român Kôztârsasâgban.

Maga a Român Kommunista Pârt vezetôsége, valamint az
âllamvezetôség nyilatkozatai âllandôan és céltudatosan hivat-
koznak a dâko-român ôrôkségre. Ceausescu vezetése alatt a
mîtosz-fejlesztés fokozottabban halad tovâbb.^^ Amig a két
vilâghâborû kôzôtt népszerû volt Victor, Trainan, Ovid és mâs
rômai nevek osztogatâsa gyerekeknek, addig most inkâbb dâk
neveket prôbâlnak népszerûsîteni. Ez a vâltozâs vonatkozik a
szobrokra és emlékmûvekre is. A Romulus és Remus szobrok
belyett most a dâk hôsôk (Decebal és Birebista) szobrai âllnak
tereken és utcasarkokon. Az utcaneveket, sôt vârosneveket is
dâkosîtottâk . Turna-Severin igy lett Drobeta, Kolozsvâr

pedig Cluj-Napoca.^®
Ceausescunâl annyira fontos helyet foglal el ez a kérdés,

hogy az 1974-es român kommunista pârt programjâba is be-
kerûlt Burebista ésDecebâl neve. '̂ Ennél is lényegesebb volt a
kulturâlis és politikai oktatâssal foglalkozô kongresszuson
elhangzott nyilatkozata 1976 jûniusâban. Ezen is, és 1976



oktôberében a "politikai és târsadalomtudomâny-oktatâsi kâ-
derek" gyûlésén elhangzott megjegyzései tûrelmetlenségrôl ta-
nûskodtak a mîtosz terjesztését illetôen. Ceausescu szerint a
roman nép eredete és fejlôdése nincs eléggé kidomboritva a
kôzoktatâsban.^® A român kommunista part titkâra ûgy érzi,
a tôrténészeknek a "valôsâg" szolgâlatâban ki kell mutatniuk,
hogy a trâk-dâk civilizâciô milyen fontes hatâssal volt a
"vândor népekre" (értsd: a magyarokra, szâszokra, stb.)
amelyek késôbb telepedtek "ide". Mert "jôl megalapozott
tény", hogy ezek a népek nem hoztak magukkal fejlett civilizâ-
ciôt, hanem ellenkezôleg, az "itt" létezô civilizâciôt asszimilâl-
tâk, hogy ezâltal magasabbra emelkedhessenek. A tôrténelem
vaiôsâgos megértése tehât arra mutât — mondta Ceauses
cu —, hogy a nemzetiségek kultûr-adôssâgai a trâk-dâk civi-
lizâciônak, erôsîthetik, kôzelebb kapcsolhatjâk az "egyuttélô
nemzetiségeket" a român néppel.^® Vag^yis a mûlt ilyen értel-
mezése biztosan elôsegîti a mai român târsadalom "homogéni-
zâlâsât", azaz a nemzetiségek beolvasztâsât!

Ceausescu kijelentésébôl nemcsak az nyilvânvalô, hogy a
politikai program diktâlja a tôrténetirâst és oktatâst, hanem az
is, hogy a mitolôgia elemeinek fontossâga vâltozik. Amint lât-
tuk, a mîtosz eredeti megfogalmazâsa a rômaiak szerepét
hangsûlyozta. Az elsô vilâghâhorû utân ez megvâltozott annyi-
han, hogy inkâhh dâko-român szintézisrôl îrkâltak. Az ûj
"szocialista" Româniâhan pedig a "népi" dâkok kapnak tôhh
és tôhh szerepet. Most pedig Ceausescu kôzbenjârâsâra a
trâk-dâk-rômai szintézis kap tôhh és tôhh figyelmet. Ezek a
vâltozâsok valôszînûleg annak a kôvetkezményei, hogy a tôrté
nelem és arheolôgia nem képes hehizonyltani a mîtoszt, îgy
mindig meg kell toldani ûj elméleti tartalommal. A dâkokrôl
mâr nem lehet ûjat mondani, ami alâtâmasztanâ a mîtoszt,
ezért kell kiterjeszteni az ôsszes trâk tôrzsre is a român érde-
keltséget. Gyûjteni kell a mitolôgiai anyagot, mert Ceausescu
lâzasan készîti Româniât a dâk âllam megalapîtâsânak 2050.
évfordulôjâra.

Kolozsvâr és Turnu-Severin âtnevezésén kîvul mâs vârosok-
han is tartottak mîtosz-âpolô gyûléseket. Ceausescu nemrég
Szatmârnémeti és Gyulafehérvâr fennâllâsânak 2000. évfor-
dulôjât ûnnepeltette.^i De ^ mîtosz az élet minden mâs fâzisâ-



ban is ott van. Az ipartôl a katonai felkészûltségig az âllam- és
pârtvezetôk âllandôan hivatkoznak a dâk ôsôk példamutatô
szerepére. Majdnem minden nagyobb vârosban van "Dacia"
szâlloda a turistaforgalom szolgâlatâban. A Româniâban
gyârtott gépkocsi neve szintén "Dacia". Amikor a pârtvezetôk
az agrârkérdésekrôl beszélnek, mindig megemlitik "Dacia
Félix" (a boldog Dâcia) virâgzô fôldmûvelését. Ha pedig a
katonai képzésrôl és fegyverkezésrôl esik szô, elkerûlhetetlen
Decebal és Burebista harcainak megemlitése.®^

Milyen kôvetkezményekkel jâr a dâko-român mitosz a
remaniai magyarsâg életében? A hivatalos magyarâzat a ma-
gyart "egyùttélô nemzetiség"-nek minôsîti. Ilyen fogalmazâs
alapjân:

Az egyûttldkô nemzetiségek — az egész nép szocialista egy-
ségének szerves elemeï — mindôrôkre azonosûottdk sorsukat és
tôrekvéseïket a român nép sorsâval és tôrekvéseivel, s alkotô
môdon részt vesznek a româniai szocialista épûésben?^

A "mindôrôkké" azonosîtott sors viszont a magyaroknak
csupân mâsodrendû pozîciôt biztosithat, legalâbbis a
dâko-român mîtosz keretein belûl. Mind a magyarok, mind a
szâszok "késôn jôtt", "betelepîtett" lakossâgnak szâmîtanak,
akik a mûlt "român-elnyomô" rendszereknek voltak kiszol-
gâlôi. Még a Szocialista România kûlônlegesen modem,
mitolôgizâlt eseményébôl — az "Augusztus 23, 1944"-es ât-
âllâsâbôl — is kizârtâk ôket. Az ûj România a németek és ma
gyarok ellen vîvott harcban szûletett meg. Tehât, a mai Româ
nia ellenûk ^ nem velûk —valôsult meg, legalâbbis a mitikus
magyarâzatban. Ezzel az "egyùttélô nemzetiségek"-et mind a
kôzelmûltban, mind a régmûltbôl hatâsosan kizârtâk a nem-
zeti mitolôgiâk alapjân. A român rendszer tûlkapâsait a
magyarokkal szemben csak az ideolôgiai és hatalmi tényezôk
fékezik valamennyire.

De a fékezésnem jelenti azt, hogy a magyar vagy kisebbségi
sors mindôrôkre" biztosîtott. Maga az âllam-mitosz és annak
aggresszîv propagâlâsa inkâbb azt sugallja, hogy a magyarok
ideiglenesen megtûrtek". România ôndefinîciôja Ceausescu

vezetése alatt két fogalomhoz kapcsolôdik: elsôsorban egységes,
kôzpontosîtott âllamrendszerhez, mâsodsorban "homogénizâ-
lôdô târsadalomhoz. Ilyen keretekben a kisebbségeknek nincs



ônâllô tôrténelmûk, sajâtos fejlôdési lehetôséguk. Az âllam-
mîtôszbôl mindaddig ki vannak rekesztve, amîg a român tôbb-
séggel nem "bomogenizâlôdnak". Ha beolvadnak, akkor ter-
mészetesen ôk is ôrôkôsei lesznek a dâko-român âllam-

mîtosznak.

Az utôbbi nem valôszînû, hogy megtôrténik, mert a
magyarok sokan vannak és szîvôs kultûrâval rendelkeznek. A
român nyomâs az ellenkezô hatâst éri el: tudatosabbâ teszi a

magyarokat. A român hegemônia kizârôlagossâgât szentesîtô
dâko-român elmélet nem segîti elô a két nép ôsszeolvasztâsât.
Ellenkezôleg, az elmélet primitlvsége és erôszakos propagâlâsa
egymâssal szembe helyezi a magyarokat a românokkal.

A nagy tâvlatban ez az eredmény majd csak a kûlsô nagy-
hatalmak érdekeit szolgâlja. Tovâbbra is megosztja a kôzép-
kelet-eurôpai népek sorait és megadja a lehetôséget kîvûlâllô
nagyhatalmaknak, hogy egymâs ellen kijâtszâk a létezô ellen-
téteket Kôzépkelet-Eurôpa népei kôzôtt. A dâko-român mitosz
nemzeti âllamrendszerre alapozott tervrajz. Ennélfogva kizâ-
rôlagos jelleggel rendelkezik, amely csupân a român Staats-
volk-na.k ad tôrténelmi létjogosultsâgot és szerepet. Tragikus,
hogy a român vezetô rétegek nem veszik észre, hogy ilyen terv-
rajzzal csak a mûltat és az idegen érdekeket szolgâlhatjâk. De
fontos, hogy a românok melléfogâsâbôl és rôvidlâtâsâbôl mi is
tanuljunk. Hibâik leleplezését egybe kell kôtnûnk pozitîv terv-
rajzzal, ami minden nép szâmâra ad létjogosultsâgot és tôrté
nelmi szerepet mind Erdélyben, mind az egész Baltikum, az
Adriai- és a Fekete-tenger kôzôtt elterulô hâromszôgben. És ha
megfordul a kocka, és mi talâljuk magunkat felûl, fontos, hogy
a tôbb-nemzetiségû tervrajz alapjân épitsûk Keletkôzép-Eu-
rôpa jôvôjét tovâbb — egyûtt a românokkal, szâszokkal, szer-
bekkel, lengyelekkel, stb. Mert hogy megfordul a kocka, az
biztos, minden csak kitartâs és idô kérdése. Kôzben a dâko-ro
mân mîtosz a mi malmunkra hajtja a vizeti Primitlvsége,
lidércnyomâsos egyûgyû hatâsa seglt alâaknâzni a nemzeti
âllam illuzôrikus létét Keletkôzép-Eurôpâban. A kizârôlagos
hegemônia romjai fôlé egyszer ûj pluralista, tôbb-nemzetiségû
âllamrendszer emelkedik, és az ahhoz szûkséges mitolôgiai
alapnak a megfogalmazâsâhoz mi vagyunk legjobban felké-
szûltek.
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Haraszti Endre:

AZ OLÂH NÉP EREDETE, BALKÂNI VÂNDORLÂSA
ÉS ERDÉLYBE VALÔ FOKOZATOS BESZIVÂRGÂSA^

A Balkdn hellenizâciôja

A népyândorlâs szâz^daiban nehéz idôk jârtak a Balkân
azon falvaira, hol a keverék lakossâg egy része még mindig
valahogy tôrte az addigra erôsen deformâlôdott latin nyelvet.
(Az âtvonulô vizigôtok valôsâggal vadâsztak az idegen ajkûak-
ra.) Mikor a IV. szâzad végén Itâlia felé elviharzott a gôt vesze-



delem, akkor Bizânc ellenszenvét kellett érezniûk. Konstanti-
nâpoly urai bûszkén nevezték metropolisukat a "Mâsodik
Rômânak", de visszatértek a gôrôg nyelvhez, kultûrâhoz s alâ-
becsûlték a balkâni pâsztornépeket, melyek zavaros nyelvében
itt-ott még mindig felbukkantak latin hangzâsû szavak, mon-
datok. A klasszikus latin nyelv és irodalom tudâsa a bizânci
hatalmassâgok titkos privilégiuma maradt — de ugyanakkor a
Balkân re-hellenizâciôja egyre erôsebb méreteket ôltôtt. A
gôrôgiil keveset értô, a bizânci adôszedôk âltal is egyre-mâsra
megzavart, korcs-latint beszélô falusi lakossâg egy része, fôként
a balkâni havasok pâsztortârsadalma — mâr ekkor — lassan,
ôsztônôsen észak felé vette ûtjât!

A hunok

Kr. u. 440 kôrûl a hun veszedelem oly rémiiletet keltett a
Balkânon, hogy még a vizigôt vérengzések szôrnyû emléke is
eltôrpûlt a hîrek mellett. Mikor Attila âtkelt az Al-Dunân, s
lovasai végigszâguldtâk Moesiât, Macedoniât és Thessaliât
(446—47), az észak felé szivârgôk megrekedtek vândorlâsuk,
erdôrôl-erdôre valô lopakodâsuk sorân. Âtmenetileg hajlan-
dôk voltak magukat inkâbb megint Marcianus bizânci csâszâr
védelme alâ helyezni.

Bizânc képes is volt 450 utân megâllitani a hunokat, de a
csâszârnak az a lépése, amely az osztrogôtokat Pannoniâba, a
gepidâkat pedig Dâciâba tessékelte — megintcsak fôldbe-
gyôkereztette a lassan észak felé hûzôdô, korcs-latint beszélô
pâsztornépek lâbât. Konstantinâpoly felôl ugyan sûrûn jârtak
a kellemetlenkedô adôszedôk s egyéb bûrokratâk, de az északi
vilâg titokzatosnak lâtszott. Bâr a primitiv balkâni népek tûl-
nyomô része analfabéta volt s nem igen ismerte annak a rômai
népnek a tôrténetét, amelynek fôldesurai annak idején Epirus-
ba s Macedoniâba telepitette, de ôk is âtvették gôrôg uraik
kifejezését, amely az északi lovas népeket "barbâroknak"

Szldvok

A falvakban élô, vagy az erdôk, barlangok oltalmâban
meghûzôdô népek azonban hamarosan olyan jôvevényekkel is
talâlkoztak, akik nem voltak sem gôtok, sem hunok, de a latint



és gôrôgôt sem beszéiték. Mozgâsuk irânya szembejôvô ârként
hatott az észak felé tekintôkre. Ez az eddig ismeretlen népfajta
kezdte mind sûrûbben benépesîteni a gôtok —hunok, majd a
tôrôkôk —bolgârok âltal kiirtott, elnéptelenedett illîr —moe-
siai —macedon falvakat. A bolgâr, majd avar lovas népek szol-
ganépeiként letelepîtették ôket. Megjelentek a szlâvokl Tôbb-
ségiik szelîd fôldmûvelô-âllattenyésztô volt. Elfoglaltâk a ki-
pusztult falvak ûres vityillôit s bar Anastasius, majd Justinianus
(bizânci) csâszâr erôdvonalat épîttetett ellenûk, ennek oka nem
annyira a szlâvsâg harci erényeiben rejlett, hanem inkâbb
abban, hogy félelmetes gyorsasâggal szaporodtak s Konstanti-
nâpoly mâr attôl tartott, hogy tômeguk még jobban megerôsîti
uraik, az avarok s bolgârok nôvekvô hatalmât.

A latin keverék-népek lemerészkedtek havasaikrôl, kime-
részkedtek aprô hegyi falvaikbôl. Barâtkozni kezdtek az ûj jô-
vevényekkel. A barâtkozâst — az ezutân kôvetkezô évtizedek
alatt — ôsszehâzasodâsok kôvették. Ennek kôvetkeztében a

tûlsûlyban lévô szlâv népelem valôsâggal magâba nyelte a latin
ajkû néptôredéket. Még mindig maradtak azonban az eldu-
gottabb hegyvidékeken pâsztornépek, amelyeknek nyelve
— legalâbbis felerészben — latinos beszédelemeket mutatott.

Avarok és bolgdrok

600 kôrûl a hatalmas Avar Birodalom terjeszkedett észa-
kon, az Alpoktôl egészen az Urâlig. A bolgârok, akik ekkor
még tôrôk népek voltak s bûszkéri nevezték "Dul" dinasztiâju-
kat Attila ivadékainak, Kubrât fôvezériik alatt még csak az
avarsâg egyik tartomânyât jelentették. Bajân khagân népe
622-ben és 635-ben a Balkânt is megismertette hunokra emlé-
keztetô harcmodorâval. Az észak felé valô vândorlâs meg^nt
megrekedt.

A Balkân sok vihart âtszenvedett pâsztornépeinek ûj pat-
ronâtusa ekkoriban — meglepetésre — nem Heraclius bizânci
csâszâr felôl, hanem a bolgârok felôl jelentkezettl A bolgâr
tôrzsek kiszakadtak a gyengûlô Avar Birodalom testébôl; egyre
nagyobb méretekben telepedtek le a régi, rômai Moesia és
Thracia vidékén s hun eredetûkre bûszke fôûri csalâdjaik kivé-
telével rohamosan elszlâvosodtak. Bizânc elôszôr szôvetségukre
szâmîtott az avarok ellen (635), de amikor Kubrat utôda Ispe-



rikh (643 —701) magât Konstantinâpolyt is fenyegette (681),
akkor mâr lassanként valamiféle bolgâr-szlâv koalîciô volt
kialakulôban.^ Ez a legsûlyosabb tôrténelmi viharok tûlélését
jelentetteszâmâra. Ez volt az az idôszak, amikor a megmaradt
latin népelem egyre fokozôdôbb mértékben kezdte ûjra vân-
dorlâsât Epirus és lllyria irânyâbôl észak-keletre, a bulgâriai
Balkân hegység felé.

Bulgâria tekintélye egyre nôtt, még Bizânc rovâsâra isl A
hun harci erényeket ôrzô bolgârok egy része zsoldosként szol-
gâlja Konstantinâpolyt (800), de Krum, ez a pannon eredetû
bolgâr tôrzsfônôk (808 —14), mâr nagy gyôzelmet arat Bizânc
felett Pliskânâl (811) s a csatâban Nicheporus csâszâr
(802 —11) is életét veszti. Bâr Bizâncnak sikerûl a bolgârokat
ideiglenesen visszaszoritania, a IX. szâzad végére a mâr
teljesen elszlâvosodott Bulgâria olyan hatalommâ vâlt, hogy
Boris kirâly (elsô keresztény uralkodôja) idejében mâr a szerb
népességû Moesiât s a gôrôg Macedôniât is leigâzta. Nagy-
Bulgâria âllamvallâsa a gôrôg ortodox lett, s nyomâsâra a
szerbek is kôvették ezen az ûton. Magâtôl értetôdô, hogy a
teruletûkôn meghûzôdott latin tôredékek is kôvették bolgâr
uraik hitét, bâr Bizâncrôl nem sok fogalmuk volt.®

Az olâh ôshaza problémâja
Amégrészben latin nyelvû keveréknépek ûn. "ôshazâjârôl"

tehâtnem kônnyu hatârozottan beszélni, hiszen olyan pâsztor-
tôrzstôredékek, amelyeknek nyelvében itt-ott még a IX. szâ-
zadban is volt fellelhetô latinos-îzû szô, hegyi falvakban szét-
szôrtan lényegében az egész Balkânon éltek.

Pindos, "Arumuny", Dél-Illyricum
Ha eltekintûnk a kisebb csoportoktôl s ôsszpontositunk

azokra a telepiilésekre, hol az elkorcsult latin nyelv még leg-
alâbb felerészben nyomot hagyott a mindennapi beszédben,
akkor a kôvetkezô hârom nagyobb népcsoportrôl beszélhetûnk:
1) a Thessalia nevû bizânci tartomâny terûletén, a Pindos-
hegység —még a "râmenôs" bizânci hivatalnokoktôl is eléggé
megkôzelîthetetlen — magasâgaiban élt az egyik tôrzstôre-
dék. 2) Egy mâsik nagyobb latinos-csoport a IX. szâzadban
mâr a mai Bulgâria kôzepe tâjân, a Balkân-hegység magaslati
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erdôségeiben, pici falvaiban élt, tûlnyomôrészt elszlâvosodva s
a bulgârok védelmét élvezve. Magukat "arumuny"-nak nevez-
ték. (Feltételezhetô, hogy ezt a szôt egy azonos nevû trâk-
macedon tôrzs nevébôl vették ât, jôllehet észrevehetô, hogy az
"arumuny" elnevezésben mâr megbûvik a késôbb oly bûszkén
hangoztatott "român" népnév.) 3) Ennél a két népgôcnâl tan
még nagyobb létszâmû volt az a — még részben latinos beszé-
dû — népelem, mely Dél-Illyricum terûletén vészelte ât a nép-
vândorlâs viharait. Erre lehetôséget adtak az albân, dinâri,
montenegrôi hegyvidékek barlangjai, erdei, de jô bûvôhelyek-
ként szolgâlhattak az adriai karsztok, a vad dalmât partvidék
sziklâs rengetegei is.^

A Bizânc fennhatôsâga alatt élôknek persze âllami életiik
nem volt; helytartôk, pôpâk irânyltâsa alatt élték egyszerû
életuket, ha pedig zavarta ôket a gôrôg irânyîtâs, akkor vissza-
hûzôdtak erdeikbe s gyermekeiket még mindig az ôseiktôl ôrô-
kôlt, latin hangzâsû szavaikra tamtgattâk. A gôrôgôktôl adop-
tâltâk a kecske —birka szakszerû tartâsât s az e jellegû pâsztor-
kodâsban egész tôkélyre tettek szert. Az adôszedôk miatti szûn-
telen bujkâlâsuk is nomâd, vândorlô néppé tette ôket. A leta-
rolt legelôket idôrôl idôre maguk môgôtt hagyva, ûj vidékeken
ûtôtték fel sâtorfâjukat. îgy a Pindus-vidéki csoport fokoza-
tosan csatlakozott a bulgâriai rokonokhoz, az illyriai csoport
pedig északi, majd észak-keleti irânyban haladva, ugyancsak
fokozatosan Bulgâria védôszârnyai alâ keriilt.

A magyarok

A IX. szâzad végén a turâni lovasok ûjabb nagy hullâma
nyomult be a Kârpât-medencébe, âtvéve Attila kirâly és Bajân
khagân ôrôkét s talâlkozva a mâr 670 ôta ott lakô, ûn. "késôi
avarokkal" ("elô-magyarok", székelyek). Megjôtt Arpâd népe,
a "Hetumoger"! A X. szâzad elsô éveiben fokozatosan koloni-
zâltâk "Erdôelve" terûletét, de — természetesen — éppen ûgy
nem talâltak (nem is talâlhattak) "dâko-român" nyomokra,
mint ahogy elôttûk a gôtok, vandâlok, hunok, gepidâk, avarok
és északi bolgârok (az ûn. "nândorok") sem lelhették semmi
nyomât, sem az ezer esztendôvel elôtte kipusztitott, szerencsét-
len dâk népnek, vagy esetleg a tiz évszâzada visszavonult rômai
légiônâriusok "utôdainak".''



Symeon

900 tâjân persze az olâhok még kôzel sem jârtak Erdôelvé-
hez, még a Havasalfôldhôz sem. "Fôambiciôjuk" ekkoriban
még nyilvân az volt, hogy meghûzhassâk magukat a Balkân-
hegység (egy részûk még a Pindos, vagy az Illyr-hegyek)
falvaiban, akkor mikor a nagyravâgyô Symeon, aki magât a
bolgârok "cârjânak" nevezte (893—927), megkezdte félig
diplomâciai, félig katonai manôvereit, hogy elôszôr az egész
Balkân-félszigetet elfoglalja, késôbb pedig talân még Bizânc
koronâjât is a fejére rakhassa.

Viharos idôk kôszôntôttek megint a Balkânra. A Marostôl
délre, a magyarok Zalânt (Symeon északi helytartôjât) és
nândor-bolgârait késztették futâsra. Macedoniâban és Thes-
saliâban a sûrû bolgâr —gôrôg ôsszecsapâsok elôl jelentett az
erdôk, barlangok mélye biztonsâgot az itt-ott még észak felé
âramlô pâsztornépek szâmâra. Bulgâria szîvében, a Balkân-
hegység falvaiban sem volt ôrôm az élet. Symeon ûgy készûlt
leendô, elképzelt "csâszârsâgâra", hogy az elszlâvosodott bol-
gâron kîviil csak a mindenkori patriarcha nyelvét, a gôrôgôt
tûrte meg (mint afféle szent, vallâsos nyelvet), a zavaros, korcs
latinossâg néptôredékeit nem jô szemmel nézte.

A besenyôk

Mégis Bulgâria lâtszott arânylag a legtûrhetôbb letelepe-
dési helynek az olâh pâsztorcsalâdok szâmâra a X. szâzad ele-
jén. Délen Bôlcs Leô csâszâr (880 —912) és utôdai egyre észa-
kabbra toltâk elôre a bizânci hadâllâsokat. Eszakon, a Havas-
alfôldôn megjelent a félelmetes besenyô tôrzsszôvetség! Érde-
kes, hogy a român tôrténetîrôk "Gelou" és "Menumorut"
voivodâkrôl îrnak, kik ekkoriban mâr jôl szervezett "herceg-
ségek" felett uraikodtak volna Erdélyben. "Menumorut"-ban
persze konnyen felismerhetjûk a "Ménmarôt" nevet. "Gelou"
valôszînûleg az ôsmagyar "gyula" szôval azonos s lehet, hogy a
fantâziadûs român tôrténelemszemlélet éppenséggel Szilaj
Saroldu atyjât, Géza fejedelem apôsât tette meg românnak,
bâr megjegyzendô, hogy a Konstantinos Porphyrogenetos âltal
is megemlîtett Nagybesenyô Tôrzsszôvetségnek is volt egy
"Gyula" tôrzse. Ebbôl is lehetett "românt" csinâlni — 900 év
elmûltâval . . .



930 korûl komoly bajba kerùlt az olâhsâg fôvédnôke, Bul-
gâria. A horvâtok Tomislav alatt végleg bebiztositottâk ôn-
âllôsâgukat s a rômai hit felé valô vonzôdâsukat. A szerbek el-
szakadtak Bizânctôl, de Bulgâriâval is farkasszemet néztek. A
kievi Sviatoslav bizânci szôvetségben elfoglalta Bulgâria
Fekete-tengeri kikôtôit s beszoritotta a bolgârokat a Balkân
kôzepébe. Az olâhsâgra ismét bizonytalan, fekete napok kôvet-
keztek. Mâr a Balkân-hegység rejtekei sem jelentettek védel-
met — menekûlni kellett! Bâr a bolgârokkal jôl megértették
egymâst, hiszen mindkét nép szôkincse tôbbségében szlâv
szavakbôl âllott — a olâh nagycsalâdok a X. szâzad mâsodik
felében kezdenek lassanként âtlopakodni az Al-Dunân Havas-
alfôldre, besenyô teriiletre! ^

A "vlach" szô megjelenése

Az olâhok balkâni vândorlâsât kutatva, a 976-os esztendôt

nevezetes évnek lâtjuk. Ez volt az az év, amikor a Fekete-ten-
gertôl nyugat felé szoritott bolgârsâg egyik fôemberének fia,
Samuel mégiscsak megalapozta Bulgâria fûggetlenségét a hor-
vât, szerb, magyar kirâlysâgok, a besenyôk és Bizânc kôzé szo-
ritva. Ez volt az az év, amikor loannas Skylitses bizânci krô-
nikâs feljegyzi, hogy Sâmuel testvérét, Dâvidot a Prespa és
Kastoria tavak vidékén "fuvaros vlachok" megôlték.®

1018-ban ôsszeomlott az ûn. elsô bolgâr birodalom, s
Bulgâria az ûjra megerôsôdôtt Bizânc északi tartomânyâvâ
vâlt. (II. Basileios "Bulgaroktonos". azaz "a bolgârok mé-
szârlôja"; 976 —1025). Az olâhsâg tartott a megszâllô gôrôgôk
bosszûjâtôl, ûjabb tômegei lépték ât az Aldunât s vâllalta a
szolganép szerepét a besenyôktôl megszâllt Havasalfôldôn. Mâs
részûk kiegyezett az ûj kôrûlményekkel, de igyekezett eltûnni a
bizânci katonâk és adôszedôk szemei elôl. 1020-bol fenn-
maradt a csâszâr egyik "sigillion"-ja (rendelete), amely meg-
szabta az Észak-Macedôniâban székelô ochridai érsek munka-
kôrét. Felsorolva az alârendelt pûspôkségeket, a rendelet meg-
jegyzi, hogy az ide-oda vândorlô vlachoktôl is igyekezzenek
valahogy behajtani az egyhâzi adôt. Az olâhok fizettek, vagy
hegyeikbe rejtôztek, esetleg odâbbâlltak "egy hâzzal", csatla-
koztak havasalfôldi rokonaikhoz.^

A bizantolôgia ismerôi tobbszôr is talâlkoznak vlachokkal a



kôzépkori krônikâk tanulmânyozâsa kôzben. Kedrenos, mint a
Balkânon âllandôan barangolô pâsztornépeket emlîti ôket.
Egyik legalaposabb ismerôjûk azonban Romanos Diogenes
(1067 —71) csâszâr ôrmény kegyence, a krônikâs Kekaumenos.

Kekaumenos

A krônikâs, aki emléket kîvânt âllîtani atyjânak és nagy-
bâtyjânak, egyik fejezetében az 1066. évi (X. Dukas Konstan-
tinos korabeli) thessaliai lâzadâst îrja le, amelynek egyik fô-
alakja — a szerzô szerint — tulajdon nagybâtyja volt. 1055-
ben a kunok, akik ekkoriban mâr megjôttek Âzsia mélyérôl és
kiszoritottâk a besenyôket a Havasalfôldrôl, âtlépték az Al-
Dunât és lehatoltak egészen Thessalonikâig. Az olâhok vâllal-
koztak az ârulôk szerepére, megkîsérelték a thessâliaik bujto-
gatâsât a kunok tâmogatâsâra. A csâszârpârti krônikâs részle-
tesen foglalkozik a bulgâriai, epirosi és makedôniai vlachok
életmôdjâval s nem mulasztja el megjegyezni kétszînû, min-
denkit kiszolgâlô és mindenkit egyformân becsapô karakterû-
ket.io

Kb. ugyanebbôl az idôbôl szârmazik egy mâsik mûve, az
ûn. "Hasznos tanâcsok gyûjteménye". A krônikâs, aki tanâcs-
adôja volt az 1. Géza magyar kirâly szâmâra bizânci koronât
kûldô Dukâs Mihâlynak, s utôdjânak Nikhephorosnak is, ez-
ûttal Alexios Komnenos csâszârral kôzli tapasztalatait (1081 —
1118). Megemlîti Nikulitzast, anyai nagyatyjât, akit "Hellas
hercegé"-nek nevez, megint csak emlîtést tesz Thessalia ârulô
olâhjairôl, akiknek tevékenysége, ûgylâtszik, sokâig foglalkoz-
tatta a bizânci kôzvéleményt.

Kunok és oldhok

A kunokat, akiket a kievi szlâvok "polovtsy"-knak neveztek,
1068-ban a Kârpât-medencébe is betôrtek; azokat a besenyô
menekûlteket ûldôzték, akiket Salamon kirâly (I. Endre fia,
1063 —74) a Fertô tô s a Vâg folyô kôrnyékén telepîtett le. A
kun invâziôt a magyarok Cserhalomnâl morzsoltâk szét Géza és
Lâszlô hercegek (I. Béla fiai) vezérlete alatt.

Hârom évtized mûltân a kunok megint Bizâncot fenyege-
tik, ezûttal Konstantinos Diogenes, egy gôrôg trônkôvetelô
kîséretében. (Még Adrianopolist is megostromoltâk, de végiil is



megverték ôket a taurocomoni csatâban.) Anna Komnenos
csâszâri hercegnô s egyben tôrténetirô leîrja csâszâri atyja
1095-i hadjâratâval kapcsolatban, hogy amikor elérték a
Balkân-hegységben lévô Anchialest, a csâszârnak jelentést tévô
Pudolos vlach fôember az al-dunai âtjârô felé prôbâlta irâ-
nyîttatni a bizânci erôket. Ezzel egyidôben, megint mâsok
(kunorszâgi és bulgâriai) olâhok mâr buzgôn vezették a kuno-
kat azokon a rejtett hegyi ôsvényeken, amelyek alkalmasak
voltak a csâszâri sereg cseles megkerûlésére. Mi volt az olâhok
célja? A gyûlôlt gôrôgôk tôrbecsalâsa, vagy a havasalfôldi olâh-
sâgot kegyetlenûl leigâzô, ugyancsak gyûlôlt kunok megsem-
misitése? Nehéz eldônteni. Tân mindkettô. Tény, hogy
mindkét oldal felé ârulâs tôrtént, mindkét ârulâs olâhok részé-
rôl, s ezzel a vlachok tulajdonképpen nemcsak mindkét harcolô
felet, de egymâst is kôlcsônôsen hecsaptâk és hajha sodortâk.
Bizânc is, a kunok is ûjahh tapasztalattal lettek gazdagahhak
az olâh pâsztorok jellemét illetôen s valôszinû, hogy a megtor-
lâs egyik oldalon sem maradt el.

A magyar krônika-irodalom tanûsâgtétele

A Szent Lâszlô koraheli (1091) "Gesta Ungarorum" hôven
emliti Erdôelvét, de természetesen nem tud vlachokrôl. Miklôs
pûspôk(I. Endre krônikairôja) és II. Istvân névtelen krônikâsa
sem tud olâhokrôl Erdélyhen, jôllehet a modernkori român
fantâzia (hâr okiratokkal alâ nem tâmasztott) "olâh telepûlé-
sekrôl âlmodik" Kônyves Kâlmân és utôdai idején. Anonymus
elôtt krônikâsaink nem îrtak ezekrôl a nemlétezô telepekrôl.
Céljuk semmiesetre sem lehetett tények letagadâsa, megmâsî-
tâsa, hiszen koruk politikai, târsadalmi, népességi kôrûlmé-
nyeit meglepô részletességgel ismerték. E krônikâk kapcsân
tudunk minden Magyarorszâgra kerult, vagy ott élô nem
magyar ajkû néprôl, pl. zsidô és izmaelita kereskedôkrôl,
Kônyves Kâlmân hâzassâgâval hekerult kievi szlâvokrôl, az elsô
keresztes hadjârat sorân âtvonulô németekrôl, franciâkrôl,
olaszokrôl, a letelepîtett hesenyôkrôl, sth. Miért ne îrtak volna
az erdélyi olâhokrôl, ha valôhan voltak mâr ilyenek a
havasokhan? (Nem vitâs, hogy a krônikâsok a fejûkkel jât-
szottak volna, ha eltagadnak hârmely tényt, vagy eseményt,
amely az udvar érdekkôréhe tartozott.)



Az Asen-testvérpâr

1185-ben, tehât abban az idôben, amikor Magyarorszâgon
a Bizânc âltal pârtfogolt III. Béla(II72 —96) a kirâly, a bol-
gârok tôbbszôri sikertelen prôbâlkozâs utân két trnovôi fôûr,
Asen Jânos és Péter vezetésével — végre eredményesen keltek
fel Bizânc ellen." Az olâhok is résztvettek ebben a felkelésben
a gôrôgôk ellen, sot van adat amely szerint az Asen-testvérek
maguk is olâh szârmazâsûak lettek volna. Gôrôg-gyûlôletùk
érdekes bizonyîtéka, hogy mikor a németek rôtszakâllû csâszâ-
ra, Barbarossa Frigyes (1152 —90) teriiletukôn âtvezette a har-
madik keresztes hadjâratot Saladin szultân ellen, a testvérek
mindent elkôvettek, hogy a kereszteseket a moszlimok helyett a
keresztény gôrôg csâszâr ellen uszîtsâk.'^

Az olâhsâg egy része csatlakozott csak az Asenek âltal meg-
alapîtott "Mâsodik Bolgâr Kirâlysâghoz", amely a Balkân-
hegység s az Al-Duna kôzôtt terûlt el. Igen nagy részûket rész-
ben a bizânci veszély, részben az âtvonulô keresztes hadjâratok
megint csak észak felé riasztottâk. Ûjabb csoportjaik csatla-
koztak a Havasalfôldôn élô kunokhoz, akiknek szolganépévé
vâltak. (A modem român nyelvben jelentkezô 8.4% tôrôk szô
nem a késôbbi, évszâzados ozmân megszâllâs eredménye,
hanem a kun uralom nyoma.) Tûlnyomôrészt Olténiâban
(Ny.-Havasalfôld) és Muntheniâban (Kelet-Havasalfôld) éltek.
Szâmukat nehéz felbecsûlni, de valôszînû, hogy a XIII. szâzad
elején mâr lényegesen tôbb olâh élt kun uralom alatt, mint a
velûk âllîtôlag rokon Kaloyân bolgâr kirâlysâgban. Bâr tôbb-
ségûk Kunorszâgban is megmaradt igénytelen, tudatlan
pâsztornak, voltak kôzôttûk élelmesek és môdosak, akik beke-
riiltek kun fôemberek csalâdjâba is. Ezek aztân tôrôkôs kun
nevet vettek fel. Ekkoriban mâr messzetûnt a régi, epirusi,
korcs-latinsâg is. Az elszlâvosodott Bulgâriâbôl Kunorszâgba
âramlô vlachok mâr kibogôzhatatlan keverékei voltak a szlâv-
nak (hisz nyelvûk még ma is 45%-ban szlâvl), kunnak, latinnak
és gôrôgrnek. A latin szômennyiség mint a hosszû balkâni vân-
dorût kôdôs emléke maradt meg.

Az erdélyi oldh beszivârgâs

Az 1095-ôs bizânci —kun hâborû és az II85 —89-es

bizânci —bolgâr hâborû nemcsak a Havasalfôldre szoritott



olâh csalâdokat. Elképzelhetô, hogy mâr a XII. szâzad végén
tôrtént olâh kîsérlet arra, hogy a folyôvôlgyeken III. Béla or-
szâgâba beszivârogjanak. Vaiôszinûieg elenyészô szâmuk
annak tudhatô be, hogy a magyar kirâly kôzismerten Bizânc-
pârti volt s a vlachok nem érezték biztonsâgosnak a gyûlôlt
ellenségiikkel szôvetséges orszâg teruletét. A nagy kirâly halâla
(1196) utân azonban zavaros idôk kôszôntôttek Magyarorszâg-
ra s a tôrténelmi hullâmvôlgy ârnyékkirâlyai (I. Imre, III.
Lâszlô, majd II. Endre) nem értek râ tôrôdni a fogarasi,
szebeni, brassôi, barcasâgi, hunyadi sziklavilâgban felbuk-
kanô, szôrvânyos olâh pâsztorokkal, akik valôszînûleg jobban
érezték magukat Erdély havasi legelôin, mint a kegyetlen kun
uraik havasalfôldi sîksâgân.

1206-ban mâr megemlékszik egy okirat néhâny olâh pâsz-
torrôl, majd 1222-ben (az Aranybulla évében) hallunk rôluk,
amikor II. Endre (1205 —35) megengedi a német lovagrend-
nek, hogy amikor a székelyek, vagy az olâhok terûletén ("per
terram Balacorum") szâllît sôt, ne fizessen vâmot.'^ 1224-ben
a kirâly adomânylevele odaadja a németeknek az olâhok és az
ott letelepltett besenyôk erdejét ("silvam Balacorum et Bisse-
norum"), tehât a nomâdok innen idôlegesen kiszorultak. Ez
idôben egyébként egyes merészebb csoportjaik elérték nyâjaik-
kal az erdélyi érchegység, sôt a bihari hegyek havasi legel-
tetésre alkalmas meredélyeit is.

Az Erdélyben meghûzôdott olâhok most mâr magyar hely-
és névszavakkal is kiegészîthették keverék nyelviiket. Jellemzô,
hogy Erdélyt sem Dâciânak, sem Transylvâniânak nem nevez-
ték — ha valôban "latin"-nak érezték volna magukat, akkor
mennyire magâtôl érthetôdô lett volna a latinos kôzigazgatâsû
Magyarorszâgon a latin kifejezés adoptâlâsa — hanem egy-
szerûen a kôznyelvû "Erdély" szôt deformâltâk "Ardeal"-ra. Ez
az attitude igazân "méltatlan" volt oly néphez, mely hét évszâ-
zaddal késôbb, majd vâratlanul a dâkok s rômaiak "leszâr-
mazottainak" vallja magât, s ezzel megdôbbenti a tôrténelem-
tudomâny vilâgât. Az olâh befogadottak "fagadui"-ként vették
ât a "befogadâs" szôt és "salasdui"-nak nevezték azokat, akik
nekik az ûj fôldôn "szâllâst adtak". '̂̂ Nem kétséges, hogy a
XIII. szâzad folyamân a mâr Erdélyben élô vlachok ûjabb
rokon csalâdokat hîvtak be Havasalfôldrôl s a fokozôdô âradat



az OU, Csill, Jolomica, Bodza stb. folyôk vôlgyeiben haladva,
hamarosan felbukkant nyâjaival Fogaras, Hunyad, Brassé
bavasi legelôin.

Az oldhok ellenszenve a latin kultûrdval szemben

Elképzelhetô, hogy a II. Endre, majd IV. Béla korabeli
olâh pâsztorok ôrômmel bagytâk faképnél havasalfôldi kun
uraikat, de — a modem roman tôrténészek "bânatâra" — nem
mutattâk jeleit a latin kultûra irânti szimpâtiâjuknak, még
kevésbé a "rômai jellemnek". 1204 utân ôsszeomiott az âltaluk
annyira gyûlôlt Bizânc; a keresztesek latin nyelvû âllamocskâ-
kat alapîtottak. Az Ârpâdok orszâga rômai-keresztény âllam
volt, aboi a latin volt a hivatalos nyelv. Az olâhsâg mindezek
ellenére nem lâtszott rokonszenvezni azzal a ténnyel, hogy a
pravoszlâv vilâgbôl latin kultûrâjû vilâgba kerûlt. Hîvek
maradtak a gôrôgôk és szlâvok âltal beléjûk plantait ô-szlavon-
ortodox hithez, melynek kôzpontja a bulgâriai, trnovôi érsek-
ség volt. Szokâsukboz hiven megkezdték a havasokban valô

bujkâlâst a latinos kozigazgatâs és a latinos iskolâk elôl. Nem-
csak az analfabéta, primitîv pâsztornép ingerlékenysége nyil-
vânult meg ebben az eurôpai kultûrâval szemben, hanem a
szlâvsâg ellenszenve is minden ellen, ami rômai-latin vonat-
kozâsû volt. Ebbôl a népbôl igyekeztek késôbb — "rômait"
fabrikâlni!

Anonymus

Visszatérve kôzépkori krônikâsainkra, meg kell jegyezni,
bogy egyes dâko-român prôkâtorok elôszeretettel idézgetik
Anonymust, aki honfoglalâskori "vlach"-kat emlît. Meg kell
ehhez jegyeznûnk, hogy a "Gesta Hungarorum", bar honfog
lalâskori eseményeket emlit, azokat sûrûn vegyîti a XII. szâzad
politikai, târsadalmi, nemzetiségi viszonyaival. Sajât kora
bârôi csalâdjainak kôrûlményeit vetîti vissza a IX. szâzad
végére, feudâlis oligarchiât épît Ârpâd s vezérei kôré, a
fejedelmi udvart pedig olyan lovagi kûlsôségekkel ruhâzza fel,
amilyenek csak a XII —XIII. szâzadban, tehât a Krônikâs ko-
râban vâltak valôsâggâ. Ilyen kôrûlmények kôzôtt mâr ért-
hetônek lâtszik, hogy miért îr olâh pâsztorokrôl a honfog
lalâskori Erdôelvében (900 kôrûl az észak felé szivârgô vlachok
még a Havasalfôldet sem érték el, de persze, II. Endre korâban



mâr fel-felbukkantak nyâjaikkal a havasokban). A mâsik
fontos megâllapîtâs ez: éppen a legutôbbi években vâlt mâr
majdnem tôrténelmi bizonyossâggâ, hogy a "Névtelen Jegyzô"
tulajdonképpen Posa boszniai pûspôkkel azonos. Boszna-
Macskô vidéke csak IV. Béla idejében vâlt magyar tartomâny-
nyâ. A pûspôk, ûgy lâtszik, 1190-tôl 1272-ig élt, tehât ùgy
tûnik, hogy a "Belae régis gloriosissimi notarius" nem III.,
hanem IV. Béla jegyzôje volt! Ez a tény még sokkal inkâbb
megmagyarâzza a feudâlis oligarchiârôl, sôt olâh pâsztorokrôl
îrtakat, hiszen IV. Béla 1235-ben leszakîtott eg^y jôkora
darabot a havasalfôldi Kunorszâg nyugati részébôl s a Kârpâ-
tok s az Al-Duna kôzôtt megalapitotta a Szôrényi Bânsâgot. A
"Foscani Kapun" most mâr még nagyobb tômegekben ôzônl-
hettek a kun uralommal torkig lévô olâhok — kônnyebben
meg is tehették, hiszen most mâr a tatârok kôzeledése miatt
pânikba esett kunok is csoportokba bomlottak s râadâsul a
vlachoknak most mâr "hatârt" sem kellett âtlépniûk; a Szôré
nyi Bânsâgbôl egyszerûen "belsôbb" kôzigazgatâsi terûletre
vândoroltak.^^

Befejezés

Az erdélyi magyarsâg jôvôbeni sorsa ismeretlen. A sorsuk-
rôl valô âlmodozâs nem a histôria, hanem a szociolôgia és a
futurolôgia feladata. A tôrténetîrô csak azzal a megâllapitâssal
fejezheti be tanulmânyât, hogy bârmi legyen is a szenvedô, az
ûldôzôtt erdélyi magyarsâg jelen és jôvôje, mindez nem vâltoz-
tat azon a tôrténelmi tényen, hogy a magyar lakossâg a tôbb
mint ezer éve ôseik âltal birtokha vett terûleten van kitéve azon
nép terrorjânak, amely nép az elmûlt évszâzadok folyamân
lassan, lépésrôl-lépésre, fokrôl-fokra lopôdzott be messzi
epirusi, albân, gôrôg és bolgâr terûletekrôl a vendégszeretô
magyar Erdélybe, s amely nép aztân ezt a befogadâst a vilâg-
tôrténelem legundoritôbb hamisîtâsâval, legszégyenteljesebb
ârulâsâval, legszôrnyûbb népirtâsâval "hâlâlta" meg.

A szûntelen roman propaganda napjainkig képes volt
Nyugaton azt is elérni, hogy a par évtizeddel ezelôtt a tôrté-
nészek szeméhen még nevetségesnek tartott "dâko-român
elméletet" ma mâr az angolszâsz vilâg iskolâiban is tanîtjâk,
lexikonjainak, enciklopédiâinak nagyrészében is kinyomtatjâk.



Azért érzi e tanulmâny îrôja azt, hogy jelen munkâja jelen-
tôséggel bîr, nemcsak a tragikus erdélyi helyzet tisztânlâtâsa
szempontjâbôl, hanem az egyetemes és ezen belûl az eurôpai
tôrténetîrâs becsûletének helyreâllîtâsa végett is.

JEGYZETEK;

1. Az elôadô bevezetôjében megjegyzi, hogy felolvasâsa csupân egy részlete azonos
dmû — a jôvôben remélhetôleg kiadâsra keriilô — kéziratânak. A kézirat az ûn.
"dâko-român elmélet" taglalâsâval kezdôdik s rôvid âttekintést ad a dâk népnek —a
rômaiak âltal tôrtént — tragikus kiirtâsârôl, illetve Dâcia Kr.u. 107-ben tôrtént gyar-
matositâsârôl.

A tovâbbiakban a kézirat részleteket tartalmaz Dâcia Kr.u. 271-ben tôrtént

végleges kiûritésérôl s az Al-Dunâtôl délre esô, ûn. "Ddcia Aureliatia" elnevezésû tarto-
mâny alapîtâsârôl. Ezt a rômaiak balkâni tartomânyainak ôsszehasonlitô tâblâzata
kôveti. A tâblâzat ôsszehasonlUja e balkâni tartomânyok (Illyricum, Dalmatia, Epirus,
Achaea, Macedonia, Thracia, és Moesia) elfoglalâsânak és végleges felszâmolâsânak
adatait Pannonia és Dâcia hasonlô adataival, azaz a "romanizâlâs" lehetôségének idô-
tartamâval. Az eredmény: Dâcia mindôssze 164 évig volt rômai uralom alatt, mlg a
tôbbi keleti tartomânyban 418 —644 év âllt a rômaiak lehetôségére, hogy a lakossâgot
"ellatinosîtsâk".

A keleti és nyugati gôtok IV —V. szâzadbeli Eurôpâba-nyomulâsât még mindig
a terjedelmes bevezetés tartalmazza. Ez utân kôvetkezik a tulajdonképpeni elôadâs:

2. E szôvetségben vâltozatlanul a hun—bolgâr elem volt a dominâlô erô, de a

szlâvsâg jelentette a tômegeket. Az elenyészô kisebbségben kôzôttûk tanyâzô
keverék-latin elem kôzelûkbenjôl vegetâlhatott.

3. Primitîv életùkben, sziklavilâgukban, kecskéik kôzôtt valôszlnûleg arrôl még
kevesebbet sejthettek, hogy létezik valahol Rôma is, amelyet sok évszâzad mûlva, késôi
prôkâtorok kôzeli "rokoni kapcsolatokkal tiszteltek meg".

4. Ez a vidék a tengerparti Epirus és a thessaliai Acheolus-folyô kôzôtt terûl el.
5. Nyelvészek ûgy lâtjâk, hogy a mai "român" szôkincs latin részének kb. 30%-a

erôsen hasonlit a dalmâciai olasz szôjârâsra. Amellett feltûnô, hogy a român nyelvben
elégsok az albdn eredetû szô is. Mindez arra vall, hogy igen nagy tômegû olâh errôl az
utôbbi teruletrôl âramlott elôbb Bulgâria, késôbb a Havasalfôld irânyâba.

6. Régészek persze megtalâltâk a rômai civilizâciô archeolôgiai leleteit, megtalâl-
tâk a germân, hun s a tôbbi, Âzsiâbôl jôtt lovas rtép sirjait, csontjait, edényeit,
ékszereit. lôszerszâmait is. Csupân egyetleh nép nem "hagyott" ôkori vagy kora-kôzép-
kori régészeti emléket, helyrajzi nevet Erdély fôldjén: az olâh nép.

7. A bolgâr nyelvben ekkorra mâr a szlâv szôkincs teljesen elnyomta az eredeti ôs-
tôrôk nyelvet. Az olâh nyelvben — Cihac român nyelvész szerint — még a XX. szâzad-
ban is 45.7%-ban jelenik meg a szlâv szôkincs, megelôzve a 31.5% deformâlt "latin",
8.4% tôrôk, 6% magyar, 7% gôrôg és 0.6% albân szômennyiséget.

8. Ezek a tavak a Vistrica-folyôcska felsô folyâsa vidékén vannak. A "fuvaros"

kifejezés azzal lehet kapcsolatban, hogy a kôzépkori szlâvok "kjelator" néven nevezték a
nomâd olâhokat. A mai român nyelvben a "kjelator" testvérszava, a "calator" talâl-
hatô, ami pâsztor vagy fuvarozô olâht jelent. Az emlitett bizânci feljegyzés jelentôsége



az, hogy tudomâsunk szerint ekkor jelenik meg elsôként a "vlach" szô. (Vâltozatai:
"vlahi", "volochi", "vlachos", "vlachus", s a magyar elnevezés. az "olâh". Innen ered

természetesen a Havasalfôld késôbbi neve: Wallachia. A szô tehât szlâv eredetû.)

9. Voltak olyanok is kôztuk, bâr igen kis szâmban, akik inkâbb a katonaélet

bizonytalansâgât vâlasztottâk. Mikor VIII. Konstantinosz csâszâr (1025— 1028) Szici-
liâba indît hadjâratot — mint Bari évkônyvében megtalâlhatô —. vlachok is harcoltak
az expedîciôs hadseregben. Ez a vlach katonâk elsô felbukkanâsa a tôrténelemben.

10. Kekaumenos megemlîti azt a gyanûjât, hogy a vlachok nyelve latin szârma-
zâsra mutât, sot még Dâciât is megemlîti, de itt ôsszetéveszti azt "Dacia Aureliana"-

val. azaz Bulgâriâval, ahol még Decebâlt is szerepelteti. Megâllapltâsai egy XIV. szâ-
zadbeli gôrôg nyelvû kôdexben maradtak fenn, amelyet 1881-ben a moszkvai zsinati

kônyvtârban V. Vasiljevskij orosz bizantolôgus talâlt meg. Cîme: "Strategikon" (Had-
tudomâny).

11. Kun segîtséget is kaptak s a trâkiai bolgârokat is forradalomra szîtottâk. Végûl
a bolgârokra kedvezô fegyverszùnetet kôtôttek Angelos Izsâk bizânci csâszârral

(1185—1195). Ennek eredményeképpen alakult meg az ûgynevezett "Mâsodik Bolgâr
Kirâlysâg".

12. 1196-ban Asenjânost ôsszeeskûvôk tették el lâb alôl, egy évre râ pedig ôccsét,
Pétert a bolgâr bojârok ôlték meg, de legfiatalabb ôccsûk, Kaloyan 1207-ig uralko-
dott, megérte a gyulôlt Bizânc ôsszeomlâsât (1204). Azzal, hogy még az olâhok is
vezetô szerephez jutottak a bolgârok kôzôtt, ismételten igazoltnak lâtszik, az ôstôrôk
"bolgâr" szô eredeti is "keverék" jelentése.

13. Az "oldhfôld" alatt az Olt-folyô mentén, Kerc vidékén lévô teruletet kellett
érteni, amely a korabeli oklevelekben mint "terra deserta et inhabitata" szerepelt.
Nyilvânvalô, hogy a lakatlan, gazdâtlan havasi legelôket engedték ât az olâh pâsz-
toroknak.

14. Erdekességkéntemlîtem meg, Ghyka român "tôrténész" kun-român "grôfsâg"-
okrôl îr II. Endre ErdélyébenI A jelespropagandista mellôzi azt a tényt, hogy a kunok
1068-ban tôrtént kisôprésûk utân mâr csak 1238 kôrûl, mint a tatârok elôl menekiilôk,
kérnek ûjbôlbebocsâjtâst. Ghyka elôbbre hozza ezt pâr évtizeddel s a primitîv mene-
kiiltekbôl egy csapâsra feudâlis grôfokat csinâl.

15. Mindezek felolvasâsa utân, az elôadô ismételten jelzi, hogy az elôadottak csu-
pân egy részét jelentik azonos cîmû, terjedelmesebb tanulmânyânak, majd rôviden
ismerteti eredeti kéziratânak tovâbbi fejezeteit:

"A tatârjârâs és az olâhok" — "Radu Negru és a havasalfôldi Wallachia meg-
alapîtâsa" —"Az 1291-esgyulafehérvâri orszâggyûlés és az olâhok" — "I. Bassarab és
Tara Romanesca' " —"A tôrôkôk 1389-ben tôrtént kosovôi gyôzelme és ennek hatâsa
az olâhok fokozottabb, észak felé valô vândorlâsâra" — "Az erdélyi olàhsâg elsza-
porodâsa".

Ezt kôvetôen az elôadô ôsszefoglalô jellegû utalâst tett az ûjkori român "tôrté-
nészek" s politikusok tôrténelem- és népszâmlâlâshamisîtâsaira.
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Koréh Ferenc:

MIHÂLY VAJDA ÉS CEAUSESCU:
A ROMÂN TÔRTÉNELMI FICAM

Az 1976-os esztendôben ôriâsi ûnnepségeket rendeztek
Româniâban. Az âllamhatalom tômegeket hajtott Gyula-
fehérvârra. Egy részûket a XVI. és XVII. szâzad ôitôzékeibe
bûjtattâk, a felvonulôkat Ceausescu fogadta a dîszes emelvé-
nyen, Erdély fejedelmi székhelyén, az ûnnepelt pedig Mihâly
vajda volt, aki a "Vitéz" jelzôt kapta, mivel a vajda — mint
hivatalosan hirdették — 375 éwel ezelôtt egy jogar alatt egye-
sîtette a românokat Gyulafehérvârott. Bukarestben lovas-
szobrot âllîtottak Mihâlynak, emiékmûvet az erdélyi Miriszlô-
nâl; tanulmânyok, cikkek serege jelent meg rôla szerte az or-
szâgban emiékezô gyûléseket rendeztek parancsra, a kôltôk az
ô dicsôségét zengedezték, az iskolâkban érte lelkesedtek. A
roman rendszernek ugyanis politikai célja van Mihâllyal, amit
rôviden îgy lehet kifejezni: amit Mihâly megkezdett, azt foly-
tatja Ceausescu, gondolatvilâgukban tejtestvérek akkor is, ha
idôben szâzadok vâlasztjâk el ôket egymâstôl.

Mihâlynak a român kommunista uralom elsô korszakâban
nem volt ilyen jô dolga. Érdeme szerint kezelték. Dehât a kom
munista tôrténetîrâs ûtjai szeszélyesen kanyargôsak; ebben a
românok tûltesznek a hozzâjuk hasonlôkon. Egészen 197I-ig a
Român Népkôztârsasâg tankônyveiben ilyeneket îrtak rôla:
egry havasalfôldi kocsmârosné fia volt; ûgyesen helyezkedett,
lassan fôhivatalnok lett belôle, kapcsolatot talâlt a tôrôk csâ-
szâri udvarral, a szultânt ôrôk hûségérôl biztosîtotta; ennek
eredményeként a szultân a Havasalfôldi vajdai tisztét neki
adta. De Mihâly nyomban elfelejkezett az îgért hûségrôl, rôvi-
desen a bécsi és prâgai csâszâri udvarban settenkedett, a tôrôk
ellen keresztes hadjâratot javasolt; a német csâszâr és magyar
kirâly ûg;y talâlta, Mihâly alkalmas ember és fôvezérének, Bâs-



tânak, aki a Felvidéken âllomâsozott, kiadta a parancsot:
segîtse Erdély fejedelmi székébe, ami megtôrtént. Késôbb el-
foglalta Moldvât is. De a Roman Tudomânyos Akadémia tôr-
ténészei még 1962-ben leszôgezték; Mihâly nem volt tudatâ-
ban, hogy a roman népeket egyesîtette, csupân hatalmi téboly
sarkallta.'

Ez îgy nagyjâbôl meg is felel a tôrténelmi tényeknek.
Mihâly 1599-ben vonult be Gyulafehérvârra, rendkîvûl zavaros
idôkben, a székelyek tâmogatâsâval. A székelyeket ugyanis
szerfôlôtt elkeseritette, hogy Jânos Zsigmond, valamint a hâ-
rom Bâthory — Istvân, Zsigmond és Endre — megfosztotta
ôket azoktôl a jogoktôl, amelyeket a magyar kirâlyoktôl
kaptak. Mihâlyt nem mint românt segîtették, hanem mint
Rudolf megbîzottjât. Mihâly azt hirdette nekik; Rudolf, a ma
gyar kirâly, visszaadja jogaikat. Es tényleg, mihelyt a gyula-
fehérvâri székbe beûlt, a székelyek kaptak is oklevelet, amely
ôket jogaikban megerôsîti. Ennek az oklevélnek azonban az
volt a szépségbibâja, hogy Rudolf pecsétjét Mihâly egy mâsik
okmânyrôl vette le és az alâîrâst râhamisîtotta. Rudolf
nemsokâra râjôtt, hogy Mihâly hitszegô kalandor, a kirâly
nevében jâr el, de mindent ônmagânak kaparint meg; Bâsta
fôvezér vallon zsoldosaival megôlette Mihâlyt 1601-ben.^

Mihâlyra a "vitéz" jelzôt elôszôr Nicolae Balcescu român
tôrténész ragasztotta a mûlt szâzad romantikus korszakâban.
Balcescu egy befejezetlen munkât hagyott hâtra és azôta a
mrténelem epizôdszerûen felbukkant és letûnt kalandorânak a
neve Mihai Viteazul (a magyar vitéz szôbôl).

Balcescu elmélete szerint Mihâly volt az. aki a românok
szabadsâgât egy orszâgban megvalôsîtotta, îgy nemzeti hôst
faragott belôle. Ezt az elméletet a modem român tôrténészek is
elfogadtâk, kûlônôsen az elsô vilâghâborû elôtt, hiszen éppen a
Mihâly âltal elfoglalt terûleteket akartâk megkaparintani,
ahogy sikerûlt is. Ion Sarbu és Nicolae lorga tôrténészek
szintén a nemzeti âlmot megvalôsîtô hôst lâttâk Mihâlyban.^

Am ez elsô marxista tôrténészek (Mihail Roller^ példâul)
nem lâttak semmi nemzeti vonâst Mihâly ûgyeskedésében. A
"bojârok érdekeit képviselte" — îrjâk ezek — "aki a szegény
parasztok falvait, fôldeit pusztîtotta, ahânyszor csak tehette".
Ha volt valamelyes elgondolâs Mihâly politikâjâban, az inkâbb



a keresztények ôsszefogâsâban nyilvânult meg, a tôrôk hatalom
elpuszdtâsâra. Noha magâban Mihâlyban a nemzeti ôntudat-
nak szikrâja se volt — irjâk lényegében a marxista tôrténé-
szek — uralma nyomân a roman ôsszetartozâs érzése erôsebb
lett.

De aztân 1971-ben Andrei Otetea^ szerkesztésében meg-
jelent a roman nép ûj torténete. Ebben mâr Mihâly ôntudatos
egyesîtô; benne fejlôdôtt ki az évszâzados egyûvétartozâs
eszméje.

A 375. évfordulôra kiadott tanulmânyok mâr ûgy tûntetik
fel Mihâlyt, mint a nemzeti fûggetlenség és egység hôsét, noha
"magâban a népben ez az érzés csak a XIX. szâzadban fejlô
dôtt ki". Ebben az idôben mâr teljes lânggal lobog a român
nacionalizmus, amelynél vadabb nincs sehol a kommunista
vilâgban. Gyulafehérvârott 1975-ben Ceausescu® vilâgosan
lâtô, haladô embernek nevezte Mihâlyt, akinek arany betûkkel
îrt torténete maradandô lesz a român nép életében. Az a tôrté-
nelmi tény, hogy Mihâly nem tôrôdôtt az alsôbb néposztâllyal,
azt kizsâkmânyolta, ahânyszor csak tehette, Ceausescu paran-
csâra mâr nem szerepel az ûj român kommunista tôrténet-
îrâsban. Ellenkezôleg: a român kommunista pârt és annak elsô
embere, Ceausescu. egyenes "ôrôkôse" a 350 év elôtt élt vajdâ-
nak. Ceausescu szerint a român kommunista pârt zâszlôjâra
ugyanazok az eszmék vannak hîmezve, amelyekért Mihâly
vajda élt. Az ûj bukaresti tôrténetîrâs szerint Mihâly nemcsak
haladô gondolkodâsû volt, hanem a român kommunista pârt
fejlesztésében és fejlôdésében is a vezérlô motîvum. A
pârhuzam Mihâly vajda és Ceausescu kôzt szembetûnô a mai
român tôrténészek valamennyi îrâsâban.

Mihâlynak éppenûgy kûzdenie kellett a kûlsô nyomâs ellen
és a belsô bajokkal, mint szellemi és lelki ôrôkôsének,
Ceausescunak. Mihâlynak ôriâsi tehetsége volt egyezmények,
szerzôdések kôtésére és ezek révén uralma erôsôdôtt, a român
fejedelemségek —• kôztûk Erdély — îgy megnôttek a vilâg
szemében. Pontosan ûgy kôtôtt szerzôdéseket Mihâly is a
kûlônféle orszâgok vezetôivel, mint manapsâg Ceausescu.
Abban az idôben Mihâly csak Bécsig és Prâgâig jutott el, de
Ceausescu gyors repûlôgépen Amerikâig, Afrikâig, Kînâig jut
el. Mihâly kôzvetlen kapcsolatban volt II. Rudolf csâszârral.



Ceausescu pedig Nixon és Ford elnôkkel. Nagyjâbôl îgy zenge-
dezik a tôrténelemnek nevezett dajkamesét a roman tôrté-
nészek.

De ennyi sem elég. A mai roman tôrténészek szerint Mihâly
vajdâban mindig elevenen élt a "nagy dâk âlom", hogy
Kârpât-Dâkorszâgot hozzon létre az ôsi tôrténelmi jusson.
Ebbe a jelenlegi Româniân kîvûl beletartozna Besszarâbia is,
ami most a Szovjetuniô uralma alatt van. A politikai oktatâs és
szocialista kultûra kongresszusân (1976. jûnius 3-ân) Ceauses
cu nemcsak Decebâlt, hanem Durebistât, a gétâk kirâlyât is
emlîtette:^ neki ezek is ôsei. Nem mondja ki ugyan szôszerint
îgy, de beleértetôdik. Beszédében azt fejtegette, hogy rômai és
dâk ôseiktôl a românok ôrôkôlték azt a megalkuvâs nélkûli
magatartâst, amely "a csatamezôn éppenûgy megnyilvânult.
mint a politikai életben". îgy tôrtént — fejtegette Ceauses
cu —, hogy Mihâly tôkéletesen tudatâban volt ônmagânak és
népének latin eredetében és ezért hajtotta végre a Kârpâtok
térségében nagyszerû dâk stratégiâjât.®

Mâs român tôrténészek kimutatjâk, hogy a magyar neme-
sek ellenezték ezt, de a parasztok vele tartottak. Mihâly be
akarta vezetni a român nyelvet a hârom fejedelemségbe hiva-
talosan is, ami a magyar nemesek kôzt roppant visszahatâst
keltett.

Ceausescu egyszerûen nem hajlandô tudomâsul venni,
hogy Mihâly magyarul levelezett, românul soha. A ceausescui
tôrténetîrâs szerint Mihâly vajda hatalmas terve tudatâban
elôszôr a românokat nyerte meg, azutân a szâszokat és a szé-
kelyeket.

Egyik szobra, amelyik a bukaresti egyetemmel szemkôzt âll,
a parancsszôra kirendelt "tômegmegmozdulâsok" szînhelye. A
mâsik, mint emlîtettem, Gyulafehérvârott. Ez a fejedelmi szék-
hely megnyitotta kapuit ezûttal a 375. évfordulô alkalmâbôl,
amikor a vajdânak maszkirozott szinész belovagolt és a vâros
vezetôsége alâzatosan jârult eléje, a mostani âllamfô jelenlété-
ben. A kommunista tôrténészek ehhez azt fûzték hozzâ: akik
ma Mihâlyt ûnneplik és szîvukbe zârjâk, voltaképpen "a szociâ-
lista igazsâg harcosai és a kommunista România épitoi; az
egész orszâg népének môgôtte kell âllnia, fûggetlenûl attôl, ki
milyen nemzetiségû . . .".®



Olyan ez, mint valami mese. Dajkamese. Rendes
kôriilmények kôzt nem lehetne kifogâsunk, ha valamely or-
szâgban dajkamesét tanîtanak tôrténelem helyett. Csakhogy ez
nekûnk a velônkbe vâg. A româniai magyar gyermekek az isko-
lâban ezt mondja a lângolô nacionalizmustôl fûtôtt tanâr:
"Lâtod, milyen semmi fajtâbôl szârmazol? Nincsenek nektek a
mieinkbez fogbatô bôseitek, mint nekûnk Decebâl, Mibâly".

És a magyar gyermek Româniâban tényleg ezt is érzi. Az
iskolakônyvek erdélyi vonatkozâsai ûgyszôlvân csak Mibail
Viteazul tetteivel vannak tele. Mintba az elmûlt ezer év alatt

semmi egyéb nem tôrtént volna Erdélyben.
Nem vigasztalâs, bogy Româniâban nem minden torténész

vallja, bogy Mibâly ilyen nagyszerû ember volt, aki âtvilâgit
szâzadokon keresztûl. Ezeknek nincs nevuk. Csak abbôl tudunk

rôluk, amit Ceausescu elejtett megjegyzéseibôl sejteni lebet.
Azt mondta Ceausescu, ezek a tôrténészek "sértô môdon nyilat-
koznak, sértik a român nemzeti ôntudatot". "Azt âllitjâk ezek
— mondja tovâbb Ceausescu —, bogy nem valami român
nemzeti ôntudat vezérelte, banem egyszerû barâcsolâsi,
bôdîtâsi szândék." Legutôbb Ceausescu fenyegetôleg jelentette
ki: "Elutasîtunk minden olyan kîsérletet, amely elôdeink be-
piszkolâsâban jelentkezik".^"

Mibâly tebât elfoglalta belyét a tôrténelmi piedesztâlon. Ô
a român tôrténelem vitatbatatlan vezéralakja, aki a mai ese-
ményeket, a pârt tôrekvéseit is fémjelzi.
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Dr. Szàz Zoltdn:

A ROMÂN NEMZETISÉGI ÉS ISKOLAPOLITIKA
ERDÉLYBEN

Az 1973-as 278. tôrvénycikk a român iskolarendszerben
hârom lényeges vâltozâst eredményezett. Elôszôr. minden
fiatal kôteles a kôzépiskola elsô és mâsodik évét (a 9. és 10.
osztâlyt) elvégezni. Mâsodszor: a reâl-humanisztikus gimnâziu-
mokat egyre nagyobb szâmban alakitjâk ât ipari kôzépisko-
lâkkâ. Harmadszor: felemelték azoknak a tanulôknak a szâ-
mât, akiknek beiratkozâsa nem-român tannyelvû iskolatago-
zatok vagy osztâlyok felâllîtâsâhoz szûkséges.

Mindhârom vâltozâsnak messze kihatô kôvetkezményei
vannak mind a român iskolarendszer âltalânos fejlôdésére,
mind az egyûttélô nemzetiségek anyanyelvi iskolâzâsânak lehe-
tôségeire.

Româniâban ma csak egy szâmottevô nemzeti kisebbség él:
a tôrténelmi Erdély, a Kôrôs-vidék és a Bânât magyarsâga.
Erdély 1920-ig a magyar kirâlysâg része volt, 1940-ben a
mâsodik bécsi dôntés is visszacsatolta Észak-Erdélyt a magyar
âllamhoz. Az 1947-es pârizsi békeszerzôdésben azonban Ro-
mânia ismét teljes egészében visszakapta.

Sok vita folyik az erdélyi magyarsâg létszâma kôriil. Még
Nyugaton élô român demogrâfusok is ûgy vélik, hogy a hiva-
talos român népességi statisztika sokkal kevcsebb magyart is-
mer el, mint amennyi România teriiletén él. G. Satmarescu
szerint az 1966-os népszâmlâlâs 1,619.562-es adata, amelyet
nem az anyanyelvre, hanem a "bevallott" nemzetiségi hovatar-
tozâsra alapoztak, legalâbb 500.00 —900.000-rel alacso-
nyabb, mint az 1974-es valôsâg.^ Hiszen, ha valaki românnak
vallja magât, sok elômeneteli és mâs elônyt biztosît magânak
Româniâban. A természetes szaporulat az abortusz-tôrvény
megszigorîtâsa miatt Româniâban 1967 és 1970 kôzôtt drâ-
mailag nôvekedett és a româniai magyar vezetôk is azt remélik,
hogy az 1977-es român népszâmlâlâs legalâbb 1,850.000
magyart el fog ismerni.^ A valôdi szâm valahol 2.5milliô kôriil
mozog. Ez az adat a magyar vârosok és megyék népesedési



adataira tâmaszkodik. A magyar természetes szaporulat meg-
haladja a românét a falvakban, és csak kevéssel van alatta a
românénak a vârosokban. Tehât az âltalânos magyar szaporu
lat kb. egyenlô a românokéval.

A magyarokon kîvûl még kb. 420.000 —500.000 német
(szâsz és svâb) Iakik Erdélyben és a Bânâtban, népességi szapo-
rulatuk azonban a magyar és român âtlag alatt van, és soraikat
ritkîtja a csalâd-egyesîtési célbôl Nyugat-Németorszâg felé irâ-
nyulô kivândorlâs.

Az anyanyelvi oktatâs jogât az 1965-ôs român alkotmâny
fektette le, amelynek 22. cikkelye îgy szôl:^

A Român Szocialista Kôztârsasdgban az egyûttélô nemzetï-
ségeknek biztositott az anyanyelv szabad haszndlata, tovdbbd
kônyvek, ûjsdgok, folyôiratok kiaddsa, szmhdzakfenntartdsa és
minden fokû oktatds sajdt nyelviikôn.

Az 1968-as 11. tôrvénycikk a nevelésûgyrôl megismétli az
alkotmâny ilyen vonatkozâsû biztosîtékait, és îgy folytatôdik:^

A KôzoktatdsûgyiMinisztérium biztosûja az egyûttélô nem-
zetiségek nyelvén tanûô szûkséges személyzet kiképzését.

A jelenlegi tôrvény dltal kivdnt felvételi vizsgdkat a jelôltek
mindazokbôl a tdrgyakbôl, amelyeket anyanyelvûkôn tanul-
tak, ezen a nyelven tehetik le.

Gyakorlati megszorîtdsok
az anyanyelvi oktatds terén

1948 és 1958 kôzôtt nagyszâmû magyar és német elemi és
kôzépiskola mûkôdôtt Româniâban, és egy magyar egyetem is
Kolozsvârott. A hivatalos român statisztika szerint 1563 iskola-
egység létezett elemi és 67 egység kôzépiskolai fokozaton. Volt
még 77 egység a mâsodfokû ipari iskolâkban is.® Az elemi és
kôzépiskolâk magyar tanulôinak szâma 1955-ben 150.189 volt,
ezek kôzûl 17.925-en tanultak kôzépiskolâkban.® Ha ezt a
szâmot ôsszehasonlîtjuk az ôsszes tanulôk szâmâval, ami
1.857.178, az arâny 8.02%, és nem sokban kûlônbôzik az
1956-os népszâmlâlâsban elismert 9.1% magyar szâzalék-
arânytôl egész România terûletére vonatkozôan.

1958 és 1961 kôzôtt a magyar iskolarendszert felszâmoltâk.
A magyar iskolâkat ôsszeolvasztottâk a român iskolâkkal, vagy
legalâbb is român tagozatokat nyitottak az eddig szînmagyar



iskolâkban. Ugyanakkor a kôzigazgatâst felsô szinten roman
igazgatôk vették ât. A magyar osztâlyokat âtalakîtottâk român
iskolâk magyar tagozataivâ. Az ipari és szakkôzépiskolâkat
javarészt elhanyagoltâk, és a nyugat-eurôpai tîpusû reâl- és
humanisztikus gimnâziumokat fejlesztették.

Az iskolâk egybeolvasztâsânak sûlyos kôvetkezménye volt a
felvételi arânyszâm igazsâgtalan megâllapltâsa. Mig a magyar
nyelvû osztâlyok felâllîtâsâhoz minimâlis szâmû tanulô beirat-
kozâsa volt szûkséges, addig a magyar tagozattal rendelkezô
iskolâkban mâr hârom român tanulô kérésére lehetett osztâlyt
nyitni. Ez azt eredményezte, hogy a magyar felesleget, amely
nem ûtôtte meg a minimâlis létszâmot, egyszerûen az ûresen
tâtongô român osztâlyokba osztottâk be. Ismerûnk eseteket a
Székelyfôldrôl, aboi a szûlôk egész nap sorban âlltak, hogy be
tudjâk tôlteni a magyar osztâlyt vagy tagozatot, hogy gyerme-
keiknek român osztâlyba ne kelljen jârniuk. Mint ismeretes, ott
még a szûnetben sem szabad magyarul beszélni és a fakultatîv
magyar oktatâs, amely papiron hét szûlô kérésére kôtelezô,
rendszerint "pénzûgyi okokra" valô hivatkozâssal keriil eluta-
sîtâsra.' Sajnos, a szûlôk igyekezete nem mindenûtt és nem
mindig érvényesûlt, és îgy mâr az 1960-as években egyre tôbb
magyar gyerek jârt român tagozatokra.

Némi javulâs volt észlelhetô az oroszok prâgai bevonulâsa
utân. Nicolae Ceausescu pârttitkâr és az RKP vezetôi féltek,
hogy a nemzetiségi kérdés tovâbbi kiélezése Erdélyben ûrûgyûl
szolgâlhat majd az orosz beavatkozâsra. Ezért 1969 —1971
kôzôtt ûj magyar nyelvû tagozatok megnyitâsât rendelték el.
Megbîzhatô forrâsbôl tudjuk, hogy Erdélyben a kb. 50 magyar
nyelvû ipari kôzépiskolai osztâlyban, amelyek 1971-ben
nyîltak, két év mûlva mâr csak a testnevelést és a magyar
irodalmat tanîtottâk magyarul.® Fel kell hîvni a figyelmet
arra, hogy mig a reâl-humanisztikus iskolâkban âltalânos alap-
elv volt a târgyak nagy részének az anyanyelven tôrténô tanî-
tâsa (a român nyelv és irodalom, tôrténelem és fôldrajz kivéte-
lével), az ipari kôzépiskolâkban ilyen szabâly nem volt.

Az alkotmâny ebben nem seglti az egyûttélô nemzetisége-
ket, mert az csak az anyanyelvi oktatâs minden szinten valô
szûkségességérôl beszél, nem pedig a minden fajta iskolâkban
valô anyanyelvi oktatâsrôl.



Ez a fejlôdés, és a magyar ipariskolâkban is egyre nôvekvô
românnyelvû tamtâs még a magyar kommunista vezetôket is
felrâzta. 1972-ben a leghîresebb magyar nyelvû irodalmi folyô-
irat, a kolozsvâri Korunk ekképp fejezte ki aggodalmât: ^

A techmkai értelmiség és a szakmunkdsok szdma ajôvôben
is nom fog . . . Nem tudni, hogy azon tizezrek, akiket szak-
nevelésûk éveihen elidegenûenek anyanyeliniktôl, meg tud-
jâk-e majd ôrizm anyanyelvuket? Fognak-e ôk még regényt,
kôlteményt és kôltôket olvasni nemzetiségûk nyelvén? Men-
nek-e ôk majd még szinhâzba és érdeklôdnek-e még anyanyel-
ven nyomtatott ûjsâgok irânt? Hiszen ôket mdr olyan iskoldk-
ban nevelték, ahol kizdrôlag a romdn irodalom hatdsdnak
lettek kitéve! Nem fordulnak-e majd el minden kultûrdtôl?

Nem lenne helyes, ha technikai értelmiségunk a tôbbnyel-
vûségben anyanyelvét elvesztené, gyôkértelenné vdlna, és nem
értené meg a szdzezreket, akik csak anyanyelviinkôn tudnak
szôlam. Egyfelûletes, asszimildcionista embertipus kialakitdsa
nem lehet szocialista dllamunk érdeke, hiszen dllamunk egyen-
jogûsdgra alapul.

Az 1973-as 278. tôrvénycikk
kihatdsai a magyar iskoldkra

Az ipari mâsodfokû iskolâk roman nyelvû tantârgyainak
arânytalan kibôvîtése csak nyitânya volt ûjabb szigoritâsoknak
az anyanyelvi oktatâs terén. Ennek oka egyrészt az 1973-as 278.

tôrvénycikkben rejlett. A tôrvény gazdasâgossâgot kôvetelt, a
meglévô iskolahelyiségek teljes kihasznâlàsât, és tovâbbi
kôtelezô két évi iskolakôtelezettséget rendait el.^°

Bâr nem egészében nemzetiség-aliénas a tôrvénycikk, mégis
sûlyosan érintette a magyar osztâlyokat és tagozatokat. Kûlô-
nôsen vonatkozik ez a kôzépfokû oktatâsra. Eddig 25 magyar
tanulô jelenléte volt szûkséges egy kôzépiskolai osztâly megnyi-
tâsâhoz, most mâr 36 tanulônak kellett beiratkozni ahhoz,
hogy az osztâly megmaradhasson. Ugyancsak 25 tanulô jelent-
kezését îrta elô a tôrvény az elemi iskolâkban is. Ha valamelyik
falu nem tudott 25 magyar tanulôt kimutatni az 5 —8. osztâ-
lyokban, akkor annak csak négy elemi osztâlyos iskolâja
maradt, a felsôbb osztâlyokat kôzpontosîtottâk, legtôbb eset-
ben român falvakban, ahol a falusi gyermekeknek internâtu-



sokat âllîtottak fel. Itt is fennâll az arânytalan elosztâs miatt
annak a veszélye, hogy egyre tôbb magyar elemi iskolai tanulô
kényszerûl roman tagozatokba, mert csak ott maradt ûres hely
szâmukra.

A tôrvény elrendelte tovâbbâ, hogy minden olyan iskolâ-
ban, aboi az egyiittélô nemzetiség nyelvén is tamtanak, a
tanulôk szâmâra valô tekintet nélkûl roman tagozatokat is fel
kell âllitani. Ugyanez a rendelkezés vonatkozik a reâl-huma-
nisztikus és ipari kôzépiskolâkra. Pârhuzamos magyar osztâlyt
csak akkor szabad felâllitani, ha a român tagozat 36 tanulôval
betelt és van még 36 magyar jelentkezô.

Nincsen pontos statisztikânk az 1973-as tôrvény azonnali
kihatâsairôl, de az 1974/75-ôs részleges adatok, amelyek a 10.
osztâly kôtelezôvé vâlâsânak elsô tanévére vonatkoznak, sûlyos
hibâkat és elégtelenségeket tûkrôznek vissza.

Elôszôr is, ha ôsszehasonlitjuk a magyar nyelvû osztâlyok és
tagozatok szâmât az ôsszes osztâlyokkai és tagozatokkal, és a
magyar nyelvû tagozatokba jârô tanulôk szâmât az ôsszes
româniai tanulô szâmâval, a diszkriminâciô szembeszôkô.
1955/56-ban az ôsszes româniai tanulô 9.1 %-a jârt magyar
elemi és kôzépiskolai tagozatokba és a kôzépiskolai tagozatok
10.5%-a tanîtott magyar nyelven.

1974/75-ben az elemi és kôzépiskolai tanulôknak mâr csu-
pân 5.7%-a jârt magyar tagozatokra, amï 35%-os visszaesést
jelent. A magyar nyelvû elemi- és kôzépiskolai tagozatok szâma
pedig 8.5%-ra esett, arm 23%-os csôkkenés}^

Még jobban szembeôtlôk a român diszkriminâciôs intézke-
dések a kôzépfokû oktatâsban. 1955-ben a reâl-humanisztikus
gimnâziumok 12%-a adott elô magyar nyelven, ami ékes bizo-
nyîtéka a magyar kultûrfôlénynek még harminc éves elnyomâs
utân is. A gimnâziumok tanulôinak 8.2%-a volt magyar
tagozatokon. 1974/75-ben azonban a gimnâziumi tanulôknak
csak 5.5%-a jârt még magyar tagozatokra, ami 32%-os csôk-
kenést jelent}^

Sokkal rosszabb volt a helyzet az ipari és technikai oktatâs
vonalân. A 25 magyar ipari szakiskolât az 50-es évek végén fel-
oszlattâk. Mig 1955/56-ban az ipari szakkôzépiskolâk
11.8%-âban volt magyar tagozatu, szâmuk 1974/75-re
8.3%-ra esett, vagyis 32%-kal csôkkent. Drasztikusabb a



kûlônbség a tanulôk szâmarânyânâl. Mig 1955/56-ban az ipari
és technikai szakiskolâk tanulôi kôzûl 6.1 % jârt magyar nyelvû
osztâlyokba, 1974/75-ben mâr csak 1.4%-a.^^ A csôkkenés
550%-ot tett ki! Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy a magyar
szakkôzépiskolai tanulôk kôzûl minden kilencedik jdrt magyar
nyelvû osztâlyokba.

Az egyetemi helyzet még siralmasabb. A hivatalos roman
statisztika szerint 1974/75-ben csak 6138 magyar nemzetiségû
egyetemi hallgatô volt Româniâban, vagyis a teljes egyetemi
hallgatôsâg 5.8%-a. A roman kôzoktatâsûgyi minisztériumban
szerzett értesiilésem szerint az arâny 1969-ben még 9% volt,
tehât hat esztendô alatt 35%-ot csôkkent}'^ Roman statisz-
tikai adatok szerint is a kolozsvâri Babes-Bôlyai egyetem hall-
gatôinak csak 16%-a magyar szârmazâsû, hozzâvetôleg 3200
hallgatô, tehât a magyar tanulôknak alig a fele. A mâsik fele
javarészt Jasziban, Temesvârott és Bukarestben tanul. Rend-
szeres magyar nyelvû oktatâs csak a kolozsvâri Babes-Bôlyai
egyetemen és a marosvâsârhelyi Orvosi és Gyôgyszertani Inté-
zetben van még. Személyes értesûlés szerint a Babes-Bôlyai
egyetemen kb. 20 —22 tanfolyamot tartanak évente még
magyarul, javarészt magyar nyelvbôl és irodalombôl és tudo-
mânyos szocializmusbôl.^^ Marosvâsârhelyt a tanfolyamok
mintegy 40 —50%-a folyik még magyar nyelven is.^® A
szabâly ugyanis az, hogy magyar nyelven csak akkor tartanak
tanfolyamot, ha a tanulôk maguk kérik és ha a tanfolyamot
elegendô szâmû tanulô hallgatnâ magyarul.

Vannak még nem teljes egyetemi rangû fôiskolâk. Ezek
kôzûl almérnôki iskola és mâs technikai fôiskola eddig magyar
tagozattal nem volt. Értesûlésûnk szerint almérnôki iskola nyîlt
ebben az évben Csîkszeredân, amelyiknek lesznek magyar
nyelvû tanfolyamai is. '̂' A marosvâsârhelyi tanîtôképzô az
1976/77-es tanévben tanârképzô fôiskolâvâ lépett elô.^® A
rekord szerint a hallgatôk szâma kb. 50%-ban român,
50%-ban magyar. Minden hivatalos levelezés és tervezés
românul folyik, a tanfolyamok mintegy 40%-a a hallgatôk kî-
vânsâga szerint, magyarul is hallgathatô.^® Az egyetlen szîn-
magyar szakintézet a marosvâsârhelyi Szentgyôrgyi Istvân szîn-
mûvészeti Akadémia volt. Sajnos ebben az évben pârhuzamos
român tagozatot kapott.^" A tanîtôképzôk esetében a helyzet



az idén romlott. A nagyenyedi tamtôképzôben mâr nem nyitot-
tak ûjabb magyar osztâlyt sem az elsô, sem a harmadévesek
szâmâra, Székelyudvarhelyt pedigmâr csak ovônôi osztâly mû-
kôdik. Egyedûl Nagyvâradon van mindkét szinten magyar
tanîtôképzô osztâly.

Vâltozâsok az 1916/11. tanévben

A roman iskolarendszer ebben a tanévben érte el céljânak
elsô szakaszât: az idén tôrténik meg elôszôr, hogy az ipari
kôzépiskolâk tanulôinak szâma meghaladja a reâl-humanisz-
tikus kôzépiskolai tanulôk szâmât.

Az "Elôre" jûnius 23-i szâma kôzôlte az ipari kôzépiskolâk-
ban a tanév folyamân fennâllô osztâlyok szâmât, helyét és azt,
hogy bol lehet azokba beiratkozni. Ez még nem a végleges lista
volt, mert aprô vâltozâsok tôrténtek a tanulôk jelentkezési
szâma szerint; egyes osztâlyok soha sem nyîltak meg, mîg mâs
osztâlyokat sokszor az érdeklôdésnek megfelelôen felâllltanak.

Az "Elôre" adatai szerint az 1976/77. tanévben România

terûletén 140 ipari, 23 mezôgazdasâgi-ipari, és 106 reâl-huma-
nisztikus kôzépiskolai magyar nyelvû osztâly mûkôdik. Ipari és
mezôgazdasâgi-ipari osztâlyok csak a kôvetkezô megyékben
vannak: Arad, Bihar, Brassô, Fehér, Hargita, Kolozs, Kovâsz-
na, Maros, Szatmâr és Temes. Az adatokat az elmûlt eszten-
dôkkel ôsszehasonlitva lehet elemezni, de ezek az adatok csak
Bihar megyére vonatkozôan âllnak rendelkezésûnkre. Kovâsz-
na megyébôl^^ a szeptemberi adatokat hozza az "Elôre" a
jûniusi adatokkal szemben, tehât figyelemmel kîsérhetjûk az
utolsô vâltozâsokat.

Ugyancsak bitokunkban van az 1974/75. évi orszâgos jegy-
zék a reâl-humanisztikus és ipari kôzépiskolâk magyar tago-
zatairôl.

Az elôbb emlîtett adatok alapjân a kôvetkezô képet
nyerjûk: 1974/75-ben fennâllt 76 magyar tagozat az elméleti,
avagy reâl-humanisztikus kôzépiskolâkban. Ma fennâll 106
osztâly.Nincs adatunk, hogy a 76 tagozatbôl 1974/75-ben
mennyi volt két-osztâlyos, avagy csak egy-osztâlyos, tehât nem
tudjuk a fejlôdést pontosan megâllapîtani.

1974/75-ben fennâllt 84 magyar tagozat az ipari kôzépisko
lâkban, ma 163 osztâly van.^"^ Ez mindenképpen javulô arâny.



kulônôsen ha figyelembe vesszûk, hogy sok kôzôttûk az ûj tago-
zat elsô- vagy harmadéves osztâlyokkal. Bar pontos adataink
nincsenek, kb. 50—60 ûj osztâlyrôl lebet szô.

Kôzelebbi ôsszebasonlîtâs alapjâul Bibar megye szolgâlbat.
A megyében fennâll 14 reâl-bumanisztikus kôzépiskola. Ebbôl
egy magyar nyelvû (Alexander Magbioros Liceum), négy
mâsikban pedig van magyar tagozat. Ugyancsak létezik 13
ipari lîceum, egyik sem magyar nyelvû, de ôtben van magyar
tagozat. A reâl-bumanisztikus kôzépiskolâkban, az orszâgos
fejlôdéstôl eltérôen a magyar osztâlyok szâma elsô fokon 12-rôl
14-re, a mâsodik fokozaton batrôl bétre emelkedett.^^ Egy
osztâlyba 36 tanulô jâr. Az ipari kôzépiskolâkban az elsô és
mâsodik fokozaton 10 ûj magyar nyelvû osztâly induit, kôzûlûk
tôbb olyan kôzépiskolâkban, aboi eddig nem volt magyar
tagozat. (2. Gépipari Liceum, Epitôipari Liceum, 2 Mezôgaz-
dasâgi-Ipari Liceum.) Ugyanakkor megszûnt négy magyar
nyelvû osztâly az 1. Gépipari Liceumban. Tebât a javulâs
csak 3 reâl-bumanisztikus és bat ipari kôzépiskolai osztâly
abban a megyében, amelyik kb. 1/3 részben magyar.

Kovâszna megyében nincs adatunk român nyelvû kôzép-
iskolâkrôl, ba vannak is ilyenek. A megye még a român nép-
szâmlâlâs adatai szerint is 82%-ig magyar lakossâgû. A român
kôzépiskolâkban, amelyeknek magyar tagozatai is vannak, a
kôvetkezô az arâny: a reâl-bumanisztikus kôzépiskolâkban az
elsô fokozaton mûkôdik 8 magyar és 6 român osztâly, a
mâsodik fokozaton 4 magyar és 6 român osztâly, az egyuttes
arâny tebât fele-fele.^® Az ipari kôzépiskolâkban van 25 ma
gyar és 14 român osztâly az elsô fokozaton, a mâsodik
fokozaton pedig 11 magyar és 8 român osztâly.A kôzgazda-
sâgi kôzépiskolâkban van bârom român és két magyar osztâly,
tovâbbâ két magyar osztâly a testnevelési kôzépiskolâban,
amelyik egyedûl teljesen magyar nyelvû a megyében. Jûnius és
szeptember kôzôtt kiesett négy magyar nyelvû osztâly és bozzâ-
jôtt bét magyarnyelvû osztâly.^® A teljes arâny a kôzépiskolâk
ban 52:39 a magyar nyelvû osztâlyok javâra, ami annyit jelent,
bogy még az ipari kôzépiskolâk kibôvitése utân is a megye
magyar kôzépiskolai tanulôinak kb. 25%-a tanul român tago-
zatokon.

A vâltozâsok tebât nem boztâk meg azt az egyeniôséget.



amelyet a magyar nemzetiség Româniâban szâmarânya utân
elvârhatott volna. Az ûj osztâlyok megnyitâsa utân is a magyar
nyelvû ipari és mezôgazdasâgi kôzépiskolâkban a tanulôk
szâma alig éri el a 3%-ot az 1955/56-os 6.1% helyett, avagy a
kb. 10%, helyett, amelyet az egész lakossdgban elért szâm
arânya utân kôvetelhet.

A roman iskolapolitika nemcsak a magyar tagozatok kor-
lâtozâsâval mozdîtja elô az asszimilâciôt. Nag^y szerepe van
politikâjâban a tankônyveknek is.

Elsôsorban azonban a tanrendet kell figyelembe vennûnk.
Elemi iskolai fokon a nyolcadik osztâlyig tôrténelmet és fôld-
rajzot még magyar nyelven tanîtanak, onnan kezdve a magyar
tagozatokon is românul. Român nyelv és irodalom az elemi
iskolâkban kôtelezô tantârgy, amelyet mindennap elô kell
adni. Az ipari és mezôgazdasâgi-ipari kôzépiskolâk tanrend-
jében sok szaktantârgyat românul adnak elô a magyar tagoza
tokon is. A kôzoktatâsûgyi minisztérium magyar nemzetiségi
osztâlyfônôkének személyes adatai szerint is a tanrendek kb.
25%-ât, néhol tôbbet is, românul adjâk elô.^^

Româniai tankônyvek, a tôrténelem és irodalom

A tankônyvek, fôképp a tôrténelem, a magyar irodalom és
a român irodalom tantârgyakbôl érdekesek szâmunkra.
Tôrténelembôl rendelkezésre âll a 4. elemista és 8. elemista
tankônyv, az elsô magyarul, a mâsodik românul. Az elsô
Erdély tôrténelemébôl csak hét mozzanatot ragad ki, a tôbbi
Havasalfôld és Moldva tôrténetével foglalkozik, az utolsô ôtven
évrôl pedig majdnem kizârôlag a român kommunista pârt
tôrténetével.^'' Egy fejezetet szenteltek Ceausescu elvtârsnak is.

A hét erdélyi mozzanaf; 1) a dâkok és românok Erdélyben
és fennmaradâsuk, 2) a bâbolnai parasztfelkelés 1437-ben, 3)
Hunyadi Jânos, akit természetesen mint român âllamférfit mu-
tatnak be, 4) Dôzsa Gyôrgy lâzadâsa, amellyel kapcsolatban
mint az 1437-es parasztfelkelésnél is, a românok nagy szerepét
hangsûlyozzâk, 4) Vitéz Mihâly vajda uralma Erdélyben, 5) a
Horea-Closca Crisan lâzadâsa 1784-ben, 6) az 1848-as szabad-
sâgharc, Avram lancu és Nicolae Balcescu, tovâbbâ 7) a
gyulafehérvâri egyesûlési gyûlés 1918. december 1-én.



A mozzanatok leîrâsâbôl sehol sem tûnik ki az erdélyi ma-
gyarsâg szerepe, legfeljebb a bâbolnai és az 1514-es parasztfel-
kelés esetében emlîtik meg a "magyar és roman elnyomott
parasztok" egységfrontjât. Tehât még a magyar tagozatba
jârô gyerek elôtt is eltûntetik Erdély magyar mûltjât.
Érdekesen még a "népnyûzô fôldesurakrôl" sem îrjâk meg,
milyen nemzetiségûek, csak hogy be ne kelljen ismerni a ma
gyar uralmat Erdélyben.

A 8. osztâlyos roman tankônyv mâr kissé részletesebben
foglalkozik a tôrténelemmel.^' Itt is széles helyet foglal el
Erdély dâk és român tôrténete, a dâkô-român kontinuitâs el-
mélete. A X —XIV. szâzadokban Erdély tôrténelmébôl csak a
magyar nemesek uralmânak kiterjesztésérôl beszél, amely a
"helyiek" (értsd alatta românok) ellenâllâsa miatt csak a XIII.
szâzad elején vâlt âllandôvâ. Rôviden leîrja a tankônyv a
székelyek letelepûlését és kétszer olyan hosszan a Német
Lovagrend rôvid szereplését és a szâszok bevândorlâsât. Négy
român kenézséget is emlît (Hâtszeg, Fogaras, Zarând és
Mârmaros).^^ Bâbolnârôl és Hunyadi Jânosrôl is beszâmol, az
utôbbirôl mint a Karôbahûzatô Vlad (Dracula) nagy szôvetsé-
gesérôl és fegyvertârsârôl, aki maga is român volt. Dôzsa
Gyôrgy nevét românosan îrtâk le (Doja) és a szerzôk hangsû-
lyozzâk, hogy az erdélyi fejedelemség megteremtése utân Er
dély kulturâlis és gazdasâgi kapcsolatai a Havasalfôlddel és
Moldvâval elmélyûltek.^^

A tankônyvek ezutân Vitéz Mihâly vajda harcaival foglal
kozik, majd a "hârom român fejedelemség" egyesitésével 1600-
ban, amely alig hârom hônapig tartott. Itt-ott emlîtés tôrténik
Bethlen Gâborrôl, I. Râkôczi Gyôrgyrôl és II. Râkôczi Gyôrgy
hadjâratârôl Lengyelorszâgban, de csak néhâny szôval.^'^ Egy
paragrafust szentel a kônyv a Diploma Leopoldinumnak és egy
mâsikat II. Râkôczi Ferenc felkelésének, akinek Vitéz Pintea
român alvezérét emliti. Megemliti a român biblia kiadâsât
Gyulafehérvârott,^® azt azonban, hogy magyar erdélyi fejede-
lem adatta ki, gondosan eltitkolja. Kûlôn fejezetet szentelnek a
szerzôk a Horea-lâzadâsnak. Utâna 1848-ig hallgat a krônika.
Mîg a Magyarorszâggal valô uniôt mondja a feikelés alapjânak
és dicséri Avram lancut, Petôfirôl, Kossuthrôl, mint Balcescu
barâtairôl emlékezik meg, akik csak rossz tanâcsot kôvettek, de



demokrata érzelmûek voltak. Kûlôn fejezetben târgyalja a tan-
kônyv Erdély tôrténetét 1849 és 1914 kôzôtt. Meglepôen szûk-
szavûan kezeli a roman értelmiség kialakulâsât és a magyar
uralmat. Csupân az 1892-es memorandum-perre tér ki részle-
tesen. A roman szervezetek kôzûl megemlîti az ASTRA-t és a
roman szociâldemokrata pârt kezdetét.^®

A gyulafehérvâri gyûlést, a trianoni békeszerzôdést és a két
vilâghâborû kôzôtti fejlôdést mâr teljesen a roman kommu-
nista pârt szempontjâbôl âllîtja be. A bécsi dôntést par sorban
îrja le, és a "Hortbysta rezsim munkâsellenes hadjâratârôl"
panaszkodik.^^

Mindkét tôrténelemkônyvbôl kivilâglik nemcsak az osztâly-
harcos marxista —leninista vilâgnézet, de az erôs roman nacio-
nalista szemlélet is. Nem annyira a magyar fôldesûri rendszer
elmarasztalâsa a legfontosabb, mint inkâbb a magyar uralom
és az erdélyi magyar mûvészet, tudomâny és irodalom elhall-
gatâsa. A kultûrtôrténeti részekben szô sincs a tordai orszâg-
gyûlésrôl, Bôlyai Jânosrôl, Apâczai Csere Jânosrôl, az erdélyi
magyar irodalomrôl, amelyet az erdélyi magyar ûjsâgokban
még meg szabad emlîteni.

A tanulôk sokszor ûgy érzik ezutân, bogy csak roman
alkotott, csak roman volt kimagaslô a tôrténelem folyamân, és
sokszor szégyenlik, bogy abhoz a nemzethez tartoznak, amelyik
nem alkotott. csak a szegényeket nyomta el.

A magyar irodalmi tananyagot a kôzépiskolâk mâsodik és
harmadik osztâlya szâmâra kiadott kônyvek alapjân lehet
elemezni.^® A 3. osztâlyos tankônyv szerzôje Ldng Gusztâv, a
2. osztâlyosé Antal Ârpâd és Koczidnyi Ldszlô. Az elsô a româ-
niai magyar irodalom elsô kritikus tôrténetének îrôja, a
mâsodik a "Hargita" fôszerkesztôje. Szemléletûk és vâlogatâsuk
a marxista dialektikât tûkrôzi vissza, de legalâbb figyelmet
szentel a XIX. szâzad és a szâzadfordulô magyar irôinak.
Sajnos, a 4. osztâlyos lîceumi tankônyvet mâr nem ilyen elvek
szerint âllîtottâk ôssze. A mellé adott szôveggyûjteményben
majdnem kizârôlag az erdélyi magyar irodalom kivâlôival
talâlkozunk, sokszor még nem is legkivâlôbbjaival. Ôsszesen
kilenc magyarorszâgi îrôtôl vannak rôvid szemelvények.
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Dr. Szakdts Istvdnné:

A ROMÂN NÉP MÛLTJÂRA VONATKOZÔ ANYAG
GYÛJTÉSE ÉS FELHASZNÂLÂSA

( Vdzlatosan)

Eurôpa nyugati orszâgaiban, de fôként Németorszâg terii-
letén, az ott élô românok egyre nagyobb méreteket ôltô Erdély-
ellenes propagandât fejtenek ki. A hazug dâko-român elmé-
letet hangoztatjâk és "Dakoromania" Trebuniu Laurian tanâr
âltal rajzolt térképét terjesztik. Tevékenységûk sûlypontja
Stuttgart és kôrnyékén élô românok kôzpontjaiban van,
amelyek ôsszekôttetésben âllnak Bukaresttel és ennek meg-
felelôen természetesen Ceausescu kormânyânak irânyîtâsât
kôvetik. Ezek a kôzpontok szorosan egyiittmûkôdnek azokkal a
românokkal is, akik még a mâsodik vilâghâborû elôtt Francia-
orszâgban, fôként Pârizsban telepedtek le s igen ûgyesen a
"Figaro", valamint a "Le Monde" cimû lapokkal épîtettek ki
kapcsolatokat.

A românok Németorszâgban elsôsorban az egyetemi hall-
gatôkat ôhajtjâk ûgyûknek megnyerni. Az idôsebb nemze-
dékekkel nem is kîsérleteznek, mert azok még élénken emlé-
keznek a românok 1944-i "kiugrâs"-âra és azt kôvetô magatar-
tâsâra.

A német fiatalsâg Erdélyre vonatkozô ismeretei rendldvûl
hiânyosak és felûletesek, mint âltalâban a vasfûggôny môgé
utalt nemzetekre vonatkozô ismereteik. Megdôbbenéssel kellett
éppen a kôzelmûltban tapasztalnom, hogy utolsôéves tôrté-
nelemszakos tanârjelôltek szâmâra Erdély tôrténelme meg-
merevedett vilâgkép, amelyet az a szemlélet alakîtott ki ben-
nûk, amely szerint Magyarorszâg 1918-ban kizârôlag ônhibâ-
jâbôl hullott szét és nem a trianoni békeparancs kôvetkeztében,
amely — a tôbbi békével egyûtt — pusztulâst hozott Eurôpâra



A român nép igazi mûltja, kûlônôsen pedig az 1944-es
eseményeket kôzvetlenûl megelôzô és kôvetô magatartâsa a
fiatal német értelmiségiek elôtt teljesen ismeretlen. Monda-
nom is felesleges, hogy ez nem véletlen, vagy az érdeklôdés
hiânyânak kôvetkezménye. Amikor a românok atrocitâsaival
foglalkozô mûvek utân kutattam, azt kellett tapasztalnom,
hogy azokat "ismeretlen kezek" valôsâggal eltûntették a német-
orszâgi kônyvtârakbôl. Sehol sincs meg példâul Harry
Bandholz 1933-ban Amerikâban kiadott "An Undiplomatic
Diary" dmû munkâja, amely a român atrocitâsok legûjabb
kûtfôje. Ugyanîgy biâba kerestem Gâldi és Makkai 1941-ben
angolul és németûl is kiadott kônyvét, amelynek cime: "A
românok tôrténete". Nem talâlbatôk az ugyancsak 1941-ben
angol, francia és német nyelven megjelent "Tbe Hungarian
Peace Negotiations" és a "Siebenbûrger" cimû forrâsmunkâk
értékes kôtetei sem.

Ezeket a mûveket "feivâsâroltâk", vagy egyszerûen "elvesz-
tették". Pôtlâsukra természetesen azokat a propaganda jellegû
român kônyveket szerezték be és belyezték el a kônyvtârakban,
amelyek Erdély tôrténetét bamis megvilâgitâsban, bézagosan
vagy egyâltalân nem târgyaljâk, fôként pedig a dâko-român
elméletet népszerûsitik.

A magyarsâgnak egész âltalânossâgban is, Erdély védelme
szempontjâbôl kiilônôsképpen is elsôrendu érdeke, bogy a
român nép mûltjâra vonatkozô minden elérbetô anyagot ôssze-
gyûjtsôn s azt a legszigorûbb tudomânyos kôvetelményeket is
kielégltô, môdszeres feldolgozâs utân megfelelôen felbasznâlja.
Ezt a feladatot az adott kôrûlmények kôzôtt szinte kizârôlag a
szabad fôldôn élô magyarsâg szakembereinek kell vâllalniuk és
elvégezniûk. Az erdélyiek is tôlûk vârjâk ezt. Népûnk még él
Erdélyben "szivôsan, akâr a gyertyafa; imâdkozik, dolgozik a
maga tôrvényei szerint, és âll nebéz sorsâban, mint a begy. Ma
még az ûjak parancsolnak a maguk kegyetlen tôrvénye szerint
— szôl a Székelyfôldrôl kùldôtt biztatô ûzenet — , de majd ez is
elmûlik, mert gyertyânfa a mi népûnk". A gyenge azonban
kônnyen letéved az igaz ûtrôl, "a végcél elôtt elkanyarul és el-
bôkâszik a ferde ôsvényen". Sietnûnk kell tebât, bogy a
gyengéket is megmentbessûk.



Kun Szabô Istvdn dr. :

A MAGYAR ÉS A ROMAN FAJTA KÔZTI
ANTROPOLÔGIAI KÛLÔNBSÉG

A ddko-român elmélet a fajbiolôgia tûkrében

A dâko-român tan hatalmas faji ôntudatot kôlcsônôz a
românoknak, mikôzben a magyarsâg faji ôntudata nulla. Nem
csoda ez, mert magyarjaink ismerete sajât fajisâgukrôl is nulla.
Kutyâjânak nemes faji értékeit mindenki tudja, de a sajât-
jâérôl ugyanakkor fogalma sincs. Ebben a tényben rejlik az
egész magyar tragédia magja. Mert a faji ôntudat lenne az
ôsszetartô erô: a rengeteg értékesnél értékesebb téglât ôssze-
fogô malter. Mîg ez sokkal értéktelenebb népeknél az ôssze-
tartâs zâloga, addig s ugyanakkor hiânya minâlunk az oldott
kéve jelzôje. Hogy azonban legalâbb magyar vezetésre tôrek-
vôknek, elsôsorban az ifjûsâgi vezetôknek némi fogalmuk
legyen a magyar nép faji képletérôl, ezért az alâbbiakban
annak rôvid ismertetését adjuk.

Minden egyes emberfajtât egymâssal szoros ôsszefûggésben
âllô — s egymâssal ugyanilyen szoros ôsszefûggésben ôrôklô-
dô — testi és lelki tulajdonsâgok jellemeznek. Ezek a tulajdon-
sâgok jôk és rosszak vegyest, hiszen emberi tulajdonsâgok. Vét-
kes lenne, ha a leîrâsnâl a rossz tulajdonsâgokat kifelejteném,
mert igen fontos azok ismerete, ha rajtunk neveléssel segîteni
akarunk.

A honfoglalô magyar nemzet 3 emberfajtâbôl tevôdôtt
ôssze: a turâni, keletbalti és délmagyar fajta elemekbôl. A hon-
foglalâskori sirok leletei alapjân a turâni (tôrôk-tatâr elem) és
a kelet-balti (fmn-ugor elem) fajta alkotta kb. egyforma szâ-
zalékban a nemzet zômét, mig a vândorlâs sorân felvett dél
magyar fajta elem kb. 20 —25%-ot tett ki. Ezekmellett tôredé-
kes szâmban voltak s vannak jelen ma is fehér mongol, elô-
âzsiai (ôrmény) és keleti hosszûfejû (rijazan) fajta elemek.

A turânifajta:

Antropolôgusaink régebben tôrôkôsnek, vagy kaukâzusi-
mongoloidnak nevezték. Az ûjabb idôkben azonban âltalâno-



San turâninak nevezi legtôbb szakemberiink. Ismerete rendki-
viil fontos szâmunkra, nemcsak azért, mert a mongoloid rassz-
kôrnek ez a fajtaeleme Kultûr-Eurôpâban egyedûl nâlunk
talâlhatô meg, hanem legfôképp amiatt, mert e fajta lelki
arculatât tûkrôzte hazânk tôrténete mindannyiszor, ahânyszor
Magyarorszâgon a magyar szôhozjutott. E fajta fô alkotôeleme
volt a hunoknak, avaroknak, kunoknak, besenyôknek, bolgâ-
roknak s e fajtânak egyedûl nâlunk talâlhatô, kiflnomult,
eurôpai formâjât képviseli népûnkben a Tisza-mente, a két
Kûnsâg, Somogy, Zala, Csallôkôz, a Balaton kôrnyéke s a
Székelyfôld magyarjainak legnagyobb szâzaléka.

Testi tulajdonsâgai: A turâni fajta âtlagos testmagassâga
165 —166 cm. Rôvid és szélesfejû, mint a keleti fajtâk âltalâ-
ban. Homloka domborû, arca kissé megnyûjtott, lekerekîtett
négyszôghôz hasonlît s kissé benyomott. Jâromcsontjai szélesek,
az arcbôl kiemelkednek, rajtuk sokszor zsîr rakôdik le, s ezâltal
még szélesebbnek tûnnek. Orra tâjtîpusokként vâltozô, olykor
egyenes, legtôbbszôr azonban hajlott, szablyaszerû. Szemrése
keskeny, a belsô szemzûgon gyakran ott a mongolredô. A két
pupilla kôzôtti tâvolsâg nagy. A szem szîne sôtétbarna s ugyan-
ilyen szînû az enyhén huilâmes haj is. Vâlla széles, csipôje kes
keny, végtagjai rôvidek, keze-lâba széles, rôvid. Izomzata
fejlett, mozgâsa kecses, rugalmassâgot ârul el. Bore barnâs s a
napon hamar sôtétbarnâvâ vâlik. Idôsebb korban hajlamos a
hîzâsra. Nagyon szép turâni tîpusokat âbrâzolt a budapesti
Szabadsâg tér szobrainak (Észak, Kelet stb.) egy része. Turâni
fajtâjû volt Kemény Zsigmond és Deâk Ferenc.

Turâni tîpus
(Halotti maszk)
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Lelki alkata-. A tîpus fellépése nyugodt, méltôsâgteljes, te-
kintélyt parancsolô. Beszéde kimért, nyugodt. îtéleteiben
jôzan, elfogultsâgtôl mentes, érzelmektôl magât el nem ragad-
tatja. Lovagias, a legyôzôtt ellenséggel szemben nemes, nagy-
lelkû. Hazaszeretô és harcrakész. Kivâlô szervezô. Szûletett
jogâsz, ô tett bennûnket jogâsz-nemzeté. Igazsâgérzete fejlett.
Jô szônok, beszédeiben elsôsorban az értelemre igyekszik hatni.
Talâlékony, hatârozottan produktîv tehetségû, bâr reproduk-
ciôs készsége is kivâlô. Érdeklôdése kimerithetetlen, ezért a
tudomânyban — bârmely târggyal foglalkozzék is — annak
velejéig hatol. Fiatal korâban igen aktiv, idôsebb korban azon-
ban lustasâgra hajiô, kényelemszeretôvé vâliks e korban alkotô
munkâra csak ônmaga legyôzése ârân képes, bar a kôtelesség-
teljesités tudata elvégezteti vele napi munkâjât. Elvei mellett
kôvetkezetesen kitart. Ôszinte és egyenes. Az érvényesûlés
mesterségéhez nem ért s ezért gyakran hâttérbe szorul. Jôhi-
szemû, ônmaga becsûletes lévén, mâsrôl sem tud egyebet felté-
telezni és ennek sokszor âldozatâvâ vâlik.

A turâni fajta hazânkban tâjtipusokra oszlik. Nagy, kûlôn
tâjtîpust képviselnek a székely turâniak s a Bartucz âltal alfôldi
tipusnak nevezett magyar, akit a legmagyarabb magyar tipus-
nak tart, minthogy ez a vâltozat sehol egyebûtt a vilâgon meg
nem talâlhatô.

A keletbaltifajta:

Nevét legnagyobb fôldrajzi elterjedtségének helyérôl veszi.
E fajtâhoz tartozik s e fajtânak legnagyszerûbb képviselôje a
nemes finn rokon nemzet. Orszâgunktôl nyugatabbra e fajta
Eurôpâban nem talâlhatô meg. Tôlûnk keletre és északra
hatalmas tengert alkot s alapfajtâja volt valamennyi finn-ugor
nyelvû népnek (a lappok kivételével). Hazânk minden vidékén
megtalâlhatô, de ritkâbb a Kûnsâgokban s az orszâg déli ré-
szein. Nagyobb tômegekben az orszâg keleti és északi részeit
lakja.

Testi tulajdonsdgai: A keletbalti fajta âtlagos testmagas-
sâga 163 cm. Rôvid és szélesfejû. Homloka laposabb, mint a
turânié, arca lekerekîtett batszôgbôz hasonlît, nyomott, lapos.
Jâromcsontjai szélesek. Orra homorû (pisze), orrgyôke széles.
Szemrése tâgabb, mint a turânié, a belsô szemzûgot gyakran



mongolredô fedi. Pupilla-tâvolsâga nagy. Szeme szîne az acél-
szûrkétôl a sârgâszôldôn s kéken ât a barna szînig vâltozhatik.
Haja is vâltozô szînû lehet, a vilâgos szôkétôl a barnâig. Mégis
leggyakrabban a hamuszôke (gyermekkorban lenszôke) szînû,
kissé merevszâlû, kenderkôcszerû hajzat. Testszôrzete gyér.
Izomzata fejlett, de dûrva, rugalmatlan. Ennek megfelelôen a
keletbalti tipusû ember darabos és nehézkes. Ezért pl. a test-
nevelésben elsôsorban iigyességekre kell tanîtani. Végtagjai
rôvidek, kezei-lâbai szélesek, rôvidek. Igen jellegzetes képvi-
selôje volt e fajtânak Arany Jânos.

Keletbalti tipus

Lelkialkata-, E tipus testi nehézkessége pârhuzamra talâl
fellépésében. Ezért inkâbb tartôzkodô, csendes. îtéleteiben
nagy szerepet jâtszik az érzelmi momentum. Rendkivul érzé-
keny, rezonâlô lelkû s nyugodt kiilsejével erôs ellentétben âll az
emôgôtt rejlô érzelmek szlnes skâlâja, amelyeknek kifejezést
adni azonban csak nehezen tud. Ez igen sok lelki gyôtrelmének
okozôja annal is inkâbb, mivel amûgy is tépelôdô természetû.
Ideâlista marad egész életén ât s nem tanul a csalôdâsokbôl.
Almodozô, kôltôi lelkûletû. Egyik fô jellemtulajdonsâga a jô-
szîvûség, szociâlis beâllîtottsâg. Ennek eredménye az, hogy ha
valahol antiszociâlis viszonyok uralkodnak, azoknak elsôsorban
ô az âldozata, annâl is inkâbb, mert kevés érzékkel rendelkezik
az élet gyakorlati oldala irânt; szinte elzârja magât az élettôl.
Ennek folytân az anyagi érvényesûlésben igen gyakran alul
marad, amihez hozzâjârul még az is, hogy nem egyszer esik



âldozatâul naiv hiszékenységének. A fôldhôzragadt zsellér
tîpusa, akit még magatehetetlenségével szemben is védeni kell.
E jellemvonâsaibôl kôvetkezik, hogy vezetésre nem tôrekszik,
holott rendkîviili talâlékonysâga s szinte kimerîtheteden
képzelôereje az élet szâmos vonalân hasznâlhatô lenne.
Produktîv tehetsége kivâlô, s ez alkalmassâ teszi kutatô tudo-
mânyok mûvelésére, reprodukciôs készsége viszont gyenge,
minthogy nehézkes és darabos beszédjével még sajât gondo-
latainak is csak nehezen tud kifejezést adni; még kevésbé képes
mâsok gondolatait visszaadni. A szînmûvészi pâlyân, a hang-
verseny-dobogôn, vagy a szônoki emelvényen ezért ugyancsak
ritka jelenség a keletbalti fajtâjû egyén. Hazâjât rajongôan
szereti s képes érte mindent felâldozni. A harcban bâtor, lova-
gias, talâlékony, jô ôsztôneire hallgat. Az élettôl rârôtt munkâ-
ban szorgalmas, de az ônmaga âltal kitûzôtt célok kôvetésében
gyakran erôtlen.

A délmagyarfajta-.

Az Alpok vidékére jellemzô dinâri fajta tâjtîpusât alkotja, a
szakavatott szem szâmâra azonban ettôl jôl elkûlômthetô.
Helyesebb ezért, ha délmagyarnak nevezzûk, bar e kifejezés
hasznâlatâra még nem tért ât minden antropolôgusunk.

Testtulajdonsâgai: A délmagyar fajta magas termetû,
173 —174 cm-es âtlag magassâggal. Atlétikus alkatû, fejlett
izomzattal. Koponyâja rôvid, magas, tarkôja lapos. Arca
magas, keskeny. Orra nagy, horgas, mely a mély orr-szâj-zûg-

^ m

Délmagyar tipus



redôvel egyiitt az arcnak markâns jelleget âd. Az âllkapocs
magas, vaskos. Szemrése kôzepes, pupillatâvolsâga hasonlôan.
A szem szîne barna, fekete. Bore barnâs, râncosodâsra
hajlamos. Haja sôtétbarna, huilâmes. Vannak azonban — s ez
éppen hazânkra jellemzô — kékszemû, szôke dinâriak is.
Karjai hosszûak. Keze-lâba arânylagosan keskeny. Testszôrzete
erôsen fejlett. Jellemzô reâ a magas életkor.

A fajta leggyakoribb elôfordulâsi helye az Alfôld déli része,
a Hajdûsâg, Jâszsâg, Erdély, Somogy déli része, a Csallôkôz s az
ettôl északra esô terulet. Szîntiszta képviselôi voltak ennek a
fajtânak Kossuth Lajos és Apponyi Albert.

Lelki alkata\ Fellépése biztos, ôntudatos, olykor erôszakos,
primitîv kultûrfokon nem egyszer nyers. Beszéde gyors,
logikus, élénk taglejtésekkel és arcjâtékkal kîsért. Vezetésre tô-
rekvô. Kîvâlô szônok, beszédeiben elsôsorban érzelmekre
igyekszik hatni. Tehetsége produktîv és reproduktiv egyarânt,
és ez az élet minden vonalâra érvényes. Mig a turâni s fôleg a
keletbalti fajta zenei készsége csak âtlagos, addig a délmagyar
a legklvâlôbb produktîv és reproduktiv zenei képességgel van
megâldva (Liszt Ferenc). Szabadsâgszeretô, vitéz harcos s
hâborû idején az ônérdeket a kôzérdek alâ rendelve, sajât
életét semmibe sem veszi. Képzelôereje jô. Cselekvésében nem
egyszer magukkal ragadjâk az olykor szenvedélyességig foko-
zôdô érzelmei, îgy hazaszeretete is néha vad sovinizmusba csap
ât. Ilyenkor azutân elveszti maga alôl a jôzan ész talajât. Szem-
fûles és életrevalô s ezért életûtja sikerekben olykor igen
gazdag. Néha kônnyelmû és pazarlô. Az embertârsaival valô
érintkezésben szîvélyes, szellemes, olykor fontoskodô, nagy-
képû, teâtrista. Idôsebb korâban is mozgékony és szellemileg is
erôsen aktîv. Szociâlis érzéke nem tûlsâgosan fejlett.

Legfeljebb Vé szâzalékban alkotô eleme a mai magyarsâg-
nak. Ezzel szemben a românsâgnak fô alkotô faji tîpusa. Aki
Româniâban rôvid fejû, az nem roman. Az vagy magyar, vagy
elromânositott magyar, vagy pedig maradék a népvândorlâs
hordalékâbôl. Dâk — mint mondtuk — aligha lehet.

Hosszû fejû, keskeny arcû, keskeny orrû, mint az északi, ez
zel szemben azonban hatârozottan alacsony termetû s ugyan-
akkor szînkomplexiôja sôtét, egészen feketébe hajlô. Eurôpâ-
ban Olaszorszâg, Spanyolorszâg, România és jô szâzalék-



ban Gôrôgorszâg lakôja. Alakjâra a kecsesség, kônnyedtség,
mozgékonysâg jellemzô. Hangulata, amikor egyedûl van,
gyakran nyomott, târsasâgban vidâmmâ, fecsegôvé vâlik. Kî-
vâlô reproduktîv zenész, mint alkotô zenész azonban nem sokra
viszi. A politikai életben hangulatai ingadozôk, hajlamos a
szélsôségekre. A harcban bâtor, de csak akkor, ha érzelmei fû-
tik. Az a kôrûlmény, hogy a magyarsâgnak csak elenyészô szâ-
zalékât alkotja, ônmaga mutatja, hogy mennyire ârtatlanok
vagyunk az erôszakos magyarosîtâs vâdjâval szemben.

A magyar fajtâk mind rôvid fejûek. Ônmaguk kôzôtt a ke-
veredés elônytelen és disszonâns lelki felépitésû utôdokat nem
ad.Ugyanakkor a cigânnyal keveredett roman s a magyar kom-
binâciô csakîs kiszâmîthatatlan disszonâns utôdokat eredmé-

nyezhet. A faji értelemben tôrténô românosîtâsra tehât elsô-
sorban a românok fizetnek râ. Erdélyben a vallâsi ûton tôrtént
tômeges românosîtâs s a faji românosîtâs egyarânt jelen van.
Fordîtott viszonylatban magyarosîtâs gyakorlati értelemben
soha sem volt, mert az faji olâhosîtâsra vezetett volna ôn-
magunk kôzôtt, miutân az erôsebb âtôrôkîtési jellegekkel bîrô
(ezeknek semmi kôze az életerôhôz) mediterrân fajta sajât
képére hasonlitotta volna a magyar fajtânkat. Azaz a politikai
magyarosîtâs gyakorlatilag olâhosîtâst eredményezett volna.
Ilyen azonban a mi részûnkrôl soha sem volt.

A dâko-român azonossâg képzelem s erôltetett szélhâmos-
sâg. A rômaiak ugyanûgy, mint az ôgôrôgôk, az északi fajtâhoz
tartoztak, akâr az észak-germânok, vagy a svédek zôme. A
dâkokrôl pedig egészen kôzeli ismereteink vannak a 2500 figu
rât mutatô Trajanus-oszloprôl, amelyet Kr.u. 113 éwel még
Trajanus élete idejében emelték Rômâban. Ott a dâkok rôvid
és széles fejûek, akâr a magyar és kelet-eurôpai fajtâk. Egyi-
kûknek sincs kôze a mediterrân românokhoz. Az Encyclo-
peadia Britannica szerint a hôdîtô rômaiak Dâcia lakossâgât
majdnem teljesen kiirtottâk. Ezzel is kevesebb kôze van a
românoknak a dâkokhoz. Az egész dâko-român szârmazâs
tehât humbug, hiâba dîszeleg Temesvârott a Romulus-Remus
szobor a két gyermeket szoptatô nôstény farkassal. Ôk a
mediterrân fajtânak legalacsonyabb kultûrfokon âllô, cigâny-
nyal kevert képviselôi Eurôpâban. Sem a rômai kultûrkincse-
ket ôrzô olaszok, sem a legnagyobb szâzalékban mediterrân



spanyolok nem hencegnek rômai eredettel. Annal inkâbb a
românok! A românok, akik Bârâny, Zsigmondy, Szent-Gyôr-
gyi, Hevesy, Gâbor, Békéssy, Wigner és Gajdusek népének fiai-
val kivânjâk ezen felûl javîtani nyomorûsâgos faji âtlagukat.

TUNTETESEK ERDÉLYÉRT

Mint ismeretes, az amerikai —roman kereskedelmi târgya-
lâsok sorân 1975-ben Remania bôkezû kereskedelmi kedvez-

ményeket nyert az Egyesûlt Allamoktôl, kôztûk az ûgynevezett
legnagyobb vâmkedvezményt (Most Favored Nation, rôviden:
MFN). Ezeket a kedvezményeket a kereskedelmi tôrvény
(Trade Act of 1974) alapjân évente bonyolult kongresszusi
eljârâs ûtjân felûl kell vizsgâlni és ha bizonyos feltételek meg-
vannak, akkor azok meghosszabbîthatôk. A fô feltétel a szabad
kivdndorlâsi jog biztositâsa. Ez azonban rendkivuli veszélyeket
jelenthet az erdélyi magyarsâgra. A szabad kivândorlâsi jog
egyedùl csak az Erdélyben lakô zsidô kisebbség részére elônyôs,
nem pedig az erdélyi magyar lakossâg és a tôbbi kisebbség
részére. E szerzôdés alapjân a roman diktatûra û.i. a neki nem
tetszô magyar vezetôket, sot egész magyar tômbôket kivândor-
lâsra kényszerithet. Erre a veszélyre mind az AMSz, mind az
Erdélyi Vilâgszôvetség, valamint a tôbbi erdélyi szervezet hatâ-
rozottan reâ mutatott az amerikai kormânytényezôknél.

Az erdélyi magyarsâg jogaiért megindîtott kûzdelemben,
1976 februârjâban a New Yorkban lakô fîatalabb magyar ér-
telmiség Committee for Human Rights in Rumania (CHRR)
néwel is bekapcsolôdott azzal a céllal, hogy egy tûntetést ren-
dezzenek az erdélyi magyarsâg érdekében, amellyel felhîvjâk az
amerikai kôzvélemény és tôrvényhozôk fîgyelmét az Erdélyben
uralkodô tarthatatlan âllapotokra.

A tûntetés mâjus 8-ân zajlott le New Yorkban az UN és a
român kôvetség épûlete elôtt, amelyen ezrek vettek részt. A
tûntetést jûn. 16-ân hasonlô nagy sikerrel meg^smételték
Washington, D.C.-ben, mikôzben felkeresték a magyarbarât
szenâtorokat és képviselôket, hogy meggyôzzék ôket az erdélyi
magyarsâg sûlyos helyzetérôl. Kérték, hogy a kormâny a leg
nagyobb vâmkedvezményt csak akkor adja meg ûjra Româniâ-



nak, ha a roman kormâny az erdélyi magyarsâg emberï jogait
biztosûja.

• Az Amerikai Magyar Szôvetség, az Erdélyi Vilâgszôvetség,
az erdélyi egyesùletek és a Committee for Human Rights in
Rumania vâllvetve végzett kôzôs munkâja révén tôbb mint 70
torvényhozô âllt az erdélyi magyarsâg ûgye mellé és kôzûlûk
szâmosan nyûjtottak be hatârozati javaslatot, inditvânyozva,
hogy a românoknak nyûjtandô legtôbb kedvezményt biztosîtô
kereskedelmi szerzôdés meghosszabbîtâsât az erdélyi magyar
kisebbség helyzetének megjavîtâsâhoz kôssék.

Szavazâsra, sajnos, nem kerûltsor, miutân az 1976. évi ôszi
vâlasztâsok miatt a kongresszus ûlését mâr oktôber 1-én el-
napolta.

A vonatkozô szabâlyok értelmében îgy a Româniânak adott
vâmkedvezmény automatikusan egy éwel meghosszabbîtôdott,
1977 nyarân azonban a vâmkedvezmény meghosszabbîtâsa
ûjra a tôrvényhozâs elé kerûl, amikor is az erdélyi szervezetek
ismét hangoztatni fogjâk jogos kîvânsâgaikat.

A nagyszabâsû tûntetések elôkészîtését, megszervezését és
hatâsât a Committee for Human Rights in Rumania vezetôi
kôzûl az Erdélyi Ankéton megjelent Hàmos Ldszlô, Brogyânyi
Jenô és Veress Bulcsu ismertették részletesen.

Ezt megelôzôen Kâlmdn Lâszlô, a New York-i magyar
râdiô igazgatôja a kôzônség nagy tetszésnyilvânîtâsa mellett be-
mutatta azt a hatâsos filmet, amely mindkét tûntetés lefolyâsâ-
rôl készûlt.

Az elôadâsokhoz Simonfay Ferenc dr. (New York, NY),
Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) és Ambrôzy Pdlné (Mel
bourne, Ausztrâlia) szôltak hozzâ. Mindhârman igen értékes
adatokkal egészîtették ki az elôadôk beszâmolôjât.

Zolcsdk Istvdn:

AZ ERDÉLYI VILÂGSZÔVETSÉG
ALAPVETÔ KÔVETELÉSEI

Az Erdélyi Vildgszôvetség Erdély kérdését csakis gyakorlati
szempontok alapjân hajlandô vizsgâlni és ezek a gyakorlati
szempontok arra tanîtanak, hogy:



1. A românok soviniszta nacionalizmusa végveszélyt jelent
az erdélyi magyarsâgra, de ârtalmas a szocialista tâbor egysé-
gére is, ezért az erdélyi magyarsâg ûldôzésének megszûntetése a
szocialista tâbornak is érdeke.

2. Az erdélyi magyarsâg ûldôzését az egész vilâg becsûletes
Vésze elîtéli, beleértve a gyarmati jârombôl felszabadult népe-
ket is, mert az erdélyi magyarsâg ûldôzése egy nîvôra sûllyeszti
Româniât a ma mâr nyiltan és az egész vilâgon megvetett kolo-
nista rendszerekkel.

3. Az erdélyi magyarsâg ûldôzése, megcsûfolâsa és meggya-
lâzâsa a szocialista tâbornak és a kommunizmusnak a népek
egyenlôségérôl tanltott tételeit, a lenini nemzetiségi elveket is
megcsûfolja és meggyalâzza, ezért az erdélyi magyarsâg ûldôz-
zését a szocialista orszâgoknak is tudomâsâra kell hozni.

4. Fentiek alapjân az erdélyi kérdés rendezésének szûksé-
gességét napirenden kell tartani.

5. Nem érdemes és nem szabad kisebbségi és kisebbségvé-
delmi szerzôdéseket kôtni Româniâval, miutân azok célra nem
vezetnek. România a tôrténelem folyamân egyetlen szerzôdést
sem tartott be, az erdélyi magyarsâg sorsânak irânyîtâsât tehât
nem szabad român îgéretekre bîzni, mert csak idôt fecsérel-
nénk és kôzben tervszerûen tovâbb irtanâk az erdélyi magyar-
sâgot.

6. Az Erdélyi Vilâgszôvetség eMtéVi és elutasitja azt a român
propagandât, amely az erdélyi magyarsâgot româniai kisebb-
ségnek tûnteti fel.

Az erdélyi magyarsâg a Magyarorszâg nyugati hatâra
(tehât osztrâk) hatârtôl és az erdélyi Kârpâtok vonulata kôzôtt
élô magyar tôbbség szerves része. A Kârpâtok Erdély felôli
oldalân nincs româniai magyar kisebbség. Az magyar ôslakos-
sâg. Az ott élô magyarsâg Erdély elrablâsakor ûgy lett kisebb
ség, ahogy francia, vagy orosz kisebbség lenne, ha Franciaor-
szâgot, Oroszorszâgot a kômyezô orszâgok kôzôtt felosztanâk.

7. Az elsô vilâghâborût kôvetô francia kûlpolitika Német-
orszâg, Ausztria —Magyarorszâg és Oroszorszâg ellen — Ma
gyarorszâg igazsâgtalan feldarabolâsâval — hîvta életre a Kis-
Antantot és benne "Nagy-Româniâ"-t. Franciaorszâg az elsô
vilâghâborû utân a trianoni békeparancsban azért szabdal-
tatta ki Magyarorszâg testébôl a ma Erdély néven emiegetett.



az egykori Erdélynél azonban lényegesen nagyobb teriiletet,
bogy Româniât a Kôzponti Hatalmak elleni ârulâsâért és
szovjet-ellenes intervenciôjâért jutalmazza. Erdélyt a népek
ônrendelkezési jogânak megcsûfolâsâval, népszavazâs nélkûl, a
tôbbség akarata ellenére csatoltâk Româniâhoz 53%-os helyi
roman tôbbséggel, kôrûlbelùl ugyanolyan jogon, mint amilye-
nen dr. Wass Albert példâja alapjân az Egyesûlt Âllamokbôl
Miamit és kôrnyékét Kubâhoz lehetne csatolni az amerikai
nép, a nemzeti tôbbség véleménye ellenére csak azért, mert ott
egyes belyeken 53%-os tôbbségû kubai menekûlt bevândorlô és
azok leszârmazottjai élnek.

8. România megszegte a trianoni és a pârizsi békeszerzô-
dések kisebbségvédelmi rendelkezéseit, tehât ônmaga érvény-
telenîtette azokat. Ezeknek a szerzôdéseknek a betartâsa és

tiszteletben tartâsa — România szerzôdésszegése miatt — nem
kôtelezôk Magyarorszâgra sem.

9. A jelenlegi békét és igazsâgot keresô vilâgszemlélet ôtven
év ôta elôszôr nyûjt reményt hatalmi politikâtôl mentesen az
erdélyi kérdés igazsâgos rendezésére, mert a helsinki szerzôdés
elsô cikkelye lehetôvé teszi, bogy a szerzôdést alâirô orszâgok a
béke és az eurôpai biztonsâg érdekében hatâraikat békés târ-
gyalâsok ûtjân megvâltoztassâk.

10. Az Erdélyi Vilâgszôvetség a belsinki szerzôdés szellemé-
ben, a népek békés egymâs mellett valô egyiittélésének
érdekében, a térségben népi tôbbségben élô magyarsâg ônren
delkezési jogânak alkalmazâsâval és tiszteletben tartâsâval
kôveteli Erdély visszacsatolâsât Magyarorszâghoz.

11. Az Erdélyi Vilâgszôvetség kîvânatosnak tartja, hogy a
magyar kormâny szerezzen érvényt a magyar nép és az emigrâ-
ciôs magyar tôbbség eme jogos kôvetelésének. A magyar
kormâny kôveteljen terûleti rendezéseket România és Magyar-
orszâgkôzôtt a hârom milliôs erdélyi, illetve az O-Româniâban
is szétszôrt magyar ôslakossâg emberi és nemzeti jogainak
védelmében.

12. Az erdélyi magyarsâgnak joga van sajât nyelvéhez,
amely nem tarthatô fenn, nem mûvelhetô, ha a magyar tômb-
bôl le van hasitva, kûlônôsen nem a român kormâny soviniszta,
az erdélyi magyarsâgot kiirtani szândékozô politikâja miatt.

13. Az erdélyi magyarsâg a Kârpâtok erdélyi oldalân és



attôl nyugatra élô magyar tôbbség szerves része volt bizonyît-
hatôan az utolsô 1000—1500 évben. Az Erdélyi Vilâgszôvetség
ezért elutasîtja a magyar tôbbség véleményével ellenkezô egyé-
nek, vagy kis csoportok szûklâtôkôrû lokâlpatriôta mesterke-
déseit, amelyek az anyaorszâgi magyart megkûlônbôztetik az
erdélyi magyartôl és a roman propagandâval karôltve azt prô-
bâljâk propagâlni, hogy az erdélyi magyar; székely, bânsâgi,
szatmâri, vagy kolozsvâri — a magyar nép csalâdjâtôl kûlôn,
egy erdélyi kôztârsasâgban, vagy erdélyi rezervâciôban, helyi
autonômiâban, a magyarnyelvteriileten kîvûl, magârahagyot-
tan, idegen gazdasâgi rendszerben beépitetten kell éljen, akâr
âtmenetileg is. Ez az âtmenet szâzadokra nyûlhatna és ezalatt
elpusztulna az erdélyi magyarsâg.

Illyés Elemér dr. :

HOGYAN LETT A ROMÂNSÂG TÔBBSÉGGÉ
ERDÉLYBEN?

Az Erdély birtoklâsâért felsorakoztatott roman jogkôvete-
lések sorrendjében mâsodik helyen az etnikai elv âll: a român-
sâg szâmbeli fôlénye. A roman tôrténetirâs szerint a "Kârpâ-
tokon belûli teriileten a roman lakossâg minden idôben
abszolût tôbbségben élt". Ez a felfogâs képezte és képezi ma is
az Erdély birtoklâsâért folytatott vitâk és a kûlfôldi român
sajtôpropaganda egyik alapanyagât. Ezzel szemben, a telepû-
léstôrténeti kutatâsok bebizonyîtottâk, hogy a tôrténeti
Magyarorszâg terûletén a honfoglalâs korâtôl kezdve szâmban
és terûleti kiterjedésben a magyar elem magasan felûlmûlta a
nem magyar elemeket. Erdély terûletén a magyar etnikum a
XVIII. szâzadig ugyancsak szâmbeli fôlényben volt.

A kirâlysâg elsô szâzadaiban a magyarsâg a Kârpâtok
vonulatân belûl egységes etnikai tômbben élt, alig voltak ki-
sebb nemzetiségi szôrvânyok. A népi terûlet a mainâl lénye-
gesen nagyobb volt. Az 1337-ben feltûnô român Kaprevârt
kivéve, a XV. szâzad kôzepéig nem fordul elô Erdély terûletén
egyetlen român helynév sem, ami a românsâg nagyobb tômegû
betelepedése ellen szôl. A românsâg Erdély fôldjén valô jelen-
létének elsô âllomâsai Dél-Erdélyben, a Havasalfôlddel szom-



szédos terûleteken keletkeznek, ami a dél felôli, vagyis a
Balkânrôl valô jôveteliik mellett tanûskodik, a korabeli tôrté-
nelmi okmânyok szerint a XIII. szâzadban. A déli vidékekrôl
(Fogaras-fôld) a beszivârgô românsâg egy része észak és nyugat
felé vette az ûtjât, Krassô, Temes, Hunyad és Arad megye
vidékeire, mâs részûk pedig Moldvâbôl Mâramarosba szivâr-
gott be, s ezâltal a szâzadok folyamân gyûrûbe fogtâk az
erdélyi medencében élô magyarsâgot.

Az elsô nagyobb tôrés az erdélyi magyarsâg soraiban — a
românsâg megjelenésének az idején — a XIII. szâzad elsô felé-
ben âllt be, miutân 1211-ben a kun betôrések kôvetkeztében a
Barcasâg magyarsâga csaknem teljesen eipusztult és II. Endre
magyar kirâly a hatâr védelmére német lovagrendeket
telepîtett be — akiknek birtoka a Kârpâtokon tûlra is kiter-
jedt.

Az 1241-es elsô nagy tatârjârâs a Balkân politikai struk-
tûrâjât is megingatta, s a Balkân hegyeiben pâsztorkodô
românsâg nagyobb rajokban induit észak felé, âtkelve a
Dunân, Cumaniân ât a Kârpâtok hegyes vidékein kezdett meg-
telepedni. A XIII. szâzadban még ritkâbban, a XIV. és XV.
szâzadban egyre gyakrabban fordulnak elô românok az erdélyi
oklevelekben. A XIII. és XIV. szâzadi okmânyokban elôfor-
dulô "român kiskôzôsségek" a magyar ispân irânyitâsa alatt
felâllîtott hatârôrvidékek megszervezésével kerûltek a magyar
âllamszervezetbe.

A românsâg Erdélyben kezdetben szétszôrtan élt, fôként a
hegyek kôzôtt, csak késôbb alakultak ki kompaktabb etnikai
vidékek, amikor a hegyekben pâsztorkodô lakossâg a vôlgyek-
ben élô ôslakô magyarsâg kôrûl foglalt magânak szâllâst. A
XIII. szâzad vége felé még oly csekély volt a beszivârgô român
sâg szâma, hogy valamennyinek egy helyre — a Gyulafehér-
vârtôl keletre fekvô Székes kirâlyi birtokra — valô elhelyezésé-
rôl lehetett szô, ahogy III. Endrének 1293-ban, a gyulafehér-
vâri kâptalan szâmâra szerkesztett levelébôl kitûnik. Az
1333 —1335. évi pâpai dézsmaszedés jegyzôkônyvei, a kun—
tatâr pusztîtâsok utân is még 310.000 magyart és székelyt emlî-
tenek az erdélyi pûspôkség terûletén; ezzel szemben 21.000
szâsz és egyéb és 18.000 român nemzetiségû lakost.

A XIV. szâzad tâjân a magyar terjeszkedés a Kârpâtok



medencéjében megâllt, az etnikai hatârok lezârultak, a
românsâg pedig tovâbb hûzôdott Erdély belseje felé. A XV.
szâzadtôl kezdve, a tôrôkdûlâsok âltal bizonytalannâ tett Bal-
kânrôl tômegesen menekûl a românsâg a Dunâtôl északra
fekvô teriiletekre, majd a român fejedelemségeknek tôrôk élet-
térbe jutâsa utân (XVI. és XVII. szâzad) a Kârpâtok âtjârôin
ât Erdély belseje felé.

A XV. szâzadtôl kezdve a românsâg megtelepûlése Erdély-
ben mâr tervszerûen folyt — mâr nem betelepedésrôl, hanem
jobbâgy-betelepîtésrôl van szô. A rendszeres betelepîtést meg-
kônnyitette a hâborûkban kipusztult magyarsâg âllandô csôk-
kenése és a românsâg nagyfokû szaporodâsa. A hegyekben
pâsztorkodô românsâgot a rejtekhelyek védték, a siksâgokon és
folyôvôlgyekben élô magyarsâg elsôként kerûlt a pusztîtôk ûtjâ-
ba. A XV. szâzadban a tôrôk —tatâr dûlâsok folytân eipusztult
magyar falvakba român telepesek kôltôznek, s az ekkor beâllô
vârosiasodâssal mindinkâbb fogyô magyar jobbâgry helyét is
român telepesek foglaljâk el. A XV. szâzadban indul meg a
românsâg kirajzâsa is a hegyekbôl a folyôvôlgyekbe. A român
és magyar lakossâg kôzôtt ekkor kezdtek nagyobb érintkezési
felûletek keletkezni, abogy a kettôs helynevek kialakulâsa és a
kôlcsônszavak is mutatjâk. Az etnikai batâroknâl azonban még
nem âlltak be lényegesebb vâltozâsok.

A românsâg ûjabb kori megtelepiilése az elôzô szâzadok
tragikus tôrténelmi tôréseinek volt a kôvetkezménye. Az
etnikai eltolôdâsokat a românok javâra fokoztâk az 1599-tôl
1603-ig tartô szakadatlan pusztîtâsok, a român vajdasâgoknak
végleges tôrôk uralom alâ valô kerulése és a II. Râkôczi Gyôrgy
szerencsétien kimenetelû hadjârata utân beâllô, 1657-tôl 1661-
ig tartô tôrôk —tatâr bûntetô expediciônak a pusztîtâsai. Elô-
szôr Mihâly vajda serege, azutân Basta martalôcai pusztîtottâk
végig Erdély magyarlakta teruleteit. Mihâly vajda Erdélybe
valô betôrésétôl (1599) a II. Râkôczi Gyôrgy lengyelorszâgi
hadjâratâig terjedô idôszak a românsâg erdélyi betelepûlésé-
nek ûjabb korszakât jelzi; a magyarsâg pusztulâsâval a jôve-
vény nép térhôdîtâsa. Gyakorlatilag âtmenet nélkûl tôrtént
meg a lakossâgcsere; kûlônôs gyorsasâggal ment végbe a vegyes
lakossâgû vidékek elromânosodâsa. 1603-ban példâul mâr
annyira veszélyes méreteket ôltôtt a român bevândorlâs, hogy



hatôsâgi intézkedéseket foganatositâsâra volt szûkség. Egyedûl
1585-ben tîzezer roman csalâd kérezkedett be a roman vajda-
sâgokbôl Erdélybe. A kôzépkori telepûlés inkâbb az ûj szâllâ-
sok, falvak, alapîtâsâval jellemezhetô, az ûjkori térfoglalâs a
magyar lakossâg helyének az elfoglalâsâval véglegesedett.
Mihâly vajda és Basta pusztîtô hadjâratai kôzôtt hait ki a
Mezôség, Torda, Kolozsvâr kôrnyéke, Kalotaszeg, Beszterce
vidéke és Gôrgény tartomâny magyar lakossâga; 1657 és 1661
kôzott pusztult el a Szamos és Maros vôlgyének, Szolnok-Dobo-
ka megyének és a Partiumnak a magyar lakossâga.

Az erdélyi orszâggyûlés 1668-ban elrendelte, hogy a kipusz-
tult magyarok helyére telepûlt românok jâruljanak hozzâ
"adôjukkal a helyi magyar egyhâzak fenntartâsâhoz". A nagy
pusztîtâsok utân is, a XVI. szâzadban Erdély lakossâgânak
csak egy negyedét alkotta a românsâg: Erdély teriiletén ebben
az idôben 260.000 magyar, 70.000 szâsz és 100.000 roman élt.

Az 1658/61-es tôrôk —tatâr invâziô utân, a XVII. szâzad
végén, a românok szâma elérte a 200.000-et, de elôszôr csak a
XVIII. szâzadtôl, a kétszâzados tôrôk —tatâr pusztîtâs utân
érezhetô a român tûlsûly.

A XVII. szâzadi pusztîtâsok nyomân kettôs irânyt vesz a
român betelepûlés: egyrészt a Kârpâtok magaslatain elhelyez-
kedett lakossâg ereszkedik a vôlgyek felé, mâsok pedig a român
vajdasâgokbôl menekiilnek a tôrôk âltal kirôtt adôflzetések elôl
a tôbb biztonsâgot és jobb megélhetést nyûjtô Erdélybe.

A XVIII. szâzadi erdélyi românsâg még nagyrészt ûj bete-
lepûlô volt, legfeljebb az elsô, Erdélyben szûletett nemzedék le-
szârmazottja. A szâzad megromlott târsadalmi helyzetét az
igénytelen élethez szokott românsâg arânylag minden megrâz-
kôdtatâs nélkûl viselte, mîg a magasabb életnîvôban élt
magyar lakossâg tômegesen hagyta ott a jobbâgyfôldeket,és a
român vajdasâgokban, fôként Moldvâban (bukovinai magyar-
sâg) és az erdélyi vârosokban keresett menedéket. Az erdélyi
vârosok, Lugos és Karânsebes kivételével, amelyeknek magyar
lakossâga a tôrôk hâborûkban pusztult el, a XVIII. szâzadban
még teljesen magyar jellegûek voltak. Kimutathatô, hogy
Erdély nyugati részein, példâul Arad megyében, a românsâg
csak a XVI. szâzad utân jelent meg, ami a délkelet felôli be-
vândorlâs mellett szôl. Nagyvâradon a român egyhâz még a



XVIII. szâzadban is a gôrôg —szerb egyhâzkôzséghez tartozott.
A székelyek kôzé fôként Fogaras vidékérôl és Moldvâbôl vân-
doroltak be a românok.

A XVIII. szâzad kezdetén, 1700-ban Erdély egész lakossâga
kôrûlbelûl 500.000 lélek, amelybôl 200.000 magyar, 200.000
roman, 100.000 szâsz és mâs nemzetiségi; 1760-ig 547.000-re,
1785-ig pedig 787.000-re emelkedett a vajdasâgokbôl egyre in-
kâbb beôzônlô românsâg szâma — a mûlt szâzad elejére, 1839-
ben pedig elérte az 1,169.000-et. Ugyanekkor kezdi a
Habsburg-politika gyongîteni a magyarok pozîciôjât és erôsî-
teni a românokét és a szâszokét.

Végôsszegezésben megâllapithatô, hogy a roman lakossâg
egy részét foldesuraink hozattâk be, mint olcsô munkaerôt, a
hâborûkban kipusztult magyarsâg helyébe, mâs részûk pedig a
kun —tatâr, késôbb a tôrôk betôrések és a kizsâkmânyolô
bojârok vagy fanariôtok elôl menekûlt a roman vajdasâgokbôl
Erdélybe, aboi tôbb biztonsâgot és nagyobb szabadsâgot élvez-
bettek.

A legûjabb korban, a mûlt szâzad kôzepétôl kezdve, a
hâborûk pusztîtâsait tùlélt erdélyi magyar lakossâg jelentôs
része kivândorolt. Az I848/49-es szabadsâgharc leverése utân
a székely lakossâg tômegesen menekûlt Moldvâba, mâsrészt a
jobbâgysâg megszûntetése ûjabb român tomegeket vonzott az
erdélyi tartomânyokba.

A XX. szâzadban két vilâghâborû és az Amerikâba valô
kivândorlâs tizedelte az erdélyi magyarsâg sorait. Egyedûl az
elsô vilâghâborû befejezése utân 200.000 magyar hagyta el
Erdély terûletét, "repâtriâlt". Ezt a szâmot is jôval felûlmûlta a
mâsodik vilâghâborû megrâzkôdtatâsa: hozzâvetôleges szâmî-
tâsok szerint 380.000 erdélyi magyar pusztult el vagy repâtriâlt
a hâborûs évek folyamân. Ezzel szemben a român kormâny
besszarâbiai menekûltek betelepîtésével gondoskodott az
erdélyi român lakossâg felduzzasztâsârôl.
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Padâny-Gulyâs Jenô:

ERDÉLYI ÉPITÉSZETI EMLÉKEINK
MAGYAR TANÛSÂGTÉTELE

Tôbb mint szâz éve kezdôdôtt az a szerencsétlen korszak,
amelyben a Duna-medence nemzeteinek vezetôi tisztes patrio-
tizmus helyett agresszîv, soviniszta nacionalizmusba hajszoltâk
népeiket, amelyek e megosztottsâgukban egymâsutân estek âl-
dozataiul a tâjtôl idegen hatalmak hôdltô tôrekvéseinek.

Ez a korszak vâlt nevezetessé arrôl is, hogy a nemzeti kûz-
delmek tiszta fegyverei és igazsâgai mellé egyes politikusok a
kôzônséges hazugsâgokat, valôtlansâgok âllîtâsât is felvették
fegyvertârukba. Benesé a kétes érdem, hogy ez a szô, "propa-
ganda" szinte azonos értelmûvé vâlt a megtévesztéssel. A
nyugati hatalmak tâjékozatlansâgât felhasznâlva îgy tâkolta
ôssze Cseh-Szlovâkiât. A csehek is elgondolkozhatnak rajta ma,
hogy érdemes volt-e?

Româniâé az "érdem" viszont, hogy a hazudozâsok kôrét a
politikân tûl a tudomânyra is kiterjesztette. E kérdésnek ma
mâr kûlôn irodalma van, amelyre ez alkalommal csak e par
szôval hivatkozva, szeretném a XVI. Magyar Talâlkozô erdélyi
ankétjén résztvevôk figyelmét felhîvni az épîtészeti emlékek
néma, de alig câfolhatô tanûsâgtételére, amely mâr egy félszâ-
zaddal ezelôtt szokatlan izgalomba hozta a român hivatalos
kôrôket.

Kellô adatok és a Kongresszusi Kônyvtâr kilâtâsba helye-
zett, de eddig meg nem érkezett értesîtése hîjân nem tudok a
pontos évre hivatkozni, amelyben "Erdély és Bizânc" cîmû
cikkem az egykori "Magyar Szemle" cîmû folyôiratban meg-
jelent. Ebben rôviden râmutattam arra a tényre, amely szerint
Erdély épîtômûvészeti emlékei, régi templomai, iskolaépûletei,
vârai, kastélyai, pâratlanul gazdag nép-épîtészete és a temetôk
kopjafâi egyhangûan és câfolhatatlanul tanûskodnak arrôl,
hogy az utolsô ezer év alatt micsoda szerepet jâtszott, mit telje-
sitett itt a magyarsâg.

Râmutattam arra is, hogy ami az egykori rômai klasszikus
épîtészet stîlusât és hagyomânyait illeti, azokat a magyar
mûemlékek — hîven az eurôpai civilizâciôval és kultûrâval valô



szoros kapcsolatukhoz — szâzadokon keresztûl egészen a leg-
ûjabb kori neo-klasszikus és eklektikus érâkig âllandôan és
magas szînvonalon példâztâk, ellentétben a rômai eredetûket
emlegetô és igazolni igyekvô românokkal, akiknek templomai
a bizânci stîlushoz igazodtak.

Cikkem annak idején kînos nyugtalansâgot keltett és
érthetô ellenhatâst vâltott ki roman részrôl anélkûl, hogy meg-
âllapîtâsaim lényegén vâltoztatni tudtak volna. Amlg a temp-
lomok, iskolâk, kôzépûletek, vârak, kastélyok, udvarhâzak
âllanak, addig nem is tudnakl Legfeljebb elhallgathatjâk,
mellôzhetik kiadvânyaikban a tényeket, amint "Nagyromânia"
térképén sem szeretik feltûntetni a Kârpâtok hegyvonulatât és
mesterséges hangsûlyt adhatnak a szempontjukbôl kedvezô
adatoknak. Ilyen Idsérleteik figyelemmel kîsérésére ezen a
helyen hîvom fel tôrténészeink, mûemlékszakértôink figyelmét,
hogy a szûkséges tudomânyos felvilâgosîtâsokat idejében
megadhassuk az ebben a tekintetben is rendkîvûl tâjékozatlan
nyugati kôrôkben. Az amerikai National Géographie Society
vilâgszerte elterjedt havi fûzeteiben remek illusztrâciôkkal
szâmolt be Erdélyrôl a harmincas években. Nemrég kôzôlt
cikke, szintén sok szép képpel, de hegyrajzi térkép nélkûl jelent
meg, tipikusan példâzva az elhallgatâs mûvészetét. Figyelmez-
tetô levelem vâlasz nélkûl maradt. Ha tôbben Irnânk, esetleg
az Erdélyi Ankét segîtségével, talân felfigyelnének szavunkra.

A szorosabban vett mûemlékek — templomok, kôzépûle
tek — mellett ne feledkezzûnk meg a nép-épitészeti emlékeirôl
sem. Huszka Jôzsef, Kôs Kâroly, Malonyai Dezsô kôzismert
gyûjtômunkâja szemléltetô képet ad ezekrôl az erdélyi magyar
falusi épûletekrôl, amelyek az egész tâj jellegét meghatârozô
vonâsokat adtak, maradéktalanul beilleszkedve a kôrnyezetbe
formâikkal és anyagaikkal.

Volt ennek a tâjnak român-épîtészete is ott, ahol românok
laktak; kônnyen megkûlônbôztethetô épîtési elemeit a laikus is
észrevehette. Egyik jellegzetessége a românok hâzainak az,
hogy az utcai homlokzatukon festett, szînes dlszîtést is alkal-
maznak, ami magyar hâzak utcai homlokzatain soha sehol elô
nem fordul, belsô tornâcaik falain is csak Kalocsa vidékén.

E sorok îrôja 1916 nyâri szûnidejének derekas részét tôltôtte
a Lugos-vidéki roman nép mûvészetének tanulmânyozâsâval,



mert megiitôtte szemét a roman sor hâzainak ez az utca felôl is
szînesen dîszîtett volta, szemben a magyar sor tiszta fehér
homlokzatû hâzaival Szinérszegen. Érdemes megemlîteni,
hogy ez a sok szînes illusztrâciôt tartalmazô tanulmâny elsô
dîjat kapott a mâramarosszigeti reformâtus Lyceum ônképzô-
kôri pâlyâzatân, amelyet Magyarorszâgon talâlhatô népmûvé-
szet tanulmânyozâsâra îrtak ki. Az akkori idôk Magyarorszâ-
gânak minden népe érdeme szerint nyerte el becsûletét.
Nemzeti karakterûket, ebbôl folyô mûvészi teljesîtményiiket
sem a népmûvészet, sem a népzene gyûjtôi, mint Bartôk Béla
és Kodâly Zoltân, el nem hallgattâk, târgyilagosan méltattâk.

Erdekes volna egyetlen esetét ismerni annak, hogy roman
diâk, roman kutatô mikor és bol kapott elismerést azért, mert
Erdélyben magyar népmûvészetet tanulmânyozott és ismerte-
tett. Azt, hogy erdélyi székelykapus hâzat szétszedtek és ô-ro-
mâniai "Skanzen" tîpusû szabadtéri mûzeumokban âllîtottâk
fel, nem szâmithatjuk a magyar népmûvészet megbecsûlése
ônzetlen jelének, hanem a roman politikai ravaszkodâs egyik
jellegzetes tûnetének: îgy prôbâljâk elhitetni a tâjékozatlan
kûlfôldi turistâkkai s talân a româniaiakkai is, hogy Erdély és
annak kultûrâja Româniâhoz tartozik.

A magyarsâg fôlényét a tôrténelem folyamân âltalâban
tanûsîtott nagyleikûsége és igazsâgossâga mutatja, amelynek
légkôrében kârpâtaljai ruténeink soraibôl annyian vâlhattak
Râkôczi kurucaivâ s talân ma is ôrzik libertâsos zâszlôikat

"tiszta" szobâjuk sarkâban, mint e sorok îrôja még diâkkorâ-
ban làthatta Apsân, Oroszmokrân.

Erdély elnyomott, tervszerû néppusztîtâssal tizedelôdô ma-
gyarsâgânak tartozunk mindezek megâllapîtâsâval, nyilvânos
ismertetésével, hozzâtéve, hogy hazugsâgokon épîtett rendsze-
reknek elôbb-utôbb véget szakît az idô, amely az ôsi perzsa kôz-
mondâs szerint "megtartja azt, ami igaz, de ledônti azt, ami
nem az".

JEGYZETEK:

1. Hiiszka: "A székely hâz"; Malonyai: "A magyar nép mûvészete" I —IV; Kôs:
"Kalotaszeg".

2. E munkât Gyôre Jdnos dr. néhâny éwel késôbb a nagykôrôsi "Arany Jânos
Mûzeum" letétébe helyezte.



Wass Albert dr. :

TOVÂBBI FELADATAINK ÉS LEHETÔSÉGEINK

Ha személyesen nem is, lélekben mindig ott vagyok, vala-
hânyszor Erdély ûgyében magyarok ôsszejônnek, bârhol a
vilâgon. Nâdas Jânos barâtunk felkérésére magamra vâllaltam
az Erdéllyel kapcsolatos kôzvélemény-alakûds témakôrének ki-
dolgozâsât és ismertetését, annal is inkâbb, mivel immâr
huszonot éve foglalkozom ezzel a kérdéssel Amerika fôldjén.

Tisztâban lévén nagyon is azzai, hogy sajnos ezeknek a
clevelandi ôsszejôveteleknek legnagyobb gyôngéje az idôhiâny,
igyekszem a témât olyan rôvidre fogni, amilyenre csak lehet.

Azt hiszem szûkségtelen azokat az okokat ismertetnem,
amelyek miatt Erdélyt elvesztettûk. Csupân megemlitem, hogy
ezekkôzûl a leghatâsosabb, szâmunkra a legveszedelmesebb az
a propaganda-hadjârat volt, amit ellenségeink még jôval az
elsô vilâghâborû elôtt elkezdtek itt, Amerika fôldjén s mely
rendre megtôltôtte a mlâg kônyvtârait és tantermeit olyan
"szakirodalommal", amely hamis adatokra és tôrténelmi ha-

misîtâsokra alapulva félrevezette a vilâg vezetô rétegeinek
hârom nemzedékét addig a pontig, hogy ma mâr szinte beideg-
zôdôtt a kôztudatba az, hogy Erdély roman fôld, a românok a
rômaiak jogos utôdai ott és nekûnk, magyaroknak se tôrté
nelmi mûltunk, se eurôpai szînvonalû kultûrânk nem volt ott
soha. România mai kormânya mindezt ma még erôsebben,
még tudatosabban igyekszik belesûlykolni a vilâg-tudatba,
kônyvek, ûjsâgcikkek, filmek, hirdetések, elôadâsok ûtjân,
mialatt otthon a magyarsâg létezésének teljes eltitkolâsâval, a
magyarsâg tervszerû széttelepîtésével és erôszakos elromânosî-
tâssal mindent elkôvet, hogy még a magyar mûlt utolsô
nyomait is eltûntesse Erdély fôldjérôl.

Ha ezt mi idekint, szabad fôldôn, jôlétben élve tétlenûl el-
nézzûk, bûnôsebbek vagyunk, mint azok az elc leink, akik az
olâhokat beengedték az orszâgba, tûlszaporodâsukat tétlenûl
elnézték és megelégedetten éldegélve a maguk szûk, de
kellemes kis vilâgâban, tudomâsul se vették azt az irodalmi
hadjâratot, ami a hatârokon kîvûl folyt ellenûk. Minket az Ûr-
isten kivetett ide, hogy szemûnkkel lâthassuk azt a vilâgot he-



hâlôzô cselszôvényt, amelynek âldozatai lettûnk, okulhassunk
belôle és az igazsâg védelmében sikra szâllva, népûnket
megmenthessûk a végpusztulâstôl. Ha ezt elmulasztjuk meg-
tenni, se Isten, se ember elôtt mentségiink nem lészen.

Kétségtelen, hogy félrevezetô, kôzvéleményt mérgezô iro-
dalmat csakis az igazsâgot bizonyîtô irodalommal lehet ellen-
sûlyozni. Ezen a téren az Amerikai Magyar Szépmîves Czéh
mâr tôbb mint egy évtizede dolgozik lehetôségeinek hatârai
kôzôtt. Ezeknek a lehetôségeknek a korlâtait azonban a szabad
vilâgon élô magyarsâg dldozatkészsége hatârozza meg. A pro-
paganda méreteinek a rendelkezêsre âllô anyagi lehetôségek-
hez kell igazodniuk. Ez azt jelenti, hogy a mi igazunkat
képviselô kônyvek csupân ezer-ezerôtszâz példânyszâmokban
jelenhettek meg a roman példânyszâmok szâzezres példânyszâ-
maival szemben.

Zathureczky "Transylvania, Citadel of the West" (1964),
Haraszti "The Ethnie History of Transylvania" (1972), Tôrôk
"Telepûléstôrténeti tanulmânyok és hatârproblémâk" (1974),
végml Ndnay Julia "Transylvania, the Hungarian Minority in
Rumania" (1976) cimû kônyv mind Erdély védelmére, az
erdélyi igazsâg meghirdetésére szolgâltak, korlâtolt példâny-
szâmaik és a szabadfôldi magyarsâg kôzônye miatt azonban
nem juthattak el mindenhova, ahova kellett volna.

Ahhoz, hogy komoly eredményt érhessûnk el ezen a legfon-
tosabb kiizdôtéren, a kôvetkezô lépések megtételére van szûk-

1. Olyan rôvid, tômôr, ôsszefoglalô munka kiaddsdra elôbb
angol, majd mâs vilâgnyelveken is, amely magâba foglal
minden Erdélyre vonatkozô mûltbeli és jelenbeli adatot és ûgy
van ôsszeâllîtva, hogy ezek az adatok bârki âltal kônnyen és
gyorsan megtalâlhatôk legyenek. Ennek az ôsszefoglalô mun-
kdnak az ôsszedllûdsdt magamra vdllaltam, dolgozom is rajta
és elôrelâthatôlag 1977 tavaszdra elkészûlôk vele.

A legfontosabb feladatunk azonban az legyen, hogy ez a
kônyv legaldbb 10.000példdnyszdmban megjelenhessék és mâr
megjelenése elôtt megfelelô "meghirdetésben" legyen része a
Danubian Press âltal hivatalosan elérhetô szak-csatornâk
ûtjân. Mind a meghirdetéshez, mind a példânyszâmhoz azon
ban pénzre van szûkség. Szines térképekkel egyûtt legaldbb
10.000 dolldrra.



A kônyv elôirânyzott cime: "Documented Facts and Figures
on Transylvania".

2. Kôzvélemény-formâlâs céljaira kivâlôan alkalmas lenne
egy szînes illusztrâciôkkal ellâtott, rôvid, értelmes magyarâza-
tokat tartalmazô "ûtikalauz" (travel folder), amit dijtalanul
adhatndnk ât az utazâsi irodâknak azzal a megbizâssal, hogry
minden Româniâba vagy Româniân âtutazônak juttassanak
belôle egyet. Hangzatos felîrâst kellene viselnie, mint pl. Visit
Transylvania, where the freedom of religion was first declared
by Hungarians". Vagy valami ehhez hasonlô. Legyen benne
ûtitérkép, mely csupân a magyarlakta vagy tôrténelmûnk
szempontjâbôl fontos helyeket jeloli meg. Szînes fényképek
alatt rôvid magyarâzatok: "ez a hîres kalotaszegi népviselet, a
kalotaszegi magyarok ezer éve élnek ott"; "ez a Farkas utcai
reformâtus templom, épûlt 1620-ban"; "ez a Mâtyâs templom,
épûlt 1396-tôl 1432-ig"; "ez a hires dési vârtemplom, épûlt
1450-ben". A kép mutathatnâ itt az 50 banis roman bélyeget
nagyîtva, alatta a megjegyzéssel "ma Dej-nek îrjâk, de a vâros
neve Dés, alapitottâk 1146-ban a désaknai sôbânyâk védelmére
s a vârtemplom volt az elsô protestâns templom Magyarorszâ-
gon, épûlt 1450-ben, stb., stb.

Ennek ôsszeâllitâsâval bîzzon meg az ankét valakit.
Legalâbb 30.000 példânyban kellene kinyomtatni szînesben.
Szâmitâsom szerint megoldhatô lenne 8000—10.000 dollârbôl.

3. Mérhetetlen szolgâlatot tehetne egy megfelelô "comic-
strip" szindikâltatva, ami legalâbb 200 amerikai napilapban
jônne. Ezen keresni is lehetne sokat, ha tehetséges rajzolô
akadna hozzâ. Nekem mâr van erre vonatkozôlag elgondolâ-
som, amely szinte észrevétlenûl becsempészhetné a kôztudatba,
hogy a românok betolakodô idegenek Erdélybe, kegyetlenek,
embertelenek, mig az ôslakô magyarok istenfélô, bâtor, derék
népek. Csak a megfelelô rajzolômûvész kellene hozzâ és az
indulâsi tôke. Meg egy arra alkalmas "literary agent".

Aki azonban azt hiszi, hogy mindezt néhâny személy egy-
magâban képes elvégezni és megoldani, az téved. Komoly,
nagy magyar ôsszefogâs nélkûl életképes propagandamunkât
nem lehet végezni. Mindenkinek részt kell ehben vennie, ha
eredményt kivânunk. Az anyagi alap ôsszeaddsa mellett min
den magyarnak részt kell vennie a kônyvek, nyomtatvânyok



szétosztdsi, elhelyezési munkâjâban is. Fel kell hîvnia reâjuk
amerikai ismerôseinek fîgyelmét. Cikkeket, ismertetéseket kell
elhelyeznie rôluk az illetékes helyi lapokban, folyôiratokban.
Senki se maradhat tétlenûl. Az a kérdés, hogy sikeriil-e râbe-
szélnûnk honfitârsainkat az ezzel kapcsolatos kôtelességeikre,
az ezzel jârô felelôsségukre. Ezen mûlik az âltalam itt rôviden
fôlvâzolt munkaprogram sikere. De ezen mûlik maga a
jôvendô is: Erdély jôvendôje, a magyarsâg jôvendôje.

Adjon az Ûristen erôt és kitartâst szâmunkra, hogy ezt
minél elôbb sikerûljôn megértenûnk a szabad fôldôn szét-
szôrôdva élô kétmilliô magyar kôzûl legalâbb tîzezerrel. Mert
ha egyszer eljutunk oda, hogy tîzezer derék magyar ôsszefog
egy kôzôs nagy nemzetmentô céllal: nincs a gonoszsâgnak
olyan hatalma, amely megâllîthatna hennûnket!

Bognâr Kdlmân dr. :

AZ emigrAciô LEGFONTOSABB KÔTELESSÉGE

Ma a roman tôrténelemhamisîtâs ellen valô kûzdelmet kell
emigrâciôs ténykedésûnk fôkuszâha helyezni, ha azt akarjuk,
hogy erdélyi véreink élete ott elviselhetôhhé legyen és talân
— tâvolahhi perspektîvâhan azért is —, hogy a kisebhségi
sorshan élô magyarok teriileti visszacsatolâssal ûjhôl Magyar-
orszâghoz kerûljenek. Lehet, hogy sokan nem tekintik idôsze-
rûnek vagy utôpiânak lâtjâk ezt a gondolatot, de nekûnk elô
kell készîtenûnk az ûtat ehhez. Tudjuk, hogy a kûzdelem ezért
ma csak szellemi fegyverekkel tôrténhetik: a magyar élit révén,
azoknak révén, akiket a sors kûlônhôzô idôkhen kûlfôldre
dohott, és akiknek egy része — szeretném hinni — Àrpdd
AkadéTnidnkha.n is tômôrûlt. Ôrômmel regisztrâlunk tehât
minden olyan kiadvânyt, mint amilyen az Amerikai Magyar
Szépmîves Czéh, illetôleg az Danuhian Research Center most
kiadott kiadvânya, a "Transylvania: The Hungarian Minority
in Rumania" angolul irt kis kézikônyve Ndnay Julia tollâhôl.
Ez az igen tetszetôs, szép kiâllitâsû és hôséges hibliogrâfiâval
ellâtott kônyvecske még szâz oldalt sem tartalmaz, de meggyô-
zô statisztikai adatokkal hizonyîtja Erdélynek a tôrténelmi Ma-



gyarorszâghoz valô tartozâsât. A fenti kis munka a "Problems
Behind the Iron Curtain Sériés" 10. szâma. Ha a jôvôben
minden amerikai egyetem és fôiskola kônyvtârâban vagy a
vârosi kôzkônyvtârakban is megtalâlhatôk lesznek az ilyen és
ehhez hasonlô kônyvek, akkor az itteni kôzvélemény is mâsként
gondolkozik Româniâhoz csatolt Erdélyunkrôl.

Nem az a feladatom, hogy a kitûnô kis kônywel itt kritikai
szempontbôl részletesen foglalkozzam, de teljes mértékben
egyezik véleményiink a szerzôvel: "the Transylvania minority
problem deserves considerably more attention than it bas
received in the past". Magyar szempontbôl legyen ehhez elég
csak annyi: Erdélyûnk a mâsodik vilâghâborû utân ûjbôli el-
csatolâsâval a românok nagyobb terûletet nyertek — kôzel
41.000 négyzetmérfôldet —, mint amekkora a jelénlegi népt-
demokratikus Magyarorszdgnak az egész terûlete (alig 36 ezer
négyzetmérfôld)! Ez magâban is nonsensel Az elsô vilâghâborû
utân, amikor Trianonban a tôrténelmi Magyarorszâgot felda-
raboltâk, a tudôs grôf Teleki Pdl volt miniszterelnôk és egyben
vilâghîrû fôldrajz-professzor, mindent elkôvetett, hogry erre a
tôrténelmi igazsâgtalansâgra felhivja a vilâg kôzvéleményét
sérelmeink orvoslâsa céljâbôl. Teleki hires meggyôzô néprajzi
térképét éppûgy nem vették akkor figyelembe, mint ahogy
szândékosan ismét mellôzték 1947 februâr 10-én a rânk erô-

szakolt pârizsi békeparancs alkalmâbôl.
Amerika részérôl felmerûlt ugyan néhâny magyarlakta

vârosnak, mint Nagyvâradnak, Szatmârnémetinek, Aradnak,
Nagybânyânak és Nagykârolynak magyar zônâba valô tovâbbi
megtartâsa, de Molotov — Sztâlinra hivatkozva — ezt is elve-
tette. Sztdlin dôntôtt, îgy a românok "jutalmul" kaptâk ezeket
a legmagyarabb és legtisztâbb magyarlakta terûleteket. Arad
és Nagyvârad szâzezer lakoson felûli magyar vârosok voltak és
fôldrajzilag is joggal, részben a Nagy Magyar Alfôldhôz sorol-
hatôk. Erdemes bepillantani Kônnyû Eâsz/dnak pâr éwel ez-
elôtt kiadott s angol nyelven îrt népszerû kis fôldrajzi kézikôny-
vébe, hogy lâssuk a megdôbbentô tôrténelemhamisîtâst vagy a
durva romanizalâsi programot, ami kiderûl a statisztikai
adatok ôsszehasonlîtâsâbôl. Erdély nyugati részén, Kolozs
megyében, Kalotaszeg kôrûl 40 szîntiszta magyar kôzség van.
Szétszôrtan fekvô egyes român vadâszhâzak nem minôsîthetôk



tômôr român telepûléseknek, pedig ezt csinâlta a szândékos
roman tôrténelemhamisitâs.

Teleki Pâl grôf a mâsodik bécsi dôntésig szûntelenûl
harcolt, tudomânyosan bizonyîtotta magyarlakta Erdélyûnk
visszacsatolâsâért; ezt tette mâr korâbban is, a Trianon utân
kôvetkezô években, amikor 1921-ben itt volt vendég-professzor
a massachusetti Political Institute of Williams College-ban. Itt
tartott elôadâsait "The Evolution of Hungary" c. munkâjâban
foglalta ôssze és abban kimutatta, hogy Erdélynek van tiszta
magyarsâga, amelynek elcsatolâsa durva csonkûâs volt a nem-
zettesten. A mâr akkor hîressé vâlt kitûnô néprajzi térképét
késôbb a harmincas évek kôzepén Somesan professzor
tâmadta erôsen, amikor megszimatolta az idôk szavât, hogy
igazsâgos revîziôra mégis sor kerûlbet. A român nacionaliz-
mustôl tûlfûtôtt "tudôs" âltudomânyosnak minôsûette azt a
mïntaszerû munkdt, amit a leghîresebb eurôpai atlaszok sorra
mind elfogadtak és felbasznâltak (Andree Atlasz IL, Hundert-
jahr-Ausgabe der Seydlitze'sche Géographie, etc.). Ilyen bizo-
nyîtékokra kell ma is hivatkoznunk, mert a Szovjet politikâjâ-
ban is tôrténhetik vâltozâs és akkor Ceausescu "nagyromân
nemzetâllam"-r6l szôtt politikai âbrândja is a poros irattârba
kerûlbet és a régi "jutalombôl" kapott legnagyobb fôldrajzi tâj-
egységet, vagyis a mitôlûnk elrabolt Erdélyt, a românok
buntetésbôl is elveszthetik.

Az Amerikai Magyar Szôvetség, az Erdélyi Vilâgszôvetség
és a tôbbi erdélyi szervezet ma is lankadatlan erôvel és megfe-
szîtéssel dolgozik az Erdélyben uralkodô magyar szellemi nép-
gyilkossâg ellen.

Az Erdélyi Bizottsâg, a Carpathian Observer c. angol
nyelvû idôszaki kiadvânyânak hasâbjain hasznos felvilâgositô
munkât végez az amerikai képviselôk és szenâtorok kôrében,
akiknek azt rendszeresen megkûldik.

Meg kellene talâlnunk a kôzôs alapot a român emigrâciôval
is. Tudjuk, hogy ez igen nehéz feladat, de ezzel is fékezhetnénk
a szupernacionalista român kommunista pârt fôtitkâr magyar-
irtô politikâjât. Felbecsûlhetetlen értékû szolgâlatot tesznek a
magyar-barât amerikai képviselôk is, akik kongresszusi felszô-
lalâsaikkal felhîvjâk a kormâny figyelmét az erdélyi magyarsâg
elnyomâsâra, a magyarsâgot elromânosîtô kisérletekre, a
szândékos român tôrténelemhamisîtâsokra, az intézményesen



létesîtett magyar-ellenes tevékenységre (magyar tôrténelmi
jellegû kônyvek elégetésére, okmânyok, nemesi levelek meg-
semmisitésére stb.)-

Nem lehet az a célunk, hogy tervezeteket, memorandumo-
kat gyârtsunk, amit bôségesen megtett a heterogen kûlfôldi
magyarsâg nagy szétszôrtsâgâban az elmûlt 30 év alatt, valljuk
meg, nem sok eredménnyel, de igen helyesnek talâljuk, hogy
kôzponti szervezet alakult meg Erdély védelmére, mert egy jôl
megszervezett testûlet komoly szakemberekkel tôbbet ér, mint
ezemyi széthûzâs sok kisebb egyesûlettel. Politikâban minden
lehetséges, a ma még lehetetlennek lâtszô is. Most, hogy szak-
embereink — tôrténészeink, îrôink, kôzgazdâszaink és demok-
ratikus érzelmû volt politikusaink stb. — felkeltették a komoly
érdeklôdést Erdély irânt fogadott hazânkban is, elérték azt,
hogy amerikai politikusok is felfigyelnek elnyomott kisebbségi
sorsban Erdélyben élô véreinkre. Amik ma ott tôrténnek ma-
gyarokkal, azok megcâfolhatatlan tényekl Ezeknek hiteles fel-
târâsa a magyar emigrâciô legfontosabb kôtelessége. Miért?
Azért, mert az otthoniak ezt csak igen-igen halvânyan és erôt-
lenûl tehetik meg, akik pedig Erdélyben élnek, azok egyâltald-
ban nem!

Ôrvendetes, hogy hivatott szakembereink ezt ma mâr na-
gyobb részben angol nyelven teszik meg és ezzel âtadjâk a
stafétabotot a fiataloknak is, akik utânunk kôvetkeznek. Vége-
zetûl: Ne disputâljunk, hanem cselekedjûnk Erdélyért!
Hogyan? Ûgy, ahogy ma lehet; a szellem fegyvereivel, amikhez
néha-néha egy-egy jôl szervezett tûntetés is hozzâjârulhat, de
lebegjen mindig szemûnk elôtt, hogy igazsâgunkat érvekkel,
tôrténelmi dokumentumok feltârâsâval mindig jobb elérni,
mint zajos tûntetésekkel, ami a magyar szellemiségtôl kûlôn-
ben is idegen.
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vitéz Erdélyi Istvdn:

OLÂH VÉRENGZÉSEK ERDÉLYBEN

A mâsodik vilâghâborû utân elôszôr Edward Cranshaw hîv-
ta fel a vilâg figyelmét a român uralom alâ kényszerîtett ma-
gyarok tervszerû irtâsâra. Felhîvâsa bejârta az egész vilâgot és
âltalânos felhâborodâst vâltott ki, de nem tôrtént semmi.

Sajnos, az erdélyi magyarok-székelyek tervszerû irtdsa nem
ûj keletû; immâr ôt évtizede — 1918-tôl napjainkig —folyik
nyûtan vagy burkoltan, de megszakûâs nélkûl a mûvelt, ke-
resztény Nyugat szeme lâttâra, hallgatôlagos beleegyezésével és
tdmogatdsâval.

A trianoni békével (1920. jûn. 4.) român uralom alâ kény
szerîtett 1.800.000 magyarbôl, aminek a legkisebb természetes
szaporulat mellett is ma minimâlisan 2.500.000-nek kellene
lennie, a românok szerint csak 1.600.000 él; nem Erdélyben,
hanem az egész "Nagy-Româniâban", aboi mâr Trianon elôtt
is szép szâmmal éltek magyarok, hogy csak à moldvai csângô-
kat és azt a furcsa, de valô tényt emlitsem, hogy egészen a
legutôbbi idôkig Budapest utân Bukarest volt a legnagyobb
magyarlakta vâros.

A românok 1918-ban be sem vârva a béketârgyalâsokat,
azonnal megkezdték a magyarok kiûzését Erdélybôl. Egy-két év
leforgâsa alatt 197.000-t ûldôztek, utasîtottak ki. 1922 —1929
kôzôtt a românok ônkénye elôl mintegy 28.000 vândorolt ki
ônként. Arrôl pedig még csak hozzâvetôleges adat sincs, hogy
kûlônbôzô môdon — fôldreform, gazdasâgi, kôzigazgatâsi
stb. intézkedésekkel — bâny ezer magyart kényszeritettek a
Regâtba valô âttelepedésre. De a bebôrtônzôttek, internâltak
ezreinek kâlvâriâjârôl, durva bântalmazâsârôl — nyilvânos
megbotozâs, stb. — és csak a magyarokat sûjtô, rafinâltan ki-
eszelt jogfosztâsok tômegérôl is kôteteket lehetne îrni.

1940-ben, a mâsodik bécsi dôntés utân, annak ellenére,
hogy a românok, mint a tengely-hatalmak tagja, velûnk is
szôvetségesek voltak, mintegy 50.000 délerdélyi magyart
dobtak ât a hatâron minden ingô és ingatlan vagyonuktôl meg-
fosztva, egy szâl ruhâban. A magyar-ellenes intézkedéseket, ha
egyâltalân lehetett, még jobban megszigoritottâk. A hadkôte-



les férfiakat, mint megbîzhatatlanokat, munkâsalakulatokba
soroztâk és ezeknek a kiképzetlen és fegyvernélkûli alakulatok-
nak a zômét az oroszorszâgi hadjâratban az elsô vonalakban
aknaszedésre és mâs tâbori munkâra alkalmaztâk, minek kô-
vetkeztében ezeknek nagyobb volt a véres veszteségûk, mint a
sorkatonasâgé. Ezzel szemben a magyar kormâny megtorlâs-
ként mindôssze 1360 észak-erdélyi românt utasîtott ki. Es még
ôk sîrtâk és sîrjâk ma is tele az egész vilâgot az észak-erdélyi ro-
mânok "kegyetlen" ûldôzésével.

1944 ôszén a szovjet hordâk oltalma alatt Észak-Erdélybe
visszatért roman alakulatok és a "Maniu-gârdistâk" olyan âllati
vérengzést rendeztek a magyarok kôzôtt, hogy azt még az
oroszok is megsokaltâk és ezt a terûletet âtmenetileg orosz
katonai kôzigazgatâs alâ helyezték. Csikszentdomonkoson és
Szdrazajtân pl. baltâvalfejezték le âldozataikat. A "Teleki Pàl
Tudomdnyos Intézet" 15.000-re becsûli az dllati kegyetlenség-
gel kiirtott észak-erdélyi magyarok szdmdt. Kendilona, Ma-
gyarszovdta, Ferencbdnya, Szdszfenes, Csikszentdomonkos,
Szentmihdly, Gyanta, Egres, Kolozsborsa, Kispetri, Tenke,
Szdrazajta és a Bihar megyei Remete kôzségek szenvedték a
legtôbbet.

Itt kell feljegyezni, hogy 1944 ôszén a nagyajtai csendôrôrs
(sepsiszentgyôrgyi szârny) parancsnokât, Kolozsi Ferenc tôrzs-
ôrmestert és 10 beosztottjât, mivel késve kaptâk meg a vissza-
vonulâsi parancsot, a românok elfogtâk és a helyszînen kivé-
gezték. De, hogy az âllati vérengzés ma sem szûnt meg teljesen,
arra a legjobb példa Szentjobbi Istvdn volt csendôr fôtôrzsmes-
ter esete, akit a roman hatôsâgi kôzegek 1963-ban ûgy ôssze-
vertek, hogy sérûléseihe helehalt; csak azért, mert megtalâltâk
a lakâsân elrejtett csendôrkardjât. Ilyen és hasonlô esetekrôl
nem is szôlva, a hôrtônôkhen és internâlô tâhorokhan elkôve-
tett vérengzésekrôl kôteteket lehetne îrni.

Csatdri Ddniel otthoni kommunista îrô roman és magryar
hivatalos adatok alapjân — ôk csak tudjâk — ezt a kôvetkezô-
képpen ôrôkitette meg:

"... szeptemher kôzepén ... a gârdâk Brassôha, majd
Marosvâsârhelyre meneteltek és rendcsinâlâs ûrûgyén az észak-
erdélyi magyarok kôzôtt olyan vérfûrdôt rendeztek, amelyet a
lidérces âlomha merûlt fantâzia sem képes tûlszârnyalni. Bal-



tâval fejezték le példâul a magyar parasztokat; asszonyokat és
csecsemôket gyilkoltak. Csîkszentdomonkoson 12 magyar dol-
gozôt végeztek ki . . . Hâromszék megyében kiraboltâk a ma-
gyarokat és tômegesen internâltâk a Horthy-hadseregbôl szô-
kôtt magyarokat. Kolozs megyébôl, Maros-Tordâbôl békés
lakosokat hurcoltak el . . . Olyan bizonyîtô anyag van a ke-
zûnkben — irta a Romania Libéra 1944. november 15-i szâ-
ma —, igazolt és ismételten igazolt anyag, hogy lâttâra égnek
âll az ember haja. Ezeket a bûntetteket ismerik azok is, akik
szabadjâra bocsâtottâk a gyûlôlkôdést és a . . . garâzdâlkodâst
Eszak-Erdélyben. Ismerik azok is, akik âllati gaztettekre bûj-
tottâk Erdély magyar lakossâgânak hôhérait . .

Ezzel egyidejûleg megkezdték a magyarok tômeges elhurco-
lâsât és deportâlâsât a Szovjetbe és a Regâtba. Csak Maros-
Torda megyébôl 4 ezret, Hâromszék megyébôl 2 ezret hurcol
tak el. Es bol van az a sok tîzezer, akiket Erdély tôbbi részébôl
hurcoltak el és soha vissza nem tértek, mert ûtkôzben, vagy a
megsemmisitô tâborokban elpusztultak? A focsani âtmenô
tâborban pl., ahovâ 15 hônapon keresztûl naponta érkeztek a
magyar fogoly-szâllîtmânyok, naponta 60 —70 magyar hait
meg és amikor az egyik barakkban tîfusz ûtôtt ki, a barakkot
felgyûjtottâk; 400 fogoly pusztult el a tûzben. De hasonlô volt a
helyzet a temesvâri âtmenô tâborban is.

Hogy milyen âllapotok uralkodtak Erdélyben, Mârton
Aronnak 1946. januâr 28-ân Groza Péter miniszterelnôkhôz
intézett levelébôl idézek néhâny adatot: a magyarsâg vezetôi-
nek internâlâsât elrendelô rendelet értelmében tôbb ezer ma-

gyart fogtak ôssze és hurcoltak el emberkînzâsba menô môdon
a kiilônbôzô lâgerekbe; a 16 —20 éves magyar ifjakat az orszâg
keleti részében szâllîtottâk munkaszolgâlatra; az észak-erdélyi
vârosokbôl és falvakbôl a békés magyar fôldmûvesek,
munkâsok és értelmiségiek ezreit vitték el, mint "partizâno-
kat", az ôromâniai és oroszorszâgi tâborokba; egy rendelettel
mintegy 300.000 észak-erdélyi magyart helyeztek tôrvényen
kîvûl, fosztottak meg az âllampolgârsâgtôl, minden ingô és
ingatlan vagyonâtôl; Kolozsvâr magyar jellegének megszûnte-
tésére 24 ezer magyart telepîtettek ki és îgy tovâbb.

Arrôl azonban mégcsak hozzâvetôleges adat sincs, hogy a
szovjet hordâk kegyetlenkedései és a "Maniu-gârdistâk"



vérengzései elôl hâny ezren menekûltek el Erdélybôl s
szôrôdtak szét szerte a nagyvilâgba.

Az erdélyi magyarok elhurcolâsa, deportâlâsa kisebb-na-
gyobb szûnetekkel a mai napig tart, ha nem is a Szovjetuniôba,
de a Duna-delta mocsaraiba, ami egyenlô a biztos pusztulâssal,
amint azt E. Cranshaw idézett cikke is bizonyîtja.

Arrôl sincsen mégcsak hozzâvetôleges adat sem, hogy a
român "népbirôsâgok" hâny erdélyi magyart itéltek halâlra,
vagy a halâllal egyenlô 15 —20 évig terjedô kényszermunkâra a
Duna mocsaraiban. Igy pusztitottâk el Erdély ôsszes rômai és
gôrôg katolikus pûspôkét, a vilâgi papok, szerzetesek, protes-
tâns lelkészek és vilâgi emberek ezreit. Mdrton Aron is megjâr-
ta ezt a poklot és Isten kûlônôs kegyelme folytân ma ô az egye-
dûli teljes jogû katolikus piispôk egész Româniâban.

Az 56-os magyar szabadsâgharcot még le sem verték az
oroszok, Erdélyben mâris megkezdték a magyarok tômeges
letartôztatâsât, deportâlâsât, elitélését, kivégzését: Âllam-
ellenes ôsszeeskûvés cimén Temesvârt 100-at fogtak perbe,
20-at halâlra itéltek; Kolozsvârt 150-et fogtak perbe, 13-at
halâlra itéltek; Marosvâsârhelyen 50-et fogtak perbe, 2-t
halâlra itéltek és a halâlra itélteket az itélet kihirdetése utân

azonnal ki is végezték. A tôhhiek sorsa a mai napig ismeretlen.
Csikszeredân 5 r.kat. apâcât és g.kat. nôvért sûlyos hôrtônre
itéltek; ugyancsak itt itélték hôrtônre a csikszentdomonkosi
Sdntha Aron r.kat. lelkészt, aki a hôrtônôrôk kinzâsâtôl ott
meg is hait. Aradon napirenden voltak a tômeges elhurcolâsok
és perek; a vâr kazamatâihan tôhh szâzan rahoskodtak. Dévân
letartôztattâk Schell Istvdn r.kat. pléhânost, sorsa ismeretlen.
Elhurcolâsok voltak: Gyergyôszentmiklôson, Csikszeredân,
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentg^yôrgyôn, Brassôhan, Tordân,
Gyulafehérvârott, Nagyvâradon, Nagybânyân, Szatmârné-
metihen, Nagykârolyon, Resicân, Zsombolyân stb. — Kûlôn
kell megemlékeznûnk a kolozsvâri egyetemistâkrôl. Az ûgyész-
ség ôrizethe vette a diâktanâcs minden tagjât és Dobait,
Fargdi életfogytiglani, dr. Berczy Andrdst 15 évi, Péterfi Irént
10 évi, Barthdt 7 évi, a tôhhit 5-5 évi szigoritott fegyhâzra
itélték. A Bôlyai Egyetem heolvasztâsa ellen, tiltakozâsul dr.
Szabadi Ldszlô és dr. Csendes professzor, valamint dr.
Csendesné Molndr dôcens ôngyilkossâgot kôvetett el.



Ha ôsszegezzûk az erdélyi magyarok-székelyek ôt évtized
alatt elszenvendett biolôgiai veszteségét, megborzadva lâtjuk,
hogy az 700.000 —800.000 kôriil mozog. Hogy milyen hatal-
mas szâm ez, az csak akkor tûnik ki a maga nagysâgâban, ha
meggondoljuk. a most felszabadîtott, hatalmas teruletû, de
gyérlakossâgû âllamocskâk legtôbbjének egész lakossâga alig
haladja meg az 500.000 —600.000-et.

Minden jel arra mutât, a romdnok elêrkezettnek lâtjâk az
idôt, hogy ôtévtizedes magyarirtô, véres munkâjukra feltegyêk
a koronât Erdély ôslakos magyarjainak-székelyeinek teljes meg-
semmisûésével.

Az tény, hogy a 60-as évek vége felé bizonyos fokû enyhûlés
âllt be, de csak formailag. Mert Ceausescu a fizikai irtâs he-
lyett a tôrténelem legkegyetlenebb népirtô môdszeréveh az erô-
szakos elnemzetlenûéssel és a magyar tômbôk tervszerû szét-
szôrâsâvalfolytatja elôdei véres magyarirtdsât. Es a "magyar"
kommunista bâbkormâny ehhez adja âldâsât, mikor Moszkva
parancsâra 1972. feb. 24-én alâîrta a 20 éves magyar—roman
barâtsâgi és kôlcsônôs segélynyûjtâsi szerzôdést. Ésehheznyûj-
tanak segîtséget a szabad vilâg kormânyai is a hatalmas Ame-
rikâtôl kezdve a kicsiny Izraelig.

A fentiek utân nyugodtan elmondhatjuk, hogy a XX.
szâzad românnak kozmetikâzott olâhjai semmiben sem kûlôn-
bôznek keleti-szlâv leikiségû. balkâni elôdeiktôl. Éppen ezért
nem lesz érdektelen, ha emlékeztetôûl rôviden feivâzolom az
olâhoknak Erdély magyarsâga ellen elkôvetett mûltbeli véreng-
zéseit.

Mihâly havasalfôldi vajda (1593 —1601), aki a Bâthoriak-
nak kôszônhette vajdasâgât, Bâthori Endre bîboros fejedelem-
nek (1598 —1599) a lelke ûdvôsségére tett eskujét megszegve,
Rudolf csâszâr (1576 —1608) szolgâlatâba szegôdôtt, a gyanût-
lan fejedelmet rajtaûtésszerûen megtâmadta és hirtelenében
ôsszeszedett seregét Nagyszeben mellett 1599. okt. 28-ân szét-
verte. A csatâbôl menekûlô fejedelmet a Bâthoriak székely-
ellenes magatartâsa miatt Mihdly vajdâhoz szegôdôtt székelyek
Csîkszentdomonkos hatârâban megôlték. Ezzel Mihâly vajda,
mint "kirdlyi bïztos" és nem mint olâh vajda, âtmenetileg Er
dély ura lett. Rôvid, véres uralma alatt rosszul fîzetett zsoldosai



és a vajda sikerein felbuzdult olâh jobbâgyok bùntetlenûl dûl-
tâk, puszdtottâk Erdélyt. Végiil is az elhatalmasodott vajdât
Basta csâszâri generâlis 1601. aug. 11-én Aranyosgyéresen
megôlette és Radult ûltette a havasalfôldi vajdai székbe.

Székely Môzes, aki 1602. jûl. 2-ân Tôvisnél vîvott vesztes
csata utân a tôrôkhôz menekûlt, 1603 tavaszân a torôk segltsé-
gével megtisztîtotta Erdélyt a csâszâriaktôl, de a csâszâr âltal
tâmogatott Radul vajda hâtbatâmadta és jûl. 17-én Brassé
mellett szétverte seregét. A csatâban maga Székely Môzes is
elesett. Radul vajda okulva elôdje gyâszos végébôl, megelé-
gedett azzal, hogy Dél-Erdélyt végig dûlja és kitakarodott az
orszâgbôl.

II. Ràkôczi Gyôrgy (1648 —1660) 1657. évi szerencsétlen
lengyelorszâgi hadjârata, amiben 29 ezer fônyi hadserege telje-
sen elpusztult, kb. 250 ezer magyar életébe kerûlt. "Erdély
1657-tôl 1661-ig — irja Szalayjeromos — hatvânyozottan élte
ât a magyarorszâgi tôrôk —tatâr pusztîtâsok borzalmait. Tôrôk
martalôcok, tatâr kânok és a két olâh vajda seregei éveken ât
jârtâk keresztûl-kasul a Partiumtôl Székelyfôldig, égetve,
rabolva, gyilkolva a tehetetlen orszâgot. Zsâkmânnyal megra-
kott, kitakarodô csapataik seregestôl hajtottâk magukkal a
foglyokat és az erdélyi tâborokbôl sûrûn indultak Konstanti-
nâpoly felé a legyilkolt magyarok fejbôrét szâllitô hosszû sze-
kérsorok. Evlia Cselebi tôrôk krônikâs, aki 1661-ben a dûlô
hadsereggel bejârta Erdélyt, részletesen beszâmol egész vidékek
felégetésérôl, 3000 —8000-es fogolycsapatok lemészârlâsârôl."

Ha méreteiben nem is volt akkora, mint az elôbbi, kôvet-
kezményeiben talân még tragikusabb volt az 1784. évi olâh
jobbâgylâzadâs. A csâszâri katonasâg és kormânyhivatalok bû-
nôs kôzônyétol felbâtorodott és a pôpâk âltak feltûzelt olâh
jobbâgyok Hora {Ursz) Miklôs, Kloska Mihâly és Krizsân
Gyôrgy vezetésével âllati kegyetlenséggel irtottâk ki fél Erdély
nemességét és magyarsâgât. A lâzadôk nyîltan hirdették,
hogy a magyarok kiirtâsa, fôldjeik elvétele és a gôrôgkeleti
vallâs terjesztése a céljuk. Vezérûk még érmet is veretett, egyik
oldalân: Nos pro Caesare — ez II. Jôzsef (1780 —1790) volt —,
a mâsik oldalân; Horia Rex Daciae 1784 felîrâssal. Pontos
adatok ma mâr alig talâlhatôk; éppen ezért nem érdektelen,
ha a még fellelhetô adatok alapjân feljegyezzûk a legtôbbet



szenvedett helységek neveit az utôkor szâmâra: Nyîrfalva
{Mesztakon), Fenyôfalva (Brad), Kôrôsfalva (Kricsor), Kôrôs-
bdnya, a Maros és Sztrell vôlgye, Zalatna, Abrudbdnya,
Topdnfalva, Verespataka, Offenbdnya, Nagy- és Kis-Aranyos,
Kerpenyes, az Aranyos mentén fel Toroczkôig, Alvinc, Bor-
berek, Magyarigen, Mogos, Monor, Remete, Nagyenyed,
Albak, Blezsény és Mihelég. De voltak elszigetelt forrongdsok
és vérengzések Arad, Krassô és Ternes megyékben, sôt még
Beszterce kôrnyékén, Szdszpénteken és Tenkén is.

1848. szeptemberben Balâzsfalvân a csâszâri tisztek és kor-
mâny tisztviselôk az olâhokat nyîltan a magyarok és az Uniô
kimondâsa ellen lâzîtottâk. A vérszemet kapott olâhok Axrram
Jancu ûg-yvéd vezetésével fel is keltek a magyarok kiirtâsâra és
az ônâllô Dâko-România megvalôsîtâsâra, aminek elnôkéûl
Nicolae Balcescu elcsapott tanârt vâlasztottâk meg. A felkelés
egyik legfôbb tâmogatôja a szâsz Stephan Ludwig Rôth
lutherânus leikész voit, akit 1849-ben Kolozsvârt ki is végeztek.
Ez a lâzadâs, ha méreteiben kisebb is volt, mint az 1784-es
lâzadâs, kegyetlenségben semmivel sem maradt el tôle. Zalat
na, Nagyegyed és kôrnyéke volt a legvéresebb.

Ezzel szemben a tôrténelem — nem a roman propagan-
da — egyetlen olyan esetrôl sem tud, amelyben a magyarok
hasonlô kegyetlenkedéseket és vérengzéseket kôvettek volna el
az olâhok ellen. Pedig minden okuk meg lett volna râ.

Az olâhok a hitszegô, ârulô Mihâly vajdât "vitéz" jelzôvel
tisztelték meg és a tômeggyilkos Hora-Kloska-Krizsânnal és
Jancuval egyiitt nemzeti hôsként ûnneplik. Mihai Viteazulnak
és a Hora —Kloska —Krizsân triônak az ôsi magyar Gyula-
fehérvârt nemrég még szobrot is âllîtottak.

Ez a kis vâzlatos ôsszefoglalâs korântsem teljes, de adatai
hitelt érdemlôk. îrni is csak azért îrtam, hogy râtereljem a
figyelmet az 5 évtizede megszakîtâs nélkûl, tervszerûen folyô
magyarirtâsra.

A zsidôk hamis propaganda-adatokkal valôsâgos bibliai
mîtoszt kovâcsoltak maguknak Hitler zsidôirtâsâbôl. A csehek,
tôtok, ukrânok, românok, szerbek szintén telesîrtâk a vilâgot
inkâbb vélt, mint valô sérelmeikkel. A zômében gôrôgkeleti
românok maroknyi emigrâciôja még attôl sem riadt vissza.



hogy az erdélyi magyar katolikusok és protestânsok véres tra-
gédiâjât Mârton Âronnal egyiitt maguknak sajâtîtsâk ki.

Csak mi, magyarok, hallgatunk, akik a legtôbbet vesz-
tettûnk és akiket évszâzadok ôta tervszerûen irtanak bol a

tatârok, bol a tôrôkôk, bol a germânok, bol a szlâvok és
Erdélyben még az olâbok is.

A szabad fôldôn élô magyarok egyik legbûnôsebb mulasz-
tâsa, bogy még mindig nem gyûjtôtték ôssze és nem târtâk a
vilâg elé — legalâbb Trianontôl napjainkig — a magyarsâg
ellen elkôvetett véres és vértelen nemzetirtâs minden képzeletet
felûlmûlô, bâtborzongatô adatait.

Ne felejtse el senki, bogy a românoknak ûjabb 20 évre
eladott és a kettôs jârom alatt pusztulô tôbbi magyar milliôért
elsôsorban mi, szabadfôldôn élô magyarok vagyunk felelôsekl
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Csonka Jdnos dr. :

MAGYAROK, ERDÉLY ÉS EURÔPA

A TANULMÂNY GONDOLATMENETÉT AZALÂBBI PONTOK MUTATJÂK:

1. Mohâcs ôta folyik a kûzdelem a fûggetlen magyar âllam helyreâlUtâsâért. A mohâ-

csi katasztrôfa nemcsak teruleti felosztâst, hanem lelki hasadâst is okozott.

2. Az Ausztriâtôl valô elszakadâs megvalôsitâsâra Kârolyi Mihâly a marxistâkkal szô-

vetkezett. Az ônâllô orszâg csak a mai feldarabolt âllapot ârân valôsult meg. A lelki

hasadâs ma mélyebb, mint valaha.
3. A franciâk a 15. szâzad végétôl a Habsburg-hatalom ellen harcoltak. 1870-t51 az

erôsôdô német birodalom bekeiitését szervezték; az oroszokkal és rajtuk keresztûl

balkâni alvâllalkozôkkal léptek szôvetségre.

4. Magyarorszâg a Habsburg*birodalom tagjaként a franciâk âltal kovâcsolt koaliciô
ellenségévé vâlt. Felosztâsât tervezték német és osztrâk szôvetségesei, ellenségei pe-
dig nyîitan kôvetelték.

5. Ajogésdemokrâcia bajnokaiként fellépô francia ésangol âllamok, maÉszak-Ame-
rikâval az élùkôn, nem a jogot és a demokrâciât védték, hanem sajât érdekeiket. A
magyar nép nâluk védelmet nem talâlt.

6. Ahogy Szekfû Gyula mondja; ôntudatos. politikailag Uélôképes, anyagilag biztosi-
tott târsadalom lesz képes ônmagâba és jôvôjébe vetett bizalommal Trianon eltôr-
lésének feltételeit megalkotni. Ebben a munkâban az emigrâciônak nagy feladatai
vannak.

1. Erdély ûgyében îrâsok tômege jelent meg, amely meg-
hatô és megrâzô képekben mutatja a magyar népet, és minde-
nekelôtt az Erdélyben élô kisebbségi magyarokat sûjtô szenve-
déseket. A mohâcsi csapâs Erdélyt kûlôn fejlôdés ûtjâra terelte,
az orszâgot hârom részre darabolta, a mag^art a magyar ellen
ségévé tette; a Habsburg és a nemzeti kirâly magyar hîvei fegy-
verrel tâmadtak egymâsra. Bocskai Istvân, Thôkôly Imre, Râ-
kôczi Ferenc, Kossuth Lajos, hogy csak a legmagyobbakat em-
lîtsûk itt, folytattâk a kûzdelmet az ônâllô magyar âllamért: a
Mohâcs âltal okozott hasadâs azonban a magyar nemzet tes-
tében megmaradt; a magyar nemzet soha nem âllott teljes eg^-



ségben a fûggetlen magyar âllam létéért kûzdô vezetôi môgôtt.
A nemzet pârtjânak mindig volt idegeneket szolgâlô magyar
ellenzéke. Ez a hasadâs a magyarok kôzôtt ma is fennâll, talân
mélyebben és veszélyesebb formâban, mint valaha is a mohâcsi
vész ôta.

2. Kossuth Lajos hivei a Fûggetlenségi Part keretében foly-
tattâk kûzdelmûket az Ausztriâtôl valô teljes fiiggetlenségért.
Kônnyelmû kritikusok a kiegyezési kor fôûri politikusait îtélik
el Ausztriâval valô kôzôs âllami létûnkért és az elsô vilâghâborû
— szerintûk — szândékos megszervezéséért és kirobbantâsâért.
A Fûggetlenségi Part 1900 utâni években hatalomra jutott,
mégsem lett fûggetlen a magyar âllam. Sem a Habsburg-ural-
kodô, sem a trôn vâromânyosa, sem a német szôvetség nem
tûrtékvolna tétlenûl az elszakadâst. Ferenc Jôzsef készen âllott
arra, hogy kôzôs hadsereget, és mint 1848/49-ben, a nemzeti-
ségeket a magyarok megfékezésére felhasznâlja. A kôvetkez-
mény a magyar kirâly âltal végrehajtott Trianon lett volna, fel-
darabolva az ezeréves magyar âllam terûletét a csehek, olâhok
és horvâtok javâra. Ferenc Ferdinand terve erre készen âllott;
Erdélyt mind 5, mind a német szôvetséges Româniânak îgérte,
ha a românok szôvetséges âllamként belépnek egy megalapl-
tandô Gross-Ôsterreich-be, amelynek keretében a magyar rész
kôzel a mai trianoni terûletre szorult volna.

3. A magyar terûleten élô nemzetiségeket asszimilâlni kel-
lett volna abban az idôben, amikor ezt mâs, jobb helyzetben
levô âllamok tették, mint példâul Franciaorszâg, a nacionaliz-
mus fellângolâsa elôtt, tehât legkésôbb a XVIII. szâzad folya-
mân. E helyett a tôrôk elpusztîtotta a magyar nép nagy részét,
helyûkbe pedig a Habsburg-uralom azokat az idegeneket tele-
pîtette és tâmogatta, akik 1848 ôta a magyar âllam feldara-
bolâsât tervezték. Errôl îrja Szekfû Gyula a Magyar Tôrténet 3.
kiadâsânak V. kôtetében, az 582. oldalon:

"Brutâlis erôszakra feleskûdt durva pâncélos vitézek, meg a
râgalom és megszôlâs mûvészetét kitanult hajlékony legények
emelték, ki pallosukat, ki sîma tôrûket, a magyar "elnyomô"
ellenében ... S a magyarsâg névmagyarositâst kôvetel és azt
hiszi, hogy asszimilâl idegeneket, mikor végsô âllâsai pusztul-
nak. Valôban, amikor az egész Eurôpa a Nemzeti Erôszakot
alkalmazta, mi erre gyengék voltunk, mi csak az erôszak lât-



szatât keltettûk fel. Ez volt igazâban nagy hibâjuk a kiegyezési
kor nemzedékeinek."

4. "Ha Magyarorszâg ellenséges politikât akart volna foly-
tatni a nemzetiségekkel szemben, akkor vagy a magyar âllam
terûletérôl elûzni vagy erôszakkal beolvasztani kellett volna
ôket; ez utôbbi volt a francia kirâlyok politikâja. Magyarorszâg
azonban nem a francia kirâlyok politikâjât folytatta. A magyar
vezetô réteg magatartâsa a szâzadok folyamân nem volt téve-
déstôl mentes, ami egyébként minden orszâg esetében igy van.
Ha a magyar vezetô réteg nem is nyomta el, nem asszimilâlta
olyan mértékben a nemzetiségeket, mint ahogy a franciâk
tették a maguk nemzetiségeivel, ha nem is hanyagolta el ôket
kulturâlis szempontbôl, morâlis tekintetben lenézte ôket.
Franciaorszâgot megkimélték teriileti épségében 1815-ben és
1871-ben az ezer éven ât folytatott asszimilâciôs politikâja
eredményeként; Magyarorszâgot megbûntették 1919-ben
azért, mert lehetôvé tette a magyar teriileten élô nemzetiségek
fennmaradâsât és fejlôdését.

Ha a fôldrajzi érv mellé figyelembe vesszûk a tôrténelmi
jogot, Erdélyre tôbb joga van Magyarorszâgnak, mint a româ-
noknak, annak ellenére, hogy a lakossâg tôbbsége nem
magyar. Magyarorszâgnak jôval tôbb joga van Erdélyre, mint
Franciaorszâgnak Elzâszra. Erdély mindig Nagy-Magyaror-
szâghoz tartozott, amiôta Magyarorszâg fennâll, azaz ezer év
ôta, fôldrajzilag ugyancsak Magyarorszâghoz tartozik; a
românok nem sokkal tôbb mint felét teszik ki a lakossâgnak.
Ezzel szemben Elzâsz-Lotaringia tôbb mint 80 szâzalékban
német, Elzâsz legalâbbis kîvûl esik a francia természetes
hatârokon, valamint Elzâsz-Lotaringia mindôssze 250 éve tar
tozik Eranciaorszâghoz, mint francia hôdîtâs eredménye."

A jelen 4. pontban idézett sorok Aldo Dami La Hongrie de
Demain cimû kônyvének 51—53. oldalân talâlhatôk(l. kiadâs.
Ed. Delpeuch, Paris 1929).

5. A fûggetlen magyar âllam helyreâllîtâsâért Mohâcs ôta
csak magyarok kûzdôttek, szôvetséges és segîtség nélkiil, egye-
dûl és a magyar hazâban is ellenségektôl kôriilvéve. Marx
Kâroly a XIX. szâzad folyamân meghirdette a szocialista inter-
nacionalizmust a nemzetkôzi ellentétek megszûntetésére, az
osztâlyharcot pedig a nemzeti târsadalmak belsô békéjének



megteremtésére. A marxi "tudomâny" horizontâlis és vertikâlis
dimenziôkban és az idôk végezetéig békét és boldogsâgot îgért
az emberiségnek.

Az osztâlyharc értelmében a marxi tanok magyarorszâgi
hivéi a Habsburg-uralkodô feudâlisnak nyilvânîtott fôûri rend-
szere ellen fordultak és îgy a baloldalon âllô Fûggetlenségi Part
môgôtt felsorakozva a Mohâcs ôta soha ki nem alvô nemzeti
ellenâllâs, a fûggetlen magyar âllam, a magyar nép érdekeinek
védelmezôiként kendôzhették igazi arculatukat. îgy se^tettek
Kârolyi Mihâlynak ôszirôzsâs polgâri forradalmat rendezni;
annak a Kârolyi Mihâlynak, aki magât az antant, azaz az
ellenség barâtjânak jelentette ki, és aki môgôtt a Jâszi-Jakubo-
vics Oszkâr âltal vezetett elenyészô szâmû polgâri radikâlisok
âllottak. Ezek tôrôlték el a magyar nép megkérdezése nélkiil
1918 november kôzepén az ezeréves magyar kirâlysâgot.
Kârolyi antant barâtsâga megnyitotta az ezeréves magyar
hatârokat azoknak, akik a trianoni "békét" készitették. Ide-
jutott a magyar nép legjobb fiainak kûzdelme a fûggetlen
magyar âllamért Kârolyi Mihâly és marxista szôvetségesei
kezén. Sem a nyugati demokratâk igéretei Wilson 14 pontjâ-
ban, sem a Marx és Lenin âltal hirdetett szocialista "testvé-
riség" nem ismertek jogot, érdeket, kônyôrûletet a magyar nép
tragédiâjâban. Ezzel szemben a csehszlovâk tâkolmâny javâra
elismerték a tôrténelmi jogot a szudéta németek cseh uralom
alâ kényszeritésével és a gazdasâgi és katonai érdekek a leg-
bôségesebben mérve a Dunât szabtâk meg hatârként. Az
antant kegyeltjei még azt is merték javasolni, hogy cseh
szlovâk—jugoszlâv korridor nyugaton Magyarorszâgot teljesen
elzârja Ausztriâtôl, az olâhok pedig a Tisza vonalât kôvetelték
maguknak. Ezekkel a "demokrâciâkkal" képzelte Jâszi-Jaku-
bovics, mint Kârolyi nemzetiségi minisztere a "Keleti Svâjc"
megszervezését.

A mai Magyarorszâgon nincs talân egyetlen kôzség, vagy
vâros, ahol ne lenne Râkôczi-, Kossuth-, Petôfi- utca vagy tér.
Râkôczi, Kossuth, Petôfi és milliôk elôttûk és utânuk a magyar
nép tôrténelmi és népi jogainak védelmére âldoztâk életûket,
nem pedig a trianoni Magyarorszâg megteremtésére. A "szo
cialista testvériség" vajon azt îrja elô, hogy a cseh, român és
szerb "testvérek" kiirtsâk az uralmuk alâ kényszerîtett ma-
gyarokat?



6. A francia —német hâborû 1870-ben még elszigetelt ese-
mény maradt: sem az angolok, sem az oroszok nem siettek a
hadat megiizenô és hôdîtâsra indulô franciâk megsegltésére.
Néhâny éwel korâbban Ausztria reméite, hogy francia seg^t-
ségre szâmithat a német — osztrâk hâborûban. A franciâk

ehelyett az utcân éljenezték Bismarck gyôzelmét a kôniggratzi
csata mâsnapjân, mert ez nekik az ôsi ellenség, a "klerikâlis és
feudâlis" Habsburg-birodalom megalâzâsât jelentette. Mindez
nem zavarta a franciâkat abban, hogy az alig megszûletett

Osztrâk —Magyar Monarchiât vâdoljâk, hogy nem segltette
ôket az âltaluk oktalanul és jogtalanul megindîtott hâborûban.

A francia revâns-politika az 1870. évi vereség kôvetkezté-
ben annak megtorlâsâra szôvetségeseket keresett a német nép
ellen. îgy jôtt létre 1893-ban a francia —orosz katonai szerzô-
dés, és az oroszok balkâni politikâja keretében a român és szerb
alvâllalkozôk beszervezése, amely az Osztrâk —Magyar Mo-
narchia felrobbantâsât és Magyarorszâg feldarabolâsât céloz-
ta. A szerbek nyîltan kôvetelték Boszniât és izgattâk a horvâ-
tokat az elszakadâsra, a românok pedig mâr 1900 elôtt terjesz-
tették "Nagy-România" térképét, amelynek nyugati hatâra a
Tisza volt.

Azok a magyarok, mert vannak ilyenek, akik magyar
imperializmusrôl, sovinizmusrôl, hâborûs bûnôsségrôl beszél-
nek, elôbb tanuljâk meg a tôrténelem tényeit. A Szerbiânak
elkiildôtt ultimâtumot nem a magyar nép, nem a magyar kor-
mâny, hanem az Osztrâk —Magyar Monarchia koronatanâcsa
készîtette, ahol éppen a magyar minisztereinôk, Tisza Istvân
ellenezte a hâborût és mindez akkor tôrtént, amikor az orosz
câr mâr elôbb elrendelte a mozgôsîtâst. A hâborûért nem az
felelôs, aki hadat ûzen. Ma ez az udvariassâg elavulttâ vâlt a
modem civilizâciôban: a tâmadô a mass média "kultûreszkô-
zeivel" âldozatât kûrtôli vilâggâ felelôsnek, és fôleg arra ûgyel,
hogy âldozatât megtôrje és ôrôkre elnémîtsa; a tôrténelmet
majd azutân megîrja a gyôztes. A hâborûért az felelôs, aki a
hâborûra készûl és csak az alkalomra vâr, hogy a fennâllô hely-
zetet mâsok kârâra és a maga elônyére megvâltoztassa, akâr
uzent hadat, akâr nem.

Az elsô vilâghâborûban a "jog és demokrâcia" védelmezôi-
ként fellépô angol és francia kormânyok a magyar "elnyomâs"



ellen agitâltak, a franciâk "dunai boche"-oknak kereszteltek el
bennûnket, ugyanakkor 1917. mârciusâban Konstantinâpolyt
és az egész Lengyelorszâgot, a német és osztrâk részekkel
egyiitt, az orosz cari feudalizmusnak îgérték, hogy ezzel meg-
nyerjék az ingatag Kerensky-kormânyt a hâborû folytatâsâra.
Igy fest ma is a jog és demokrâcia bajnokaként parâdézô
keresztény Nyugat magatartâsa az elnyomott népek védelmé-
ben. Roger Garaudy idôkôzben kegyvesztett francia kommu-
nista fôideolôgus szerint De Gaulle fasisztânak bélyegezte az
1956-os magyar szabadsâgharcot.

A francia —német ellentét a XV. szâzad végétôl a mai
napig a kôzép-eurôpai német tômb bekeritését, feldarabolâsât
és francia ellenôrzés alâ helyezését célozta. A segédcsapatokat
a pânszlâvizmus szolgâltatta és szolgâltatja ma is. A két vilâg-
hâborû testvérharca, aminek mai eredményét Jalta utân a
Helsinki Egyezmény foglalja magâban, a francia irredenta
kôveteléseiben és katonai készûlôdéseiben gyôkerezik Elzâsz-
Lotharingia visszaszerzéséért és az 1870. évi vereség megtor-
lâsâért. 1918-ban az orosz ôsszeroppant és helyébe kreâltak kis-
antantot az ûj kôzép-eurôpai rend biztosîtâsâra; 1945-ben
Roosevelt âtadta mindazt Sztâlinnak, amire az Atlanti-ôceâni
és Fôldkôzi-tengeri szegély, ami az amerikaiak szâmâra az
eurôpai hidfôt jelenti, védelme szempontjâbôl nem volt szûk-
sége. Ebben a helyzetben folytatjâk a franciâk ma "fiiggetlen"
politikâjukat és abban az illûziôban élnek, hogy a felmelegltett
szovjet —francia barâtsâg alapjân ôk a szovjet vilâghatalom
kivâltsâgos partnerei.

Magyarorszâg a Habsburg-birodalomhoz lâncolva harcolta
végig az elsô vilâghâborût és a két eurôpai koalîciô halâlos
mérkôzésében mindegyik részérôl a felosztâs veszélye fenyeget-
te. Mit lehet ma remélni azoktôl a gyôztesektôl, akik 1947-ben
ûjbôl Trianont diktâltak a magyar népnek, akik a korâbbi,
1919-es kisebbségi jogokat biztosîtô szerzôdéseket mellôzték, és
a kisebbségi magyarokat kiszolgâltattâk Benes, Tito és az olâh
sovinisztâk terrorjânak?

Mûnchent ma divatos âtkozni, mert ott a demokratâk
kénytelenek voltak, ahogy mondjâk, a "fasiszta diktâtorok" kô-
vetelése elôtt meghâtrâlni. Az igazsâg azonban azt is megkôve-
teli, hogy a diktâtorok ellenfelei és mâsok azt is megmondjâk: a



demokratâk kényszerîtették ezt az ûj rendet Eurôpa milliôkra
menô kisebbségeire, kreâltak Népszovetséget az ûj rend bizto-
sîtâsâra, îgértek terûleti revîziôt a Népszôvetség alapokmânyâ-
ban, ezzel szemben — hogy csak a magyar kisebbség sorsât
emlîtsûk itt — a két hâborû kôzôtt a Népszôvetség demokrata
urai a magyar kisebbség petîciôit soha érdemben nem târgyal-
tâk. Szomorû, de ma mâr nem meglepô, hogy a demokratâk
nem a jog, hanem csak az erôsebb elôtt hajolnak meg.

A Csehorszâgnak adott magyar terulet és magyar kisebbség
ûgyében szûkségesnek tartjuk itt megemlîteni, hogy a mai ma
gyar rendszer âltal kiadott "Horthy Miklôs titkos iratai" cimû
kônyvben (Kossuth Kônyvkiadô, Budapest, 1965) a 185—187.
oldalakon talâljuk Neville Chamberlain angol miniszterelnôk-
nek Horthy kormânyzôhoz intézett és 1938 oktôber 28-rôl kel-
tezett levelét, amelynek melléklete az alâbbiakat kôzli Lord
Halifax angol kùlûgyminiszter 1938 oktôber 24-én Edinburgh-
ban mondott beszédébôl:

"A magyar kormâny jelenleg a csehszlovâk kormânnyal
târgyal, s reméljûk, hogy méltânyos megoldâst fognak elérni,
mely megszûnteti vagy csôkkenti a nemzetiségi sérelmeket. El-
ismerjûk, hogy Magyarorszâgnak jogos kôvetelései vannak."

Egyes magyar "hazafiak" bemutatâsâra ide kell még iktatni
Nagy Lâszlô Démocraties Populaires cimû kônyvében
(Arrthaud kiadô, Pârizs 1968) a 28. oldalon talâlhatô kife-
jezést: "les Hongrois impérialistes par procuration", amit a
szerzô az 1938 oktôberi felvidéki magyar kôvetelések meg-
jelôlésére hasznâl.

7. Mit lehet ma remélni a két vilâghâborû gyôzteseitôl? Ki
tud erre a kérdésre kielégîtô vâlaszt adni? A Sonnenfeldt—Kis
singer doktrina utân Ford elnôk azt hangoztatta, hogy a vas-
fûggôny môgôtti népek szabadok.

Egyet bizonyosnak lehet tekinteni: a jaltai osztozkodâs nem
hozott végleges helyzetet, a status quo vâltozott és vâltozik a
jôvôben is. A kérdés csak az, kinek a javâra. A két vilâghâborû
kelet-eurôpai terûleti viszâly miatt robbant ki a Balkânon és
Danzignâl. Terûleti viszâlyban ma sincs hiâny Kelet-Eurô-
pâban, és lehet, hogy ûjbôl a Balkân lesz soron Tito kôzelgô
eltûnése alkalmâbôl. A Tito birodalmâba bezârt horvâtok,
macedônok, albânok mozgolôdâsârôl a vilâgsajtô a kôzelmûlt-



ban kôzôlt hîreket. A român diktâtor a dâko-român propa-
gandât fokozza, hogy az erdélyi magyarokat mindjobban meg-
félemlUse, mielôbb szétszôrhassa és megemészthesse; csak a
hagyomânyos olâh hintapolitika ûjabb lehetôségének bekôvet-
kezését vârja, hogy Besszarâbiât ûjbôl român terûletté tegye.

Az emignrâciô megteheti, és kôtelessége mindent megtenni,
hog^ a vilâgot emlékeztesse, kérje, és ha lehet, kôveteléseivel is
kényszeritse, hogy az annyiszor magasztosan megfogalmazott
emberi és népi jogok a magyar nép érdekében is érvényre jus-
sanak. Csak kitartô és meg nem alkuvô kûzdelemnek lesz ered-
ménye a magyar kérdésben, mert Helsinkiben nemcsak a
gyôztesek, hanem az egész Eurôpa alâirta a trianoni diktâ-
tumot. Azok, akik Lengyelorszâg megmentéséért 1939-ben
hadat ûzentek Hitlernek, és siettek szôvetségesként megnyerni
azt a Szovjetuniôt, amely Hitlerrel egyetértésben hâtbatâmad-
ta a leng^yeleket, hogy azutân Roosevelt és Churchill bâtortalan
szôlamait a szélnek eresztve ûjbôl orosz tartomânnyâ tegye
Lengyelorszâgot, azok nem sietnek a magyar népet ért igazsâg-
talansâgok jôvâtételével.

Az egyetlen reâlis remény ma az, hogy a Kârpât-medencé-
ben élô mintegy 14 milliô magyar megmarad, sot szâmban
szaporodik és gazdasâgi erôben gyarapodik, és kitermel egy ûj
szellemi elitet, amely egy vârhatô vâltozâs esetén kôveteli és
kikényszeriti Trianon môdosîtâsât. Hogy egy ilyen vâltozâs
milyen lesz és mikor lesz, azt ma senkisem tudja. Erre a lehetô-
ségre azonban az emigrâciônak a szelleme minden fegyverével
minden téren azért is fel kell készûlnie, mert az otthoni magya-
rok semmit nem tehetnek. Wilson 14 pontjâtôl a Helsinki
Egyezmény minden hatârozatâig minden érvet a kellô idôben
és a megfelelô helyen fel kell hasznâlni arra, hogry a vilâg tudja
és soha el ne felejtse: a legmûveltebb fôldrész a keresztény
Eurôpa, kôzel hatvan éve tûri a kisebbségek terrorizâlâsât, elsô
helyen és legnagyobb szâmban a hârom milliôt biztosan meg-
haladô kisebbségi magyarsâg megalâzô sorsât. Mindezt
csendben a kisebbségi magyarok tudomâsâra lehet és kell
hozni, hogy elhagyatottsâgukban ûj reményre ébredjenek,
vârjanak tûrelemmel, tûrjenek, erôsôdjenek, szaporodjanak,
mert az idô eljôn. A magyar nép jôvôjét csak a magyarok kôzôs
munkâja mentheti meg: egységben, jobb és baloldali acsar-



kodâs helyett. Befejezésûl Szekfû Gyulât kell ûjbôl idéznûnk
(idézett kônyvének 604. oldalârôl):

"A kôzeljôvô egyik nagy feladata a nemzet valôsâgos meg-
szervezése, az, amit a kiegyezés korszaka elmulasztott,
ôntudatos, politikailag îtéletképes, anyagilag biztosîtott târsa-
dalommâ alakîtani népiink atomjait".

Csàk ily ontudatosîtott nemzet lesz képes a reâvârô nagy
feladatokhoz hozzâfogni: a fâjdalom szobraitôl végre elfordul-
va, ônmagâba és jôvôjébe vetett bizalommal alkotni meg a
revîziôt, Trianon eltôrlése feltételeit.

Marsalek Béla:

ERDÉLY, "BÂNÂT", "PARTIUM";
A TÔRTÉNELMI KELET-MAGYARORSZÂG*

Ma — tévesen és szâmunkra, magyarok szâmâra kâro-
san — âltalâban Erdélynek nevezzûk mindazokat a volt kelet-
magyarorszâgi terûleteket, amelyek az elsô vilâghâborû utân
— a tôrténelemben elôszôr — a trianoni békediktâtum alapjân
Româniâhoz kerûltek. Ezt a 103093 négyzetkilométeres terii-
letet, amely a tôrténelmi Magyarorszâg (Horvât—Szlavônor-
szâg nélkûl) terûletének 36.4%-a, kapta az akkori orszâg lakos-
sâgânak mindôssze 16.1%-ât kitevô, nem ôslakôs, hanem oda
évszâzadok alatt bemenekûlt vagy beszivârgô (tôbb mint fele
csak a XVIII. szâzadban) românsâg, mig az âllamalkotô és ôs
lakôs magyar nép, amely I9I0-ben Magyarorszâg lakossâgâ-
nak — anyanyelve szerint s az âltalânos nemzetkôzi szokâs
szerint a kûlfôldi âllampolgârokat a lakossâg szâmâbôl levon-
va — 55.3%-ât tette ki, sajât ôsrégi orszâga terûletének mind
ôssze 32.9%-ât tarthatta meg. (II. 263. old.)

A Româniâhoz csatolt "tôrténelmi Kelet-Magyarorszâg"
terûletén a românok szâzalékos arânya I9I0-ben 53.8% volt.

*A szerzô 102 oldalas tanulmânyânak elsô fejezete.



vagyis alacsonyabb, mint a magyarok szâzalékos arânya az
egész akkori Magyarorszâg terûletén. (Az elsô vilâghâborû
végén kitôrt influenzajârvâny a jârvâny âltal legjobban sûjtott
Kelet-Magyarorszâgot a hagyomânyosan rosszabb egészségiigyi
kôriilmények kôzôtt élô românok kôzôtt kûlônôsen sok âldo-
zatot szedett; ezenkîvul a hâborûs események is hatâssal voltak
az itt élô românok szâmarânyânak alakulâsâra: A terûlet elcsa-
tolâsakor az itt élô românok szâzalékos arânyszâma legfeljebb
52% volt. (X. 256. old.)

A tôrténelmi Kelet-Magyarorszâg a magyar tôrténelemben
betôltôtt helyzete alapjân hârom nagyobb részterùletre oszt-
hatjuk; Erdélyre, Bânâtra és a Partiumra.

A tôrténelmi Erdély: Az erdélyi vajdasâg katonai-honvé-
delmi kerûlete, amely fôldrajzi és bizonyos fokû adminisztratîv
egységet alkotott. Ez az 57804 négyzetkilométeres terûlet
(1910-ben) a Româniâhoz csatolt tôrténelmi Kelet-Magyaror
szâg terûletének mindôssze 56%-ât tette ki(!), s lakossâgszâma
1910-ben 2.678.367 fô volt, vagyis a tôrténelmi Kelet-Magyar-
orszâg lakossâgânak csak 50.9%-a. A kôvetkezô 15 megye tar-
tozott ide: Kolozs, Torda-Aranyos, Hunyad, Szeben, Fogaras,
Kis-Kûkûllô, Nagy-Kûkûllô, Brassé, Udvarhely, Hâromszék,
Csîk, Maros-Torda, Alsô-Eehér, Beszterce-Naszôd, Szolnok-
Doboka. A kôzépkori Erdély terûlete kb. ugyanekkora volt,
akkoriban azonban a Fehér-Kôrôs forrâsvidéke Kôrôsbânya
kôrûl és a Sebes-Kôrôs forrâsvidéke, a Kalotaszeg, nem
tartozott Erdélyhez, de hozzâtartoztak Szatmâr és Szilâgy
megye kisebb terûletei.

Az Erdélyi Fejedelemség fogalmât és terûletét meg kell kû-
lônbôztetni a "tôrténelmi Erdély" — a tovâbbiakban Erdély —
fogalmâtôl és terûletétôl. Magyarorszâg hârom részre szakadâ-
sakor, 1541-ben, az akkori Kelet-Magyarorszâghoz, amelybôl
az Erdélyi Fejedelemség kialakult, hozzâtartozott az egész
Tiszântûl, az egész Temeskôz ("Bânât"), valamint a Felvidék
keleti fele is, tehât Magyarorszâg egész terûletének — s valô-
szînûleg lakossâgânak is — kb. a felel A Nem-erdélyi terûletek
majdnem kétszer olyan nagy terûletet tettek ki, mint az erdé-
lyiek, s a nem-erdélyi terûleteken élô lakossâg szâma kb. hâ-
romszor annyi lehetett az akkori Kelet-Magyarorszâgon, mint
amennyi Erdély lakossâga.



10 —11 év mûlva, 1551 —1552-ben a Tiszântûl déli részét s
a Temeskôz nagy részét elfoglaltâk a tôrôkôk, s a kôvetkezô
idôkben a felvidéki vârmegyék egy része is gyakran Habsburg-
Magyarorszâghoz tartozott, de még ezutân is hosszabb idôsza-
kokon keresztûl a nem-erdélyi teruletek nagysâga meghaladta
Erdély terûletét, s a fejedelemség Iakossâgânak nagyobb fele
tôbbnyire — valôszinûleg egészen 1658/60-ig — ezeken a nem-
erdélyi, tûlnyomôan magyar, kis részben ruszin, szlovâk,
német és olâh lakossâgû teruleteken élt.

A fejedelemség terûlete soha nem volt azonos a Româniâ-
hoz csatolt tôrténelmi Kelet-Magyarorszâg terûletével, tehât e
kôzôtt a két fogalom kôzôtt is kûlônbséget kell tennûnki

A "tôrténelmi Kelet-Magyarorszâg" Iakossâgânak szâma a
XV. szâzad végén kb. mâsfél milliô lehetett, de ebbôl Erdély
Iakossâgânak szâma még fél milliôt sem tett kil (X. 122., 11.
199. old.)

Az északi és nyugatiperemterûletek a tôrténelmi Kelet-Ma
gyarorszâg terûletének 44%-ât (45289 négyzetkilométer), Ia
kossâgânak 49.1 %-ât (1910-ben: 2579100 fô) tették ki, és soha
sem tartoztak az erdélyi vajdâk fennhatôsâga alâ. Ez a terûlet
nagyobb mint pl. Dânia, Svâjc, Hollandia, Belgium, Taiwan,
Eszak-Rajna. Vesztfâlia vagy Bâden-Wûrttenberg egész
teriilete kûlôn-kûlôn!

"Bândt" {Temeskôz) a fenti nem-erdélyi peremterûletekbôl
a Maros folyôtôl délre esô rész (1910-ben 990.210 lakossal,
19.292 négyzetkilométeres teriilettel, amely majdnem akkora,
mint Izrael, jôval nagyobb, mint Észak-îrorszâg, kétszer
akkora, mint Libanon vagy Ciprus teriilete!) a helytelenûl
"Bânât"-nak nevezett Temeskôz része volt. (A XVIII. szâzadtôl
kezdve Temesi Bânsâgnak, késôbb Bânâtnak nevezett orszâg-
rész egész terûlete kb. 28.500 négyzetkilométer volt, s Iakos
sâgânak szâma 1910-ben kb. 1.6 milliô fô; az elsô vilâghâborû
utân a terûlet egyharmad része Jugoszlâviâhoz kerûlt, s csak
néhâny szâz négyzetkilométeres terûlet maradt Magyarorszâg-
nâl.) A volt Krassô-Szôrény vârmegye. Ternes vârmegye nagy
része, Torontâl vârmegye kisebb része és Arad megye kis terû
lete tartozik ide. A terûlet keleti fele, mint a Partium része,
egészen 1658-ig, amikor Barcsi âtadta a tôrôkôknek, az Erdélyi
Fejedelemséghez tartozott. (Partiumnak —Részeknek nevezték



a fejedelemséghez kerûlt tiszântûli és temeskôzi vârmegyéket
Bihar kivételével, s ezenkîvul Mâramarost is.)

Az eddigieken kîvûl fennmaradô Partium terûlete (Bihar-
ral, valamint Szatmârral és az ugocsai részekkel egyutt):
25.997 négyzetkilométer — majdnem akkora, mint Belgium
vagy Albânia terûlete — s lakossâga 1910-ben 1.588.890 fô
volt. Szilâgy vârmegye, Bihar vârmegye hâromnegyed része,
Szatmâr megye kb. 70%-a, majdnem az egész Arad vârmegye,
Mâramaros vârmegye egyharmad része, Ugocsa és Csanâd vâr-
megyék kisebb részei tartoznak ide. A terûlet tôbbsége még a
régi Rômai Birodalom Dâcia tartomânyânak sem volt része.
Dâcia 106 —271 kôzôtt âllt fenn és csak a Szilâgysâg kisebb dél-
keleti része tartozott ebbôl a terûletbôl hozzâ.)

Az ôkori, rômai Dâcia a tôrténelmi Kelet-Magyarorszâg-
nak kisebb részére terjedt ki: Nem tartozott a rômai Dâciâhoz
a Româniâhoz csatolt Temeskôz északnyugati nagyobb része,
sem a tôrténelmi Erdély északi, keleti és délkeleti széles
pereme. Nyugat-Dâcia északnyugati hatâra a Zilah mellett
Mojgrâd falu helyén âllt ôkori vâros, Porolissum kôzelében
volt. Ettôl délre valôszînûleg Erdély nyugati hatâra alkotta
Dâcia hatârât is, bâr a Bihar-hegység s a Gyalui-havasok terû-
letén sem tudunk rômai utak vagy ôrtornyok létezésérôl. Az
erdélyi Erchegység aranybânyâit intenzîven mûvelték. Dâcia
nyugati hatârât délen a Fekete-Kôrôstôl egészen az Al-Dunâig
hârom-soros sâncrendszerrel: ârkokkal és fôldhânyâsokkal
védték.

Eszakon Porolissumbôl kiindulva Tihon keresztûl a Szamos

északi oldalân hûzôdott a hatâr — és a rômai ût — keletre, s

Eszak-Dâcia legészakibb ôrhelye a Déstôl északnyugatra — kb.
5 km-re, elterûlô Alsôkosâly helyén fekûdt; Ilosvâtôl keletre,
majd délkeletre a Sajô mentén haladt az ût és az ôrhelyek a
Maros-menti Vécsig, s Gôrgényszentimrén keresztûl Parajdig,
Székelyudvarhelyen ât a Homorôd-menti Szentpâlig, s a
Homorôd mentén az Oltba torkollâsnâl fekvô Gâltig. Innen
kezdve az Oit északi és nyugati partvonala lehetett a hatâr. A
fenti hatârtôl keletre csak a Besztercétôl délre fekvô Vârhelyen
volt rômai ôrhely, délre pedig a Brassôtôl délnyugatra fekvô
Rosznyon, amely a Tôrcsvâri-szoroson âtvezetô kisebb jelen-
tôségû utat védte. Az Ojtozi-szoroson keresztûl — a Moldvâban
fekvô Tirgu-Ocna sôbânyâhoz — megerôsîtett ût vezetett:



Gâlttôl kiindulva Hévîzen, majd Apâcân ât az Oit északi
oldalân, Sepsiszentgyôrgytôl, délre, Komollôn, Kézdivâsârhe-
lyen és Berecken keresztûl.

Sepsiszentgyôrgytôl északra kb 13 km-re, Oltszemnél is volt
egy rômai erôdîtmény, amely északrôl védte a hâromszéki
fontes sôutat. Tehât Szolnok-Doboka megye északi része,
Beszterce-Naszôd vârmegye nagy része, Maros-Torda megye
keleti fele, Csik megye és Fogaras megye terûlete nem tartozott
Dâciâhoz. Brassô megyén csak jelentéktelen rômai ût vezetett
keresztûl, s Hâromszékben is csak megerôsîtett ôrhelyek és egy
fontes rômai ût volt.

A roman tôrténészek, îrôk és politikusok azt âllîtjâk, azért
van joguk Erdélyre s egész Kelet-Magyarorszâgra, mert az
ôkori rômai Dâcia âllîtôlag teljesen elromanizâlôdott lakossâga
271-ben nem kôvette Aureliânus csâszâr teljes kiûrîtésre
vonatkozô parancsât, tôbbségében nem hagyta el lakôhelyét,
csak a rômai hivatalnokok és katonâk tâvoztak — mondjâk —,
hanem ôk az utôdaik folyamatosan, megszakîtâs nélkûl ott
éltek a mai napig, s belôlûk alakult ki a roman nép. Termé-
szetesen a tudomâny mâr kétségbevonhatatlanul bebizonyîtot-
ta, hogy ez az ûn. dâko-român elmélet nem igaz.

A dâko-român elmélet csôkônyôs védelmezôi ma mâr csak
a tôrténelmi Kelet-Magyarorszâg két kis terûletén, az Erdélyi
Szigethegység déli részén, az Erdélyi Érchegységben, valamint
a Eogarasi-havasokban és a hegység északi elôterében (E.
Gamillscheg) tételezik fel az ôkori ûn. dâko-român lakossâg
fennmaradâsât, s folyamatos tovâbbélését, egészen a magyarok
Erdélybe valô megjelenéséig. Természetesen erre semmi bizo-
nyîtékuk nincs. Még ha életben maradt volna is a pâr ezer
négyzetkilométeres hegységben néhâny ezer dâko-român,
hogyan jogosîthatnâ ez fel a românokat arra, hogy 103 ezer
négyzetkilométeres terûletet, amely tôbb mint ezer évig
Magyarorszâghoz tartozott, s tôrténelme és kultûrâja magyar,
ilyen alapon ôsi, jogos tulajdonuknak tekintsenek? A românok-
nak a dâko-român elmélet alapjân is —• ha igaz lenne — leg-
feljebb csak a pâr ezer négyzetkilométer teruletû Erdélyi Érc-
hegység és Fogarasi-havasok terûletére lehetne — elméleti —
tôrténelmi joguk. Hogyan alakulhatott volna ki magyar âllam-
ban és magyar meg besenyô és német kôrnyezetben ebbôl a
feltételezett pâr ezer ôslakosbôl a sok milliôs nagy român nép?



A német E. Gamillscheg és egyes roman tôrténészek a ro
man nyelvadasz alapjân feltételezik, hogy az Erdélyi Erchegy-
ségben ma beszélt môc dialektus az 1800 éwel azelôtt ott hasz-
nâlt latin nyelv egyenes folytatâsa, mert ennek a hangrendszere
nem szlâv, mint a roman nyelvé âltalâban, hanem latin. Ennek
ellentmond az a tény, hogy éppen azon a vidéken, az arany-
bânyâk kôrnyékén szâmos szlâv eredetû helység^név maradt
fenn napjainkig. Ezzel szemben nem maradtak fenn latin, sôt
még dâk eredetû helységnevek sem (egyedûl Abrudbânya nevét
prôbâljâk visszavezetni a latin Abruttusra). "Sokkal kézenfek-
fôbb arra gondolnunk, hogy a românsâgnak egy olyan âga
kôltôzôtt a szôbanforgô terûletre, amely legtovâbb élt szlâv-
mentes tartomânyokban, tehât Albâniâban és Hellâsban." (S
miért ne lehetnének a môcok a tatârjârâs elôtti latin vâros-
lakôk hegyekbe menekûlt utôdai?)

Mikor Aurelianus csâszâr 271-ben elrendelte Dâcia lakos-

sâgânak kitelepitését, kônnyen elképzelhetô, hogy a szegény
néprétegek és rabszolgâk — mint akkoriban âltalâban mâshol
is — a betôrô hadakhoz pârtoltak: ezeknek azonban nem sok
kôzûk volt a latin nyelvhez és kultûrâhoz. Mivel akkoriban
nagy hiâny volt katonâkban és fôldmûvelôkben egyarânt, egé-
szen biztos, hogy Aurelianus csâszâr a szegényebb elemeket is
megprôbâlta kitelepiteni a birodalom délebbre fekvô részeibe.
Erre minden lehetôsége megvolt, mert nem egy vereség kôvet-
keztében kellett elmenekûlnie Dâciâbôl, hanem meggondolt
elôrelâtâsbôl még idôben, fegyelmezetten és tervszerûen.

A keleti germânok még (gepidâk, nyugati gôtok) nagyon
vadak voltak, hiszen akkor kerûltek elôszôr érintkezésbe a
rômai civilizâciôval, s minden ûtjukba kerûlô helységet — ami
nekik még idegen volt — leromboltak, lakossâguk jelentôs
részét pedig megôlték: îgy Dâcia lakossâga magâtôl is hanyatt-
homlok menekûlt elôlûk. (A rômai lakossâg Dâciâban kb.
100.000 polgâri egyénbôl és 40.000 katonâbôl âllt.)

A rômai Dâcia fennâllâsa idején Dâciân kîvul az erdélyi és
egyéb terûleteken, részben valôszînûleg a tartomâny terûletén
is, szabad gétak (dâkok) és szarmatâk éltek, s ezeket semmi és
senki nem kényszerîtette arra, hogy elromânosodjanak. Pl.
211—218 kôzôtt a rômaiak még nehéz harcokat vîvtak az
északi szabad dâk tôrzsek ellen! (Lehet, hogry ezek inkâbb szar
matâk voltak.)
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Somogyi Ferenc dr. :

MEGNYITÔ
MEGEMLÉKEZÉS AZ EGYESÛLT ÂLLAMOK
FENNALLAsANAK200. évfordulôjArôl

Elôszôr is tisztemhez kôtôtt kedves kôtelességembôl kifolyô-
lag Isten nevében megnyitom a IV. Magyar Kongresszust, a
XVI. Magyar Talâlkozôt és dr. NddasJdnos elnôk ûr nevében
is mély tisztelettel, ôszinte nagyrabecsùléssel és meleg magyar
szeretettel kôszôntôm a megjelent hôlgyeket és urakat, magyar
testvéreinket és minden vendégiinket.

Személy szerint senkit sem emelek ki, mert az egész szabad
vilâgrôl — hangsûlyozom és ismétlem —, az egész vilâgrôl a
magyarsâg legkivâlôbbjai vannak itt jelen. A szellemi Magyar-
orszâg nag^ykovetei és egyûttal kôzkatonâi, akik azt a jeligét
tûzték zâszlôjukra, hogy mindent a hazâért és a magyarsâgért:
magad, uram, ha szolgâd nincsen. Gsak az a hit élteti ôket,
amelynek szolgâlatâban mâr ôseik elszegôdtek s amelyik nem
hagyja ôket nyugton sem keleten, sem nyugaton, sem északon,
sem délen.

Mâsodik szâmû kôtelességem, hogy az amerikai Fûggetlen-
ségi Nyilatkozat kiadâsânak 200. évfordulôjârôl emlékezzek.



Nem ismétlem azokat a tôrténelmi tényeket és azokat a
kôvetkeztetéseket, amelyeket a sorozatos ûnnepélyeken sokszor
hallottunk. Egészen rôvid leszek.

Mi, magyarok, mindig kevesen voltunk, most is kevesen
vagyunk és a jôvôben talân még kevesebben leszûnk, de a nagy
Amerika megalapitâsânâl, fûggetlenségi harcânak elinditâsâ-
nâl és kivîvâsânâl az elsôk kôzôtt ott voltunk!

A szabadsâg szelleme hozta ide azokat a honfitârsainkat,
akik kôzôtt nem a méitân sokat emlegetett és a North
Carolina-i Charlestonnâl hôsi halâlt hait Kovâch Mihâly ezre-
des volt az elsô, mert mindjârt a harcok megindulâsakor
tudunk névtelen magyarokrôl, akik mâr ott kûzdôttek a fûg
getlenségi harc hôsei kôzôtt.

Nekûnk ezekrôl az elsô névtelen hôsôkrôl kell most megem-

lékeznûnk, aztân azokrôl a tovâbbi névtelen hôsôkrôl, akik a
késôbbi, kûlônbôzô amerikai szabadsâgharcok, polgârhâborûk
és nemzetkôzi hadviselések — az elsô és mâsodik vilâghâborû, a
koreai és a vietnâmi harcok — folyamân, mindig a szabadsâg
eszméjének legônzetlenebb szolgâlatâban magyar môdon kûz
dôttek, âlltak helyt és szereztek becsûletet, dicsôséget és el-
ismerést a magyar névnek.

Bûszke ôntudattal tisztelgûnk a nagy Egyesûlt Âllamok
fennâllâsânak 200. évfordulôjân a csillagos-sâvos amerikai
lobogô elôtt, de ugyanakkor bûszke ôntudattal emlékezûnk
arra is, hogy mi tôbb mint ezer esztendôvel ezelôtt vîvtuk meg
ugyanazt a fûggetlenségi harcot, amely 200 éwel ezelôtt itt
kezdôdôtt.

Az ûnnepi megemlékezés ôrâjâban nem feledkezhetûnk
el arrôl sem, hogy a magyar nemzet ugyanûgy "e pluribus
unum" (tôbb részbôl alakult egység) lett, mint amilyen az
amerikai nemzet. 890 tâjân a magyar vérszerzôdésben a ko-
râbbi kazâr birodalom kôtelékébe tartozô ugor, szabîr-tôrôk és
bolgâr-tôrôk néptôredékek hadnagyai alapîtottak ûj lovas
nomâd nemzetet, 1776-ban pedig a 13 angol gyarmat egyesûlt
ûj fûggetlen orszâggâ. Az âllamszervezési hasonlatossâg emlé-
két az ôsi magyar cîmerben az ezûst-piros pôlyâk, az amerikai
lobogôn pedig a piros-fehér sâvok ôrzik.

Nekûnk még a Fûggetlenségi Nyilatkozat alâîrâsânak ame
rikai nemzeti ûnneppé lett napja, jûlius negyedike is a magyar



tôrténelem talân legsorsdôntôbb napjât, 907 jûlius ôtôdikét
juttatja eszûnkbe; azt a napot, amelyen a honfoglalâs befejezô
tényeként emlegetett ennsburgi csatâban ôseink Arpâd feje-
delemmel az élûkôn a Nyugattal szemben hôsiesen megvédték
nemzeti ônâllôsâgukat és âllami fûggetlenséguket.

* » ♦

Mâr a mûlt évben Chicagôban râmutattam, hogy nekûnk,
magyaroknak, itt az Egyesûlt Âllamokban a Fùggetlenségi
Nyilatkozat kiadâsânak 200. évfordulôjân kûlônleges amerikai
magyar kôtelességunk tâmad. Nem szabad elszigetelten csak
magyaroknak maradnunk. Arra kell tôrekednûnk, hogy
ugyanûgy amerikaiak is legyiink, mint ahogy valamikor Ma-
gyarorszâgon sem csak magyarok akartunk lenni, hanem em-
beribb emberek, keresztényibb keresztények, szôval eurôpaiak
is.

Ha tôretlen magyar lélekkel, szentistvâni hagyomânyaink-
kal és itt szerzett jogainkkal amerikaiak is tudunk lenni, akkor
sok magyar kérdést elônyôsebb megoldâshoz segithetûnk.

Az amerikai magryar hôsôkrôl valô megemlékezés kôzben
eszembe jut "nemzeti nagylétûnk nagy temetôje", Mohâcs,
aboi 450 éwel ezelôtt, 1526 augusztus 29-én szegény hazânk-
nak el kellett buknia. Amikor a nagy Amerika dicsôségérôl
emlékezûnk, nem szabad elfelejtenûnk, hogy magyarsâgunk
450 éve azt a pusztîtô keleti âradatot âllitotta meg, amely to-
vâbb hômpôlygésével elsôpôrte és megsemmisîtette volna
Nyugat-Eurôpânak azokat az erôit, amelyek a magyar helyt-
âllâs védelmében Amerika megszerzésére adtak lehetôséget.

Az Amerikâban felvirâgzô angol gyarmatok fùggetlenségi
nyilatkozatânak idei 200. évfordulôjân arrôl sem feledkezhe-
tûnk el, hogy 300 éwel ezelôtt szûletett II. Râkôczi Ferenc,
akinek hôsies szabadsâgharcât a tôrténeti tâvlatok figyelembe
vételével ugyanazok az eszmék szîtottâk, mint amelyek
Washington Gyôrgy fùggetlenségi kùzdelmeinek harcosait lel-
kesitették. Az emberi szabadsâg és a nemzeti fùggetlenség
eszméi érvényesùltek a magyar Fùggetlenségi Nyilatkozat
kiadâsakor, 1849 âprilis 14-én Kossuth Lajos kezdeménye-
zésére s azokért ontottâk vérùket fiataljaink 20 éwel ezelôtt,
1956-ban Budapest utcâin is.



Joggal mondhatja bârki; elég a mûltbôl, tekintsûnk inkâbb
a jôvôbe. Magam is osztom a kôltô véleményét: a mûlt csak
példa legyen most! Legkôzelebbi tennivalôinkat azonban
megint csak tôrténeti évfordulôk emlékeztetô példâi hatâroz-
zâk meg.

1977-ben lesz 900 esztendeje, hogy az akkori keresztény
vilâg, a lelkiségében megûjulô Eurôpa egyik legkivâlôbb lovag-
kirâlya, Szent Lâszlô a magyar trônra kerûlt s ezzel Magyar-
orszâgnak nemcsak nyugati és keresztény jellege, hanem nem-
zeti szabadsâga és âllami fûggetlensége is végérvényes biztosî-
tâst nyert, magyarsâgunk tôrténelmi kûldetése pedig évszâza-
dokra szôlô hatârozottsâggal a keresztény Nyugat védelme lett
a keletrôl feléje zûdulô, fenyegetô âramlatokkal szemben.
Szent Lâszlô méltân tekinthetô a kûlfôidre kényszerûlt magya-
rok védôszentjének is, eszméinek bâtor megvallâsa, példâjânak
korszerûen gyakorlati kôvetése tehât kétszeresen kûlônleges kô-
telességiink lesz.

Mâsik ûtmutatônk Nagy Lajos kirâly 600 éwel ezelôtt,
1377-ben a tôrôkôk felett aratott fényes balkâni gyôzelmének
évfordulôja lehet. Az a gyôzelem ugyanis nemcsak Magyaror-
szâgot, hanem az akkori egész keresztény vilâgot mentette meg
a pusztulâs veszélyétôl. Ennek emlékét ôrzi Mâriacellben az a
fogadalmi templom, amelyet a leghatalmasabb magyar kirâly
épîttetett s amely a késôbbi szâzadokon ât a hîvô magyarok
âllandô bûcsûjârô helye lett, ma pedig — az eredetinél sokkal
fényesebb kûlsôségek kôzôtt — két szâmkivetésben elhûnyt
esztergomi érsek, Szelepcsényi Gyôrgy (1666—1685) és
Mindszentyjôzsefhihoros (1945 —1975) hamvait takarja, szel-
lemét hirdeti.

Bocsânatot kérek, hogy az Egjyesûlt Âllamok fennâllâsânak
200. évfordulôjârôl valô megemlékezésem kapcsân magyar
szomorûsâgot keltô, fâjdalmas gondolatokat is szavakba ôntôt-
tem. Szolgâljon mentségemûl, hogy sîrva vîgad a magyar ôsei
honâtôl messze is és hogy fajtâm hitét, hûségét, hivatâsât,
emberi és amerikai értékét is csak az Eurôpâban âtélt évezred
szenvedési kôzben szerzett égi kincs, a "szentelt fâjdalom" alap-
jân tudom és akarom kellôképpen meghatârozni. Ez a kincs
— jogos bûszkeséggel âllapîthatjuk meg — a most befejezôdôtt
amerikai két évszâzadon keresztûl az Egyesûlt Âllamok szinte



felbecsùlhetetlen gazdagsâgât is kétségtelenûl jelentôs mérték-
ben fokozta. Érdemes és ideje tehât, hogy szellemi és erkôlcsi
kamatainak illô gyùmôlcsôztetésére gondoljunk "Istennel a
hazâért és a szabadsâgért".

Molndr Zsigmond dr. :

EMLÉKEZÉS EGY RÉGI ÔSZRE
OKTÔBERI LEGENDA

Amikor a Magyar Talâikozôk kimagaslô rendezvényein
olykor itt âllhatok a mikrofon elôtt, s ha a rangos és igényes
kôzônség sorai kôzôtt ott lâtom néhâny régi-régi barâtomat és
ismerôsômet, akik kôzûl nem eggyel félévszâzadnâl is tôbb évi
barâtsâg és ismeretség kôt és fûz ôssze, akkor valahogy ûgy
érzem, nekem e perc, e pillanat mindig az emlékezéseknek, a
mûltba valô visszaszâllâsnak, az emlékek tôdulâsânak és az
emlékek nagy karnevâljânak az ideje.

Ilyenkor végelâthatatlan sorban jonnek felém egy mind-
ôrôkre letûnt vilâg szép vagy szomorû emlékei, ilyenkor ke-
rengnek kôrôttem régen nem hallott s mâr majdnem elfelejtett
melôdiâk. Egy pillanatra szinte érzem rég tovaszâllt budai
tavaszok orgonaillatât, hallom egy régen messzement ôreg
szénâsszekér dôcôgô zôrgését. Margitszigeti gyônyôrû ôszi
hervadâsok halk muzsikâja szâll olykor még felém . . . Ezer
karjâval ôlel ât és hûz vissza magâhoz a mûlt és iszonyû erôvel
ût szîven vesztett szûlôfôldem szâzszor és ezerszer megkônnye-
zett drâga emléke. Ilyenkor, miként ma is, halkan és csôndesen
emlékezem.

E fâradt ôszi estén, két évtized mélyébôl, hegyeken, tenge-
reken tûlrôl szâll felém egy legendâsan szép magyar ôsznek,
1956 oktôberének emléke ... s most reâ emlékezem.

1956 oktôber huszonhârom! Lâtlak egy rozsdaszînû ôszi al-
konyon a bâgyadt hervadâsban, de lâtlak pûnkôsdi lângokkal
IS égni a szabadsâg kitôltetésének gyônyôrû lâzâban. S most
mintha az érted meghalt rongyos vitézek s az érted porladô
sâpadt felkelôk ârnyai jônnének felém. 1956 oktôber huszon
hârom, most téged lâtlak és téged idézlek, most râd emlé
kezem.



Az oktôberi nap komoran âllott a vigasztalanul sivâr ma
gyar égen. A levegô rezdûlni alig lâtszott, de mégis remegett
benne halkan valami. Talân a csônd, a némasâg, talân a halâ-
losan vészes nyugalom. A hamu alatt sôtéten izzott az elfojtott
parâzs. Aztân egy szikra valahonnan a Bem-szobor tâjékârôl és
kénkôves szînnel csapott fel az égig a gyûlôlet lângja és tûn-
dôklô ragyogâssal szôkôtt fel a szabadsâg fényes csillaga. A
rabbilincs és a bôrtônrâcs hideg vasa karddâ kovâcsolôdott a
feledhetetlen ôszi ragyogâsban.

Aztân tombolt a harc. Lângolt a vâros és patakként folyt el
az ifjû vér. Aztân kicsorbultak mind a fegyverek. A rongyos
zâszlôk rûdjai jajgatva reccsentek, ahogy a barbârok ôsszetôrve
hânytâk halomba ôket. Valahol messze Csepel alatt egy gép-
puska kattogott még halâlraszântan az ôszi éjszakâban, talân
egy régi honvéd géppuskâs szakaszvezetô, vagy néhâny csepeli
rongyos srâc lotte még ki az utolsô rakaszt, az utolsô tôltény-
hevedert.

Azutân angyalok kara szâllott alâ a fényes mennyorszâgbôl
s elvitte lelkûket gyônyôrû szârnyakkal a kéklô messzeségbe, az
ôrôk szabadsâgba.

Utâna csônd lett a messzi kis Magyarorszâgon, a bôrtônôk,
a cellâk és a temetôk halotti csôndje.

Azok pedig, akik kijôttek és kiûzettettek érted a lerontott
magyarJeruzsâlembôl, és szétszôrattattak érted a szelek ûtjâra,
itt âllanak most gyônyôrû emléked siratôfalânâl és sîrvân sîr-
nak érted kônnytelen szemekkel és emlékeznek reâd hangtalan
zokogâssal: 1956 oktôber huszonhârom.

Emlékeznek reâd azok helyett is, akiknek ma emlékezniùk
sem szabad. Zokog érted a Maria Terézia laktanya, a Korvin-
kôz, Csepel és a Széna-tér, ahova ma talân csak egy felhô ejthet
kônnyet, s aboi most csôndesen és halkan peregnek a hullô
levelek. Zokognak értetek, halott rongyos vitézek, akiknek
hullô vérét régen elmosta az utcâk kôvérôl két évtized sûrû
zâpora, s akiknek lelkéért talân csak egy késôi kis harangvir '.
csilingelhet csôndes imâra a sivâr ôszi alkonyon.

As bâr lassan feledni lâtszik titeket a nagyvilâg, tudorr jôn
még idô, amikor nevetek a napnâl fényesebben ragyf ' .ajd a
kônnyen felejtô nyugati vilâg egén és jôn még idô, ar nkor 1956



oktôber huszonharmadikât, az ûjkori pogânysâg bukâsânak
kezdetét, talân esti harangszô hirdeti majd szerte a nagyvilâg-
gon mindenutt.

Mert most még âll a kôlni dôm, a westminsteri apâtsâg és
âll a rheimsi székesegyhâz. Wittenbergben még ott âll Luther
temploma. Még halk zsolozsma szârnyal a jâmbor hîvôk ajkân
Péter egybâzânak fehér fôterén, és a kissingerek vilâga jôl-
lakottan helsinkizik, detantozik és âlmodozik tovâbb, mint
1956-ban, véretek hullâsa és a szovjet pâncélosok dûbôrgésé-
nek idején. De tudom, dermedten ébred egykoron, ha mongol
hordâk ûvôltenek majd Itâlia kéklô ege alatt és a gyônyôrûen
zôldelô provencei latin mezôkôn, és ferdeszemû kuli hûzza
majd a riksât Pârizs, London vagy Washington kapui alatt a
harmadik ezredév véres hajnalân.

1956 oktôber huszonhârom! A nagyvilâgba szétszôrt lelki
fiaid nem felejtenek, és két évtized hullô kôdén ât is emlé-
keznek reâd. És az Ûristen ûgy âldjon, de ûgyis verjen meg
mindent magyart, ahogy emlékezik reâd, vagy megfeledkezik
egyszer rôlad, 1956 oktôber huszonhârom!
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Ndvori Kornél dr. :

NACIONALIZMUS. INTERNACIONALIZMUS,
SZUPERNACIONALIZMUS -

AZ AMERIKAI HATALOM ESZKÔZEI

Kôrulbelùl ezer esztendôvel ezelôtt Nyugat-Eurôpâban ûj
civilizâciô vette kezdetét. A Keletkôzép-Eurôpâban ûj hazât
talâlt magyarsâg is szerves tagjâvâ vâlt ennek a civilizâciônak és
az elmûlt ezer esztendôben tôbbszôrôsen hitet tett e mellett a

nyugati civilizâciô mellett. Tôrtészek szerint ennek az eurôpai
civilizâciônak a folytatâsa is fennmaradt. A Kôzépkorban a
fôldmûvelô, feudâlis és egyhâzi beâllîtottsâg jellemezte, majd
pedig fokozatosan modernizâlôdott, azaz egyre vilâgibb, egyre
jobban urbanizâlt, politikailag magâra ismerô korszakon ke-
resztûl elérkezett az eliparosodâs és tudomânyos beâllîtottsâg
napjainkat uralô életszemlélet korâba.^

A nyugat-eurôpai civilizâciô kiterjedése az Atlanti-ôceân
mâsik oldalâra természetes kôvetkezménye volt. A bicentennâ-
lis évfordulôjât ûnneplô Egyesûlt Âllamok és tôbb mint kétszâz
milliôra gyarapodott lakossâga ma mâr dominâlô zâszlôtartôja
ennek a nyugat-eurôpai civilizâciônak.

Mielôtt az Amerikâba szakadt magyarsâg zômének asszi-
milâlôdâsa teljessé vâlik, talân fontos lenne felemlîteni azt a
tényt, hogy Amerika majdnem egy milliôt szâmlâlô, részben



vagy teljességében magyar vérû és eredetû lakossâga tôbb hul-
lâmban és kûlônbôzô okok miatt érkezett a nyugati fôldtekére.
Az Amerikâba valô jôvetel gazdasâgi, politikai és kulturâlis
okokra vezethetô vissza. Az mindjârt szembeôtiik, hogy az ide-
érkezett magyarsâg gazdasâgilag, kulturâlisan (beleértve a
technikai és tudomânyos tevékenykedést is) jelentôs szerepet
tôltôtt be. Ugyanakkor politikai szempontbôl alig nevezhetô
hatâsos befolyâst gyakorlô kisebbségnek.

Ennek a negativnak nevezhetô hârom amerikai magyar
emberôltônek legnagyobb hibâjât a magyar egyéniségben és az
Amerikâba érkezett hullâmok kôzôtt mutatkozô mély szaka-
dékban kell keresnùnk, ennek a problémânak a târgyalâsa
azonban nem illeszthetô szûk keretek kôzé. A kérdés elôttûnk
tehât csak arra szorîtkozhatik, hogy megvizsgâljuk a bicenten-
nâlis Amerika politikai irânyvezetését, mert minden elôzetes
téves sakkhûzâs ellenére is Amerika nagyhatalmi helyzete
dôntô befolyâst gyakorolhat a kôzépkelet-eurôpai élettérség és
az âltalânos vilâgpolitikai fejlemények kialakulâsa tekinte-
tében.

A kialakulô amerikai kulpolitika:
Washington " bûcsûbeszéde"

Az amerikai alkotmânyt kétszâz éwel ezelôtt irtâk alâ és
kôztudomâsû, hogy az atomkorszakban vilâghatalommâ nôtt
Amerika politikâjât nagymértékben napjainkban is a XVIII.
szâzadbeli kis farmerek kôztârsasâgânak az alkotmânya befo-
lyâsolja.^ Ennek az anakronizmusnak messzeâgazô gyôkerei
vannak.

A kôztârsasâg megalapîtâsâtôl fogva az amerikai âllamfér-
fiak azon fâradoztak, hogy felismerjék a mâs kormânyfajtâk
alatt élô népek esetleges kâros befolyâsât az amerikai târsada-
lomra és kiértékeljék a nemzetkôzi viszonyokat, hogy kellô
mederbe terelhessék a hazai târsadalom kapcsolatait a kùlôn-
féle kormânyformâk alatt élô âllamokkal.^ Sehol az amerikai
életfelfogâs nem jâtszott dôntôbb szerepet, mint a kûlpolitika
kialakitâsâban és annak végrehajtâsâban. Az amerikai nemzeti
élet legkorâbbi megnyilvânulâsaiban felfedezhetjûk két gon-
dolatvilâg létezését. Az egyik gondolatvilâgot Washington
bûcsûbeszéde (Farewell Address) fejezi ki. Ez a beszéd nem volt
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Kôriilbelùl ezer esztendôvel ezelôtt Nyugat-Eurôpâban ûj
civilizâciô vette kezdetét. A Keletkôzép-Eurôpâban ûj hazât
talâlt magyarsâg is szerves tagjâvâ vâlt ennek a civilizâciônak és
az elmûlt ezer esztendôben tôbbszôrôsen hitet tett e mellett a

nyugati civilizâciô mellett. Tôrtészek szerint ennek az eurôpai
civilizâciônak a folytatâsa is fennmaradt. A Kôzépkorban a
fôldmûvelô, feudâlis és egyhâzi beâllîtottsâg jellemezte, majd
pedig fokozatosan modernizâlôdott, azaz eg^yre vilâgibb, egryre
jobban urbanizâlt, politikailag magâra ismerô korszakon ke-
resztùl elérkezett az eliparosodâs és tudomânyos beâllîtottsâg
napjainkat uralô életszemlélet korâba.'

A nyugat-eurôpai civilizâciô kiterjedése az Atlanti-ôceân
mâsik oldalâra természetes kôvetkezménye volt. A bicentennâ-
lis évfordulôjât ûnneplô Egyesûlt Âllamok és tôbb mint kétszâz
milliôra gyarapodott lakossâga ma mâr dominâlô zâszlôtartôja
ennek a nyugat-eurôpai civilizâciônak.

Mielôtt az Amerikâba szakadt magyarsâg zômének asszi-
milâlôdâsa teljessé vâlik, talân fontos lenne felemlîteni azt a
tényt, hogy Amerika majdnem egy milliôt szâmlâlô, részben
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lâmban és kûlônbôzô okok miatt érkezett a nyugati fôldtekére.
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érkezett magyarsâg gazdasâgilag, kulturâlisan (beleértve a
technikai és tudomânyos tevékenykedést is) jelentôs szerepet
tôltott be. Ugyanakkor politikai szempontbôl alig nevezhetô
hatâsos befolyâst gyakorlô kisebbségnek.

Ennek a negatîvnak nevezhetô hârom amerikai magyar
emberôltônek legnagyobb hibâjât a magyar egyéniségben és az
Amerikâba érkezett hullâmok kôzôtt mutatkozô mély szaka-
dékban kell keresnûnk, ennek a problémânak a târgyalâsa
azonban nem illeszthetô szûk keretek kôzé. A kérdés elôttûnk

tebât csak arra szoritkozhatik, hogy megvizsgâijuk a bicenten-
nâlis Amerika politikai irânyvezetését, mert minden elôzetes
téves sakkbûzâs ellenére is Amerika nagyhatalmi helyzete
dôntô befolyâst gyakorolhat a kôzépkelet-eurôpai élettérség és
az âltalânos vilâgpolitikai fejlemények kialakulâsa tekinte-
tében.

A kialakulô amerikai kûlpolitika:
Washington "bûcsûbeszéde"

Az amerikai alkotmânyt kétszâz éwel ezelôtt îrtâk alâ és
kôztudomâsû, hogy az atomkorszakban vilâghatalommâ nôtt
Amerika politikâjât nagymértékben napjainkban is a XVIII.
szâzadbeli kis farmerek kôztârsasâgânak az alkotmânya befo-
lyâsolja.^ Ennek az anakronizmusnak messzeâgazô gyôkerei
vannak.

A kôztârsasâg megalapîtâsâtôl fogva az amerikai âllamfér-
fiak azon fâradoztak, hogy felismerjék a mâs kormânyfajtâk
alatt élô népek esetleges kâros befolyâsât az amerikai târsada-
lomra és kiértékeljék a nemzetkôzi viszonyokat, hog^ kellô
mederbe terelhessék a hazai târsadalom kapcsolatait a kûlôn-
féle kormânyformâk alatt élô âllamokkal.^ Sehol az amerikai
életfelfogâs nem jâtszott dôntôbb szerepet, mint a kiilpolitika
kialakîtâsâban és annak végrehajtâsâban. Az amerikai nemzeti
élet legkorâbbi megnyilvânulâsaiban felfedezhetjûk két gon-
dolatvilâg létezését. Az egyik gondolatvilâgot Washington
bûcsûbeszéde (Farewell Address) fejezi ki. Ez a beszéd nem volt



mâs, mint alig burkolt felhîvâs a nemzet elszigetelôdése érde-
kében. Ugy is értelmezhetjûk, mint a nacionalista izolâciô
meghirdetését azzal a céllal, hogy az amerikai kôztârsasâg
hasznâlja ki az eurôpai fôldrésztôl valô tâvolsâgot és tartsa
tâvol magât az eurôpai kormânyok vetélykedéseitôl.

Washington beszédének ûjabb kori értelmezôi azonban
nemcsak a nemzeti elszigetelôdés kîvânatossâgânak adnak he-
lyet, hanem tovâbb menve, olyan értelmet is adnak
Washington gondolatainak, hogy Amerika fùggetlenségének
megvédelmezésén tûl az izolâciô megakadâlyoznâ egy tûlsâgo-
san ambîciôzus kûlpolitika esetleges kâros hazai kibatâsait. Itt
fôleg a gazdasâgi és belpolitikai kihatâsokra hivatkoznak.

Korunk politikai âramlatai, kûlônôsen az egyre jobban
kiterjesztett globâiis elkôtelezettségek, magukban hordozzâk a
megduzzadt hadsereg és ezzel pârhuzamosan a hatalmat gya-
korlô bûrokrâcia térnyerését az amerikai életben, ami a bel
politikai légkôr egyensûlyât felbillentheti.

De az elszigetelôdés elve magâban rejti az ûgynevezett
nativizmust is,^ aminek legalâbb is teoretikusan, van rossz- és
jôindulatû vâltozata. A rosszindulatû: az idegengyûlôlet.
Ebbôl eredt a dél- és kelet-eurôpai bevândorlâsok, valamint a
nem eurôpai bevândorlâsok szabâlyozâsa is. Ennek a xenopho-
biânak legûjabb megnyilvânulâsât a vietnâmi menekûltek
esete bizonyîtja.^

A jôindulatû nativizmust abban fejezik ki, hogy a "felelôs-
ség érzettel rendelkezô amerikaiak" amiatt aggôdnak: az
amerikai târsadalom képtelen lesz beolvasztani a fajilag és
kulturâlisan elkûlônîthetô bevândorlôk tômegeit a nemzet
homogén testében. (Ezek a kimagyarâzkodâsok kényelmesen
âtsiklanak az ugyancsak "nativ" feketék beolvasztâsânak szinte
megoldhatatlan problémâjânl)

Az amerikai nacionalizmust nehéz elvâlasztani a Washing
ton âltal kibirdetett elszigetelôdéstôl és ha hozzâvesszûk a nati-
vizmus inkâbb rossz-, mint jôindulatû érzésvilâgât, az olvasz-
tôtégelyt valabogyan elkeriilô bevândoroltak és bizonyos mér-
tékig utôdaik is, hideg zuhanyként vehetik ennek a politikai
âramlatnak esetleges ûjjâéledését akâr a bel-, akâr a kûlpoliti-
kâban. Igaz viszont, hogy ennek komolyabb jeleivel ma még
nem talâlkozunk.



Wodrow Wilson: internacionalizmus

Az amerikai politikai élet mâsik ideolôgiâja, bar szintén
kétszâz éves mûltra tekinthet vissza, legjobban Woodrow
Wilsonhan testesîthetô meg. Ez a gondolatvilâg nem elszigete-
lôdést, ellenkezôleg, inkâbb egyre novekvô amerikai részvételt
sûrget a nemzetkôzi életben. Wilson kôvetôi annak tudatâban,
hogy az amerikai forradalom kûlpolitikâjât a kûlfôld mâr kez-
dcttôl fogva gyanakvâssal fogadta, azt propagâljâk, hogy
demokratikus és haladô âllamformâk tâmogatâsâval az embe-
-iség széles rétegei részesûlhetnek az ûn. amerikai forradalom
gyiimôlcseiben. Ennek az amerikai demokrâciâba vetett hitnek
szinte missziôs kereteket ôltô propagâlâsa a wilsoni inter-
nacîonalizmus egyik fôpillére.

Megjegyzésre érdemes az a tény, hogy az amerikai demok-
râcia egész kétszâz éves tôrténelme folyamân soha nem volt
kitéve kùlsô veszedelemnek (tâmadâsnak), kivéve a hîrhedt
Pearl Harbort, ami mâr magâban véve is egyedùlâllô esemény.
Viszont az is kétségtelen, hogy a wilsoni demokrâcia védelmé-
nek ûrtigye alatt az amerikai demokrâcia nem egyszer éreztette
az ellenfelekkel a fôldrajzi adottsâgok védelmcben kifejleszt-
hetô arzenâl iszonyatos erejét.

Kûlfoldi megfigyelôk egyôntetû véleménye szerint az ame-
rikaiak mindig valami jôt akarnak tenni, viszont néba a legret-
tenetesebb bûnôket, sokszor tiidtukon kîvûl, éppen a jôszân-
dékûak kôvetik el.®

Szâzadunk elején Wilsont nem lehetett attôl visszatartani,
hogy bele ne keveredjék az elsô vilâghâborûba s amikor bele-
keveredett, nem lâtott egyéb megoldâst, mint a demokrâciâk
teljes gyôzelmét. Ennek a "totâlis" gyôzelemnek az eredménye
jôl ismert: a vesztes Németorszâg geopolitikai szempontbôl
megnyerte a hâborût; az Osztrâk —Magyar Monarchiât fel-
daraboltâk és a kisantanttal igyekeztek helyettesîteni, amely
formâciô se életképességet, se ellenâllâst nem tudott felmutatni
a nagy-német és pânszlâv bekerîtô mozdulatokkal szemben. Az
internacionalizmusba belefâradt amerikai kôzhangulat nem-
csak Lengyelorszâgot és a balti âllamokat, de magât a Wilson
agyâban megsziiletett Népszôvetséget is cserbenhagyta. Wilson
utân Rooseveltig az amerikai kormânyok izolâciôs politikâra
tôrekedtek.



Roosevelt idejében az amerikai népet megint râvették az
ûjabb eurôpai hâborûban valô részvételre és ezzel az inter-
nacionalista irânyvezetés ismét teret nyert. Ennek jôl ismert
eredményei: Kairo, Téhéran, Jalta és Potsdam. Tovâbbâ
Amerika és Nagy-Britannia megengedték Sztâlinnak, hogy a
66 milliôt kitevô és ma mâr mintegy 120 milliôra szaporodott
kelet-eurôpait terelhessen szovjet befolyâs alâ.

Roosevelt kormânyzata ôta a wilsoni eszmék ismét teljes
erôre kaptak. A demokrâcia (Wilson vâltozatû) tanait ismét
hangoztatni kezdték és nyilvânvalôvâ vâlt, hogy bizonyos te-
kintetben igyekezték a "progresszîv" âllamokat szembeâllîtani
a "reakciôs" âllamokkal, mint azt példâul az Indiai fôidrészen
és Afrikâban lâthattuk. A végcéit abban lâttâk, hogy az
amerikai demokrâciât ezzel a politikâval nemcsak megvédel-
mezik és nyersanyag szûkségleteit fedezik, de egyûttal az
amerikai mintâra készûlt demokratikus intézményeket kûlfôl-
dôn is erôs alapokra helyezik. A II. vilâghâborû ôta befolyâs-
mentes, azaz altruisztikus kûlpolitika, legyen az diplomâciai,
vag^ kereskedelmi eszkôzôkhôz kôtve, csakis az âlmodozôk, a
"peacenikek" és egyéb vilâgboldogîtôk jelentéktelen csoport-
jaihoz voltak fûzhetôk — soha a hivatalos amerikai kûlpoliti-
kâhoz.

Abban a biztos tudatban, hogy az amerikai kontinensen
egy bevândorlôkbôl kialakult demokrâciâban a nemzeti intéz-
mények szilârd alapokra épûltek, valamint az a tény, hogy ezek
az intézmények rendkîvul dûs aratâst hoztak, jôtt létre a bizo
nyos szempontbôl anti-kommunistânak is tekinthetô jelmon-
dat, az "American Way of Life".

Leplezett poUtika

Az eddig âttekintett politikai vonalvezetések megfontolâsâ-
bôl nemvârt kôvetkeztetések vonhatôk le. Elsôsorban mâr

maga a terminolôgia is tévûtra vezet. Az elemzésbôl kitûnik,
hogy a Washington féle elszigetelôdés tulajdonképpen âlcâzott
nacionalizmus és a wilsoni internacionalizmus semmiféle ro-

konsâgba nem hozhatô a marxi —lenini nemzetkôziséggel.
Mind a Washington féle politika, mind a Wilson féle nemzet-
kôzi demokrâci alapelvei az elmûlt kétszâz esztendô alatt vâlto-



gattâk egymâst, s bar kûlsôségekben vâltozhattak, az alapelv
mindig is az amerikai érdekek szemelôtt tartâsân nyugodott.

Az amerikai kûlpolitika tekervényes vonalait kôvetô és ana-
lizâlô kutatôk mâr 1952-ben arra a megâllapîtâsra jutottak,
hogy Amerika nemzetkôzi politikâja minden 27-28 évben
"kûlérdekû" és "belérdekû" ciklusokon ment keresztûl. îgy
1952-ben megjôsoltâk, hogy az 1960-as években Amerika vissza
fogja vonni magât a kiterjedt vilâgpolitikai tevékenykedé-
sektôl.® Erre a legtalâlôbb példa a vietnâmi-hâborû tûzôn-vî-
zen valô befejezése és a Nixon-doktrina bejelentése.

Ugyancsak nagyfontossâgû az a tény, hogy az amerikai kûl
politika hivatalos vezetése az elsô vilâghâborût kôvetôen az ûn.
Ivy League — Wall Street — WASP kezekben van, amit Kis
singer személye és négyéves kûlûgyminisztersége nyitott meg
egyéb ôsszetételû kûlûgyminiszterségek elôtt.

De bârmely politikai ôsszetétel kerûlt is a legmagasabb he-
lyekre, a mâsodik vilâghâborût kôvetôen az amerikai kôzhan-
gulat azt az âllâspontot foglalta el, hogy a béke megtartâsa a
Szovjetuniôval minden âldozatot megér. Ezt a kôzhangulatot a
hivatalos kûlpolitika a jelenlegi status quo fenntartâsâban lâtja
biztosîtottnak. Ezt az ôhajt Truman, Eisenhower, Kennedy,
Johnson és Nixon egyformân felismerte és politikâjât ennek
megfelelôen idomitotta. Ennek a politikânak volt a megtes-
tesitôje Ford és ezt lehet vârni az ûj elnôktôl, Cartertôl is. Jel-
lemzô a békeôhajra az a tény is, hogy a vâlasztâsi vitâkhan
elkôvetett baklôvések Kelet-Eurôpât és Jugoszlâviât illetôen
egyik jelôltnek sem okoztak komolyabb veszteséget. Ennek a
megértéséhez fôlôsleges érvelni azt a tényt, hogy az amerikai
értékrendszerben nem is olyan régen Keletkôzép- és
Dél-Eurôpa bevândorlôinâl talân csak az îrek, a kînaiak és a
feketék âllottak alacsonyahh szinten.

Ûj arcok, ûj eszmék?

Az amerikai politikai élet kûlsôségeinek kifejlesztése nem
hirtelen fordulatok, események kôvetkezménye. Az elôbbiek
manipulâlâsa azonban mindig fôszerepet jâtszott a kûlpolitika
megfogalmazâsâban és kivitelezésében. Kôzismert tény, hogy a
Nelson Rockefeller és testvérôccse, David Rockefeller befolyâsa



alatt allô "Council on Foreign Relations", illetve a "Trilatéral
Commission" elgondolâsait képviselô Henry Kissinger és
Zbigniev Brzezinski ideolôgiai szempontbôl alig kûlonbôznek.

Carter elnôk mâr hârom éwel ezelôtt alapos "kiértékelési"
folyamaton ment keresztiil. Résztvett a "Trilatéral Commis
sion" londoni gyûlésén, ahovâ meghivtâk. Az sem titok, hogy
az amerikai liberalizmus szôszôlôi 1976-ban csakis a liberâlis és

populista szavazatok ôsszességében lâttâk a demokrata part
egyetlen vâlasztâsi lehetôségét. Mâr pedig a demokrata pârton
belùl ennek a koaliciônak a jelôltje nem mâs, mint Jimmy
Carter volt. Egyébként a "kiértékelési" folyamat utân az a vé-
lemény alakult ki, hogy nemcsak a konzervativ, republikânus
Nixon volt "tamthatô", de az ûj elnokjelôlt is azok kôzé
tartozik, aki a hatalom birtokâban formâlhatôvâ vâlik.® Az
idô mutatja meg, hogy a keresztényszocialista elveket vallô
Carter mennyiben bizonyul "formâlhatônak". De talân mind-
ennél fontosabb lesz az, hogy az elnôk személye môgôtt milyen
politikai irânyzat emberei fedik fel azonossâgukat az elkô-
vetkezô egy-két évben.

Az is ismeretes, hogy az Egyesùlt Âllamokhan az utôhhi év-
tizedekhen ûj kûlpolitikât formâlô csoportosulâs jôtt létre.
Ennek a fedô neve a "Community". Az eleddig prominens Ivy
League — Wall Street — WASP, mâsnéven az "eastern
establishment" hâttérhe szorult. Ez a "Community" azaz
kôzôsség, mintegy 300 taggal rendelkezik és a két nagy part
tagjaihôl, a szakszervezetek képviselôihôl, valamint egyetemi
tanârok, hankârok, ûjsâgîrôk és volt magasrangû katonâk
soraihôl tevôdik ôssze.

Carter gyôzelmével minden eshetôség meg van arra, hogy a
"Trilatéral Commission" képviselôi és az ûj "Community"
tagjai fôleg Zbigniev Brzezinski személyéhen lesznek az ûj kûl-
politika de facto formâlôi.

Akâr lâthatô szerephen, akâr a kulisszâk môgûl fektetné le
Amerika kûlpolitikâjât Brzezinski, ez a marxista-humanista-
techetronikus gondolatvilâgû fîlozôfus, a Columhia egyetem
tanâra vârhatôlag azon fâradozik majd, hogy a szerinte a fej-
lôdés negyedik stâdiumâha érkezett Amerikât âtvezérelje az
egész fôldre kiterjedô, ûn. racionâlis humanizmus korâha,
amit ô a szerinte elkerûlhetetlen technetronikus korszak ideâlis
megtestesîtôjének tart.



Ennek az a lényege, hogy Amerika (és a vilâg) nem fordul-
hat vissza a vallâsi hegemônia, a nacionalizmus, vagy az azt
kôvetô marxizmus felé, mert az ûj korszak elôkészUése, a
technetronikus kor racionâlis humanizmusa mâr folyamatban
van. Ezzel kapcsolatban felemlîthetô a "Club of Rome" tevé-
kenykedése is.

Brzezinski szerint a racionâlis humanizmus tûlhaladta az
âltalunk ismert személyi szabadsâg eszményét, amelyet ô egy
vilâgkiterjedésû egyenlôséggel helyettesît. Ezazûj "egyeniôség"
nemcsak személyi és erkôlcsi egyenlôséget, de gazdasâgi egyen-
lôséget is jelentene, ami magâban rejti a vilâg természetes és
elôâllîtott vagyonânak az egyenletes szétosztâsât. Bâr az
1792-es francia forradalom "Liberté, Égalité, Fraternité" jel-
szavaitôl nehéz megszabadulni, az 1970-es években valôszî-
nûleg meg kell ismerkednûnk egy ûj formât ôltô és mélyen-
szântô gazdasâgi, erkôlcsi — egyéniséget és orszâgokat ûj
politikai megfogalmazâsban kifejezô — fogalommal, amit
szupernacionalizmusnak neveznek.

Ennek a szupernacionalizmusnak egyik korai munkâlkodô-
ja maga Kissinger volt, aki ôvatosan bâr, de tervszerûen fej-
lesztette ki azt az elméletet, hogy fell kell készûlnûnk az elke-
rùlhetetlen lépésre, a nemzeti âllam eszméjének a feladâsâra.
Kissinger 11 êwel ezlôtt, 1965-ben mâr ilyen szellemben îrt és a
kôzépkelet-eurôpai népeket illetô Sonnenfeldt-féledoktrina is
ennek az elméletnek a szûleménye.

Kôvetkezmények

Etnikus szempontbôl most mâr vilâgossâ vâlik, hogy a
magyar nemzeti érdekek képviseletében kifejtett minden erô-
feszîtés, mondhatni, kudarcra volt îtélve. Az Amerikâban élô
nemzetiségi csoportok "felszabadîtâs"-ra irânyulô kîsérletei és
kongresszusi erôfeszîtései szinte szappanbuborékokként puk-
kantak el. Vâltozâs a jôvôben sem vârhatô, ha ugyanazon az
ûton haladnak az erôfeszîtések. Az egyetlen halvâny reményt
ahhoz fûzhetjûk, ha valami môdon sikerûl a magyarsâg érde-
keit az Egyesûlt Âllamok érdekeivel azonositani. Ilyen azonosl-
tâsra van példa mind a mûltban, mind a jelenben is. Csak
ilyesfajta "ûj utak" keresésével lehet valamit remélni, annâl is
inkâbb, mert az amerikai nép amerikanizmusa még esetlege-



sen beiktatott szupernacionalista politikâban is megkôvetelné
az amerikai érdekek védelmét.

Miutân az Egyesûlt Âllamok hatalmi gôcpontjai: a had-
sereg, az ipar, a szakszervezetek és a magân kezekben lévô kôz-
gazdasâgi erôk mindent elkôvettek a mûltban, hogy a hâborû-
kat megnyerjék és a politikusok semmitôl sem rettentek el,
hogy a gyôzelmet elveszîtsék, ma minden jel arra mutât, hogy
ûj koalîciô van kialakulôban, ami ûj formâkban igyekszik biz-
tosîtani a nagyhatalmi poziciôval jârô elônyoket az elkôvetkezô
emberôltôre.

Mâr az orszâg antropolôgiai ôsszetételébôl is az kôvetkezik,
hogy Amerika a technetronikus korszakban is keresi majd a
nemzeti csoportosulâsokban rejlô erôt, ezért a magyar érdekek
nem engedhetik meg maguknak azt a kényelmes âllâspontot,
hogy ûgy sincs keresnivalônk az amerikai politika kialakîtâsâ-
ban. Az azonban valôszînû, hogy a régi formâkat meg kell vâl-
toztatni, mert az ûj kôntôsben gyakorolt hatalmi politika
irânyîtôi csak ellenszenwel fogadhatjâk az "elavult" nemzeti
eszméket és tôrekvéseket.

Bar a szuverén és nemzeti gondolatok esetleg elvesztik
népszerûségiiket a hivatalos politika berkeiben, kellô adat âll
rendelkezésre, amely szerint a mûlt szâzad ipari forradalmâ-
nak, korunk uniformizâlâsra tôrekvô technikai fejlôdésének
kihatâsai az emberiségre ellenâllâst gerjesztettek a civilizâlt, de
még a kevésbé kultûrâlt népcsoportok kôzôtt is. Ennek jelei
egyre nagyobb mértékben jelentkeznek a regionâlis és geopoli-
tikai egységek nyugtalansâgâban és a meghasonlâs terjedésé-
ben.

Elôrelâthatôlag ez a folyamat a technetronikus korszakban
sem alszik ki és ha az észak-amerikai kontinensen jelenleg csak
elidegenûlésrôl, szeparatizmusrôl (Qjuébec) kapunk hireket, a
vilâg egyéb részein a provinciâlis ônâllôsâg és a szuverén nem-
zetformâlôdâsok feszegetik a régi politikai egységeket és
hatârokat.

Minden jel arra mutât, hogy a modem technolôgia annyira
megbûvôlte a politikai és gazdasâgi tervezôket, hogy azok arra
a téves âllâspontra jutottak: az emberiséget megbîzhatô gépe-
zet môdjâra lehet irânyîtani. Ha ehhez hozzâadjuk, hogy az
egyre jobban ôsszpontosulô âllamhatalom képtelen biztosîtani



egy tôrvénytisztelô, tisztességes târsadalmat, aminek hiânyâ-
ban tovâbbi elidegenûlés vârhatô, akkor nyilvânvalôvâ vâlik,
hogy az ûj szupernacionalizmusra is nehéz napok vârnak.

Osszefoglalôként tehât azt mondhatnânk, hogy a szuper-
nacionalista elgondolâsra alapîtott hatalmi politika pdrhuza-
mosan halad a wilsoni utôpisztikus politikâval s mint ilyen, ûj
problémâkkal kôszônt be életûnkbe és utôdaink életébe.
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Bfrô Bêla dr. :

BURGENLANDI KRÔNIKA

1919-ben a St. Germain-i béketârgyalâs dôntése Nyugat-
Magyarorszâg egy részét (4312 négyzetkilométernyi teriiletet)
Ausztriâhoz csatolta. Ennek alapjân két éwel késôbb, 1921
oktôberében a magyar kormâny âtadta a terûletet Ausztriânak
s az egykori magyar hatârvidék Burgenland néven az osztrâk
szôvetségi kôztârsasâg nyolcadik tartomânya lett. Az osztrâk
hadsereg teljes hadi készûltséggel 1921 november 21-én vonult
be Burgenlandba s azzal teljessé lett a soknemzetiségû Magyar-
orszâg feldarabolâsa.

De ezzel meghiûsult Masaryk és Benes terve is: Ausztria és
Magyarorszâg kôzôtt egy szlâv korridor létesîtése, azaz Nyugat-
Magyarorszâgnak Csehszlovâkia ésJugoszlâvia kôzti felosztâsa.



Ezért a magyar irredenta és revîziôs mozgalmak alig foglal-
koztak a burgenlandi kérdéssel, miutân jôl tudtâk, hogy a
csehszlovâk—jugoszlâv korridor teljesen elzârta volna Magyar-
orszâgot a Nyugattôl. Az osztrâk uralom egyébként sem jelen-
tette a burgenlandi magyarsâg elnyomâsât, mert az ott élô ôs-
magyar, székely, bessenyô gyepûvédô hatârôrôk leszârmazottai
teljes mértékben részesûltek az osztrâk nemzetiségi jogrendszer
védelmében. Burgenland ma sem tagadja meg a kôzôs mûlt
ôrôkségét szellemi és kultûrpolitikai tôrekvéseiben, âpolja az
osztrâk és magyar nép kôzôs vagy rokoni tradîciôit.

A Burgenland név ûj keletû: az 1918/19-es osztrâk âtcsa-
tolâsi tôrekvés terméke. Mivel mind a hârom német tôbbségû
vârmegye, azaz Wieselburg (Moson), Ôdenburg (Sopron) és
Eisenburg (Vas) német nevében a "burg" szô szerepel, ezt a
gyûjtônevet kapta az elcsatolt terûlet. Eredetileg "Vierburg"
lett volna a kôzôs név, mert Pressburg (Pozsony) megyét is
hozzâ akartâk csatolni, de azt Csehszlovâkia szerezte meg és
végûl dr. Alfred Waldheim, az ûj osztrâk tartomâny elsô tar-
tomânyi fônôke adta meg Burgenland mai, véglegessé vâlt
nevét. A nevet indokolttâ teszi a tartomâny teriiletén min-
denfelé emelkedô sok vâr is, harcokkal telt elôidôk némasâ-
gukban is beszédes emlékei.

Az osztrâk birtokbavétel nem ment simân. 1920/21-ben
magyar szabadcsapatok szâlltâk meg az âtadandô teruletet, ez
azonban mâr nem vâltoztatott az elcsatolâs tényén, mindôssze
Bethlen Istvân miniszterelnôknek sikerult az 1921 november

13-i velencei protokoll alapjân Sopronra és kôrnyékére nép-
szavazâst kérni. Annak eredményeként Sopron Magyarorszâgé
maradt és nem lett — osztrâk tervek szerint — Burgenland
székvârosa. Az osztrâkok ma is "Scheinabstimmung"-nak tart-
jâk a soproni népszavazâst, mert a falvak tôbbsége az elcsa-
tolâsra szavazott és csak a soproni magyarok szavazattôbbsége
dôntôtte el Magyarorszâg javâra a népszavazâst.

1922-ben a Hatârmegâllapîtô Bizottsâg ùjabb tîz kôzséget
adott vissza Magyarorszâgmak. Az îgy immâr véglegesen kiala-
kult ûj tartomânynak Eisenstadt-Kismarton lett a székhelye.

Ausztria nyolc tartomânya kôzôtt Burgenland teruletileg a
hetedik: 3966 négyzetkilométer, 275.000 lakossal. (Vorarlberg
a nyolcadik, azaz legkisebb teruletû.) A lakossâg tûlnyomôrészt



német, Heanzen-Heinzen-eknek nevezik ôket, magyarosan
hienceknek. A horvâtok szâma 40.000, a magyaroké 10.000.
Tâjképileg a tartomâny jellegét a Fertô-tô adja meg, melynek
36 km hosszû, 6 —15 km széles és 1 —1.5 méter mély kiter-
jedésébôl hâromnegyed rész Ausztriâé, a déli egynegyed rész
Magyarorszâgé. A tô és kôrnyéke kedvelt nyaralôhellyé fej-
lôdôtt.

Burgenland mûltjânak tudomânyos kutatôi megâllapîtot-
tâk, hogy teriiletén mâr az ûj kôkorszakban emberi telepûlések
voltak. A rômai idôkben Pannoniâhoz tartozott, a Kr.u. V.
szâzad kôzepe felé Attila uralma alâ keriilt, majd germânok,
gôtok, herulok, longobardok tulajdona volt. Utânuk 200 évig
az avarok, azaz elômagyarok tartottâk uralmuk alatt, mîg
végûl Nagy Kâroly csâszâr legyôzte ôket és a teriilet Karoling
hatârvidék lett. Ekkor, a IX. szâzad végén jelentek meg a
magyar honfoglalôk és vették birtokukba tôbb mint egy évez-
rednyi idôszakra ezt a szép hatârvidéket.

Az Ârpâd-bâz elsô évszâzadai alatt a gye^û-rendszer bizto-
sîtotta a teriilet védelmét, majd a tatârjârâs utân azt a vârépt-
tés rendszere vâltotta fel. A késôbbi évszâzadoktôl kezdve az

Ôrvidék tôrténelme azonosult Magyarorszâg tôrténelmével.
Az âtcsatolâssal ûj korszak kezdôdôtt Burgenlandban.

Német lett az âllamnyelv, de az ûj kormânyzat nagy tapintattal
bânt a magyar kisebbséggel. A bevonulô osztrâk hadsereget a
lakossâg rokonszenwel fogadta és hamar ôsszebarâtkozott az ûj
uralom hivatalos képviselôivel.

Azôta, az 1958-tôl 1945-ig tartô német megszâllâst leszâ-
mîtva, viszonylagos nyugalomban élt Burgenland népességé-
nek keretében a magyar lakossâg is. A mâsodik vilâghâborû
utâni évtizedekben nagry fellendûlés induit meg. A turista-
forgalom âllandô emelkedést mutât. Szâllodâkban 8000 âgy,
magânhâzakban 6000 âgy nyûjt pihenést a vilâg minden részé-
bôl érkezô, kûlônbôzô igényû és zsebû turistâknak. Évenként
âtlag szâzezer lâtogatô fordul meg Burgenland vârosaiban-kôz-
ségeiben. Kûlônôsen nag^y a Fertô-tô kôriili ûdûlôtelepek:
Neusiedl, Rust, Môrbisch nyâri forgalma, de sok a turista
Eisenstadtban, Sauerbrunnban, Bad Tatzmannsdorfban, Gûs-
singben stb. is. Az autôs camping-ezôket jôl kiépitett camping-
hâlôzat vârja, a vékonypénzû fiatalok pedig olcsô Jugendher-



bergekben kapnak szâllâst. És mivel Burgenland nagyrésze
bortermô vidék, a jô borok kedvelôinek mindenfelé hangulatos
borospincékben nyîlik alkalmuk kedélyes poharazgatâsra.

Az ûthâlôzat korszerû. Postaautôbuszon és magânvâlla-
latok autôbuszain a legfélreesôbb kôzségekbe is kônnyû eljutni.
Nem mondhatô ez el a vasûti kôzlekedésrôl. A vasûthâlôzat
kûlônôsen Észak- és Dél-Burgenland kôzôtt rossz, példâul
Eisenstadtbôl Oberpullendorfba csak a Magyarorszâgon ke-
resztûl vezetô korridoron ât Sopron érintésével lehet eljutni, a
mai magyarorszâgi rendszer irânt joggal bizalmatlan kiilfôldi
magyar utasok indokolt aggodalmâra.

Burgenland magyar kisebbségének békés kulturâlis fej-
lôdését elôszôr az 1938-as események szakîtottâk meg. Abban
az évben Németorszâg megszâllta Ausztriât, az "Anschluss"
évekre megszûntette Ausztria fûggetlenségét és vele a magyar
kisebbség ônâllô életét is. A német uralom bezârta a magyar
nyelvû iskolâkat, megszûntette a magyar egyesûletek mûkô-
dését, azaz osztrâk-ellenességében magyar-ellenes is volt.
Fokozta a bajokat a mâsodik vilâghâborû egyre zavarosabbâ
vâlô idôszaka is. Annak végén, 1945-ben Ausztria visszanyerte
ônâllôsâgât, de nem teljesen, mert az orszâgra 1955-ig nehe-
zedô szovjet megszâllâs erôszakossâgai meggâtoltâk a szabad
fejlôdést.

1955-ben, a szovjet megszâllôk kivonulâsa utân fellélegzett
Burgenland magyarsâga is, de az élénken megindulô kulturâlis
élet csak rôvid ideig tartott. A szomszédos Magyarorszâg egyre
inkâbb kommunista uralom alâ keriilt, szovjet csatlôsâllammâ
sûllyedt és 1948-ban, "a fordulat évé"-ben leereszkedett a
szabad és rab vilâgot egymâstôl elvâlasztô vasfûggôny. Burgen
land magyarsâga elvesztett minden ôsszekôttetést a magyar
kultûrélettel, amely maga is kommunista terror alatt kûzdôtt
és kûzd a létéért. Ez magâval hozta azt is, hogry a magyarorszâ
gi kommunista rendszer érzelmileg is eltâvolîtotta a burgen-
landi magyarsâgot az otthonitôl. Az erôsen kommunista-elle-
nes érzelmû burgenlandi magyarok kôzûl sokan megtagadtâk
magyarsâgukat, azzal egyiitt elhagytâk nyelviiket és magyar
tradîciôikat is, hogy râjuk ne sûssék a "kommunista"-bélyeget.
Ez volt a mâsodik csapâs Burgenland magyarsâgâra.



Iskolaûgy

Burgenland iskolarendszere Ausztria tôrvényes iskolarend-
szerének része. Az 1962. évi tôrvény szerint hatéves korban
kezdôdik az âltalânos tankôtelezettség és a kôtelezô iskolâzâs
kilenc éven ât tart, mindvégig tandîjmentesen. A Volksschule
alsô tagozata négyosztâlyos, utâna kôvetkezik a magasabb isko-
lâzâst nem igénylô tanulôknak a szintén négyosztâlyos Volks-
schuloberstufe, a tovâbbtanulni kîvânôknak pedig a Haupt-
schule. A kilencedik évben tartott politechnikus tanfolyam
azoknak kôtelezô, akik nem tanulnak tovâbb.

A tovâbbtanulni klvânôk a Volksschule negyedik osztâlyâ-
nak elvégzése utân a gimnâziumban vagy reâlgimnâziumban
folytathatjâk tanulmânyaikat kilenc éven ât s akkor érettségi
vizsgât tesznek. Ezutân kôvetkeznek az egyetemi vagy fôiskolai
tanulmânyok. A gimnâziumon kîviil még sokféle szakiskola
van, kûlônôsen magasfokû a tanâr- és tanîtôképzés.

Burgenland lakossâgânak 87%-a német, 10%-a horvât,
2%-a magyar és 1%-a egyéb nyelvû. A lélekszâm inkâbb fo-
gryôban, mint nôvekedôben van. 1951 és 1961 kôzôtt a tarto-
mâny népessége 2%-kal csôkkent.

Jelenleg Burgenland teriiletén nyolc âltalânos gimnâzium
és két kôzépfokû kereskedelmi iskola, valamint egy magasabb
technikai iskola van. A Volksschule természetesen mind német
nyelvû, de a horvât kôzségekben 42 Volksschule-ban horvâtul
is tanîtanak. Félig magyar nyelvû Volksschule ma mâr csak
kettô van Burgenlandban.

Az âltalânos helyzetrôl hiteles és târgyilagos tâjékoztatâst
nyûjt Tô'Wy Ernô kormânytanâcsos, felsôôri jârâsi tanfelûgyelô
e sorok irôjânak kérésére a kôvetkezôkben:

Burgenland fennâllâsânak elsô két évtizedében a magyar
iskolai tôrvények maradtak érvényben. Megmaradtak az egy-
hâzi iskolâk és felûgyeletûk, de e mellett bevezették az âllami
felûgyeletet is.

A magryar tanîtôk nagyon aktîvak voltak: énekkart, szînjât-
szô csoportokat, egyesûletet, olvasôkôrt szerveztek. A virâgzô
kôzôsségi élet a tanîtôk érdeme volt. 1938-tôl 1945-ig Hitler
hadserege tartotta megszâllva Ausztriât, de 1945-ben ûjra
visszaâllt a tôrvényes rend. A felsôôri kôrzet élére ismét magya-



rul beszélô tanfelûgyelô keriilt, aki a magyar népcsoport érde-
keit is képviseli.

A tartomânyi tôrvény értelmében ha a legutolsô népszâm-
lâlâs alapjân az illetô helység lakossâga legalâbb 30%-ban a
kisebbséghez tartozik, akkor vegyes nyelvû az iskolâja. Ha
30%-nâl kevesebb a kisebbség, akkor az âllam nyelvén folyik a
tanîtâs és a kisebbség nyelvét szabadon vâlasztott târgyként
vezetik. E rendelkezés alapjân Burgenlandban csak Alsôôr és
Sziget elemi iskolâi vegyes-nyelvûek, vagyis csak ezekben tanit-
jâk a magyar nyelvet rendes tantârgyként. Minden mâs kôzség-
ben a magyart csak szabadon vâlasztott târgyként tarutjâk
(Felsôôr, Felsôpulya, Felsôlôvô).

Az utolsô hivatalos népszâmiâlâs szerint az egész lakossâg
kôzûl (zârôjelben) négy kôzségben a magyarok szâma îgy ala-
kult:

Felsôôr

Alsôôr

Sziget
Felsôpulya

(4734)
(915)
(238)
(2045

941 magyar

783 magyar
207 magyar

1019 magyar

Ôsszesen | (7932) | 2950 magyar
Ugyanakkor a burgenlandi horvâtok szâma: 24.617. Magyar
oktatâsban kôrulbelûl 500 tanulô vett részt. Iskolân kîviili

magyar oktatâs folyik a népfôiskolâk keretében is szakszerû
vezetéssel, nagy kedwel.

Igen jelentôsek a magyar nyelv âpolâsa és megtartâsa szem-
pontjâbôl az egyhâzak magyar nyelvû istentiszteletei is. Szinte
kizârôlag magyar az istentiszteletek nyelve az alsôôri és kôzép-
pulyai rômai katolikus templomokban, valamint a felsôôri
reformâtus és a szigeti evangélikus templomban, mîg a felsôôri
és felsôpulyai rômai katolikus templomokban német nyelvû is
tentiszteletek mellett vasâmaponként egy-egy magyar szent-
misét is tartanak.

Az 1955. évi âllamszerzôdés leszôgezte az Ausztriâban élô
horvâtok és szlovének jogait, de a magyarokét nem. E sajnâ-
latos tény ellenére a magyarok is élvezik az oktatâsûgyi minisz-
térium és a burgenlandi tartomânyi kormânyzat tâmogatâsât,
anyagi juttatâsait. Ebbôl jelentetik meg a tankônyveket és ta-



nîtâsi segédeszkôzôket is. 1953-ban jelent meg egy kétrészes
Vezérfonal, 1954-ben egy magyar Olvasôkônyv, 1963-ban
Tôlly Ernô tanfelûgyelô szerkesztésében az Ôrômmel éneke-
lûnk cimû segédkônyv, végiil 1968-ban A magyar ïrodalom
gyôngyszemei cîmû fûzet. Sajnos, mindez nem kielégîtô, fôleg
a magyar szôtârak, helyesirâsi és nyelvi kônyvek hiânya sûlyos
problémât jelent.

A magyar kônyvtârak terén fejlôdés van kialakulôban, ami
a Burgenlandi Magyar Kultûregyesûlet érdeme.

Komoly probléma a tanitôk magyar képzésének kérdése is,
mert a magyar tanitôk magyar irodalmi, nyelvi és kulturâlis
ismeretei bizony hiânyosak. Az idôsebb tanitôk, akik jô magyar
nyelvtudâssal rendelkeznek, fokozatosan kikerûlnek az iskolai
szolgâlatbôl s az ifjabb nemzedéknek; a felsôlôvôi gimnâzium
kivételével nincs lehetôsége a magyar nyelv tanulâsâra maga-
sabb fokon. Ezen a téren ûj ûtakat kell keresni.

Érdemes itt idéznûnk a tôrvényt, amely a vegyes nyelvû
iskolâk szellemét szabja meg a kôvetkezôkben:

"A kétnyelvû oktatâsnak az a feladata, hogy a tanulôkat a
német és magyar nyelvben kiképezzék és megismertessék velûk
mind a tôbbségi nép, mind a magyar kisebbség kulturâlis érté-
keit, hogy alkalmasak legyenek, sajâtossâgaik tekintetbe véte-
lével, Ausztria gazdasâgi és kulturâlis életében résztvenni. Az
egyetemes oktatâsi és nevelési munkânak mindkét nyelv kôl-
csônôs megértéséhez és megbecsûléséhez kell vezetnie, a belsô
béke megtartâsâhoz és az emberi kapcsolatok tovâbbi kibon-
takoztatâsâra a szûkebb hazâban és a széles vilâgon."

Vannak borûlâtôbb megnyilatkozâsok is. Egy burgenlandi
tanâr levelében ezeket irja:

"Hât bizony az iskolaiigyben meglehetôsen sôtét a helyzet.
Igaz, ilyen az egész burgenlandi magyarsâg helyzete is. Az
1971-es népszâmlâlâson 5000-en vallottâk magukat magyar-
nak, a mostani ôsszeirâskor (1976) pedig csak alig tôbb, mint
1500-an. Magyar iskola tulajdonképpen sehol sincs. Két kis
ôsszevont iskolâban van ûgynevezett kétnyelvû oktatâs, de valô-
jâban az is csak abbôl âll, hogy egyetsmâst magyarul is meg-
magyarâznak, ha a német tankônyveket vagy tananyagot
valaki nem érti. Ezen kivul van a magyarok szâmâra hârom
magyar ôra.



Fakultatîv magyar oktatâs van néhâny iskolâban, de a
tanulôk egy része német anyanyelvû s ezért a magyar gyere-
kekkel is primitîven kell foglalkozni. Az az âltalânos vélemény,
hogy éppen a magyar gyerekeket nem kûldik magyarra; azt
mondjâk, azok ûgyis tudnak magyarul. Az mâs kérdés, hogy
egy magyar mondatot sem tudnak leîrni.

Sajnos, majdnem hasonlô a helyzet a magyar tanîtôk vona-
lân is. Akik magyart tanîtanak, maguk sem tanultak soha ma
gyare (a gimnâziumi tanârok kivételével) vagy legfeljebb tîzéves
korukig. Pâr év ôta van lehetôség pârhetes magyar nyâri tan-
folyamra. A statisztika, amely tôbbszâz magyar tanulôt tûntet
fel, valôjâban szemfényvesztés. A félévet 20 —30-an kezdik s a
félév végére leapadnak néha 10 alâ is. Most akarunk lépéseket
tenni a kormânynâl, hogy a magyar ûn. Wahlpflichtfach-ként
tanîthassuk, valamelyik modem idegen nyelv helyett rendes
târgyként, heti 5 ôrâval. Ez azutân érettségi târgy is lehetne. A
kérdés csak az, hogy lenne-e elég tanulônk."

Kultûrélet

Az iskolân kîviili magyar kultûrélet inkâbb hanyatlôban,
mint emelkedôben van. Burgenlandban a magyar szellemi
életnek nincs megfelelô vezetôegyénisége és irânyltôja. Nincs
egyetlen magyar nyelvû ûjsâg vagy folyôirat sem a szerény
igényû, sokszorosîtott "Orség"-en kîvul. A nyomtatott magyar
kiadvânyok szâma elenyészô s azok sem jutnak el a széles nép-
rétegekhez. A jelenlegi holtpontrôl valô kiemelkedés csak egy
meginditandô magyar ûjsâg ûtjân lenne lehetséges, de ahhoz
megfelelô szellemi vezérkar és anyagi alap kellene. Ma egyik

"A gazdasâgi jôléttel és az osztrâk életbe valô beilleszkedés-
sel egyenes arânyban szûnik meg az érdeklôdés a magyar iro-
dalom s âltalâban a magyar kultûrjavak irânt. 70% nem olvas
magyar kônyvet, 80% nem jârat magyar ûjsâgot" — îrja egy
magyar megfïgyelô. Ez a mai helyzet annak ellenére, hogy az
dllam nem akaddlyozza a szabad magyar nyelvhasznâlatot.

Az alâbbiakban, a helységek szerinti részletes târgyalâs
sorân az iskola- és kultûrviszonyokrôl csak magyar viszonylat-
ban nyûjtunk tâjékoztatâst, azaz csak azokra a helységekre
tériink ki, amelyekben nagyobbszâmû magyar lakossâg él. Sok



emléke van ezeréves magyar mûltnak Burgenlandban minde-
nûtt, de azoknak ismertetése nem ennek az irâsnak a feladata.

Csak néhânyat emlîtûnk meg kôzûlûk:
Neusiedl-Nezsider-ben a Tâbor nevû kôzépkori vârban la-

kott utolsô Ârpâd-hâzi kirâlyunk, III. Endre ôzvegye az
1300-as évek elsô tizedében. Régi magyar mâgnâsok; a
Batthyâny, Czirâky, Draskovich, Erdôdy, Esterhâzy, Fraknôi,
Nâdasdy, Zichy csalâdok vârai emeikednek a dombtetôkôn.
Raiding-Doborjânban âll Liszt Ferenc szûlôhâza. Nickelsdorf-
Miklôshalmân emléktâbla hirdeti, hogy 1848-ban ott ûlésezett
Kossuth Lajos Honvédelmi Bizottmânya. Gûssing-Németûjvâ-
ron szûletett 1704-ben Faludi Ferenc neves îrônk-kôltônk.

Eisenstadt-Kùmarton

A vârosok-kôzségek felsorolâsât a tartomâny székhelyével,
Eisenstadttal kellene kezdenûnk, de az Esterhâzyaknak ebben
a jelentôs fészkében és Haydn munkâssâgânak fô-szînhelyén
még az elsô vilâghâborû elôtti magyar uralom alatt is csak
25% volt a magyarsâg lélekszâma és az 1970-ig 1.4%-ra
csôkkent. Magyar kultûréletrôl tehât Fisenstadtban alig lehet
szô. A magyar mûlt emlékét fôleg a hâromemeletes barokk
Esterhâzy-palota ôrzi fôhomlokzatân a magyar vezérek és kirâ-
lyok mellszobraival. Itt élt neves festômûvészûnk, id. Markô
Kâroly az 1830-as évek elején és itt élt Bizonfy-Maschitz Ferenc
nyelvészûnk, az elsô angol—magyar szôtâr szerkesztôje az
1870-es években. Kismartoni csalâdbôl szârmazott Semmel-
•weiss Ignâc, "az anyâk megmentôje" is.

Nem târgyaljuk itt a tartomâny tôbbi jelentôs, de nem
magyarlakta vârosât-kôzségét sem, bâr Ruszt, "a gôlyâk és j6
borok vârosa", Tarcsafiirdô, a népszerû ûdûlôhely, tovâbbâ
Féltorony, Léka, Rohonc, Németûjvâr és a mai magyar hatâ-
ron emelkedô îrottkô-torony mind a magyar mûltnak ôrzôje.

Itt kôvetkezô szemlénk csak azokra a helyekre irânyul, ahol
ma is Idsérletek tôrténnek a magyar kulturâlis élet fejlesztésére.

Oberiuart-Felsôôr

Az egykori magyar hatârôrvidék, rôviden az "Ôrség had-
népének leszârmazottai ma Dél-Burgenland ôt kôzségében



élnek: Felsôôrôn, Alsôôrôn, a kis 'Ôriszigeten, az északabbra
fekvô Felsôpulyân és a vele szomszédos Kôzéppulyân. Ide
szâmithatô a mâr elnémetesedett Felsôlôvô, az egykori magyar
iskolavâros is.

Ezek a kôzségek a két vilâghâborû kôzôtt magyar tôbb-
ségûek voltak, sot az odatelepûlô németek is megtanultak
magyarul, legalâbb is a târsaséletben. Nem volt magyar szer-
vezet vagy egyesûlet, egyszerûen csak mindenki magyarul be-
szélt s ezt mindenki természetesnek tartotta.

Oberwart-Felsôôr jàràsi székhely, 1939 ôta vârosi rangon.
A mûltban "nemesi kôzôsség" volt, az utcâk jellege és a hâzak
stilusa még ma is magyar. Itt van Ausztria legrégibb protestâns
temploma az 1770-es évekbôl. A magyar nyelvû reformatas
iskolât 1938-ban, az Anschlusskor azonnal âllamositottâk és
megszûntették a magyar nyelvû oktatâst. Mintegy 6000 fônyi
lakossâgbôl ma 4500 német és 1500 magyar (hatvan éwel
ezelôtt fordîtott volt az arâny).

A magyarsâg visszafejlôdése fôleg az iskolaûgyben mutat-
kozik. Bar a magyar tanulôk szâma a népiskolâban meg-
haladja a német tanulôkét, a német nyelvû iskolâk szâma
mégis bat, a magyar nyelvûeké pedig csak kettô — ezek is
ôsszevont osztâlyok, amelyekben nem lehet elémi az elkûlônî-
tett osztâlyok szînvonalât. Nincsenek hozzâ megfelelô tan-
kônyvek sem, igy a magyarul tanulôk szâma évrôl évre csôk-
kent. 1957-ben a mag^yar osztâly teljesen megszûnt, s magyar
nyelv csak szabadon vâlasztott rendkîvûli târgyként szerepel a
3. osztâlytôl felfelé. Bâr Oberwart lakossâga még 1971-ben is
30%-ban magyar volt, a magyar plébânos és kâplân alig tehe-
tett valamit a Landesschulgesetz 7. paragrafusânak fenti ren-
delkezése ellen.

Visszafejlôdés mutatkozik egyhâzi vonalon is. Ennek egyik
oka az anyanyelv bevezetése a liturgiâba, amely azt eredmé-
nyezte, hogy attôl kezdve csak a magyarul beszélôk jârtak a
magyar misère, de sok magyar szîvesebben ment a német
misère. Ma korszerû, haladô szellemû lelkipâsztorkodâs csak
német nyelven lehetséges. A kihalâsra Itélt magyar nyelvtôl az
ifjûsâgot is tâvol tartjâk a német hitoktatôk azzal, hogy vegye-
nek inkâbb részt a német tanulôk miséjén. Magyar misère ma
mâr csak az idôsek jârnak.



Oberwartban lenne még magyarul beszélô értelmiség, de
az az egyszerûbb magyar néprétegtôl teljesen tâvol tartja
magât s îgy a nép vezetô nélkûl maradt. Az utôbbi években két
magyar pap megkisérelte a magyar misét ûj életre kelteni és
magyar kultûrrendezvényeket szervezni tôbb-kevesebb sikerrel,
hatôsâgi tâmogatâs nélkûl.

A "Burgenlandi Magyar Kultûregyesûlet" 1968-ban
alakult meg Oberwartban. Ma mintegy ezer tagja van, kôztûk
sok német is. Vezetôi lelkes magyar pedagôgusok. Az egyesûlet
"Orség" cîmmel idônként tâjékoztatô kôzleményeket is ad ki
sokszorosîtott formâban. Ez ma az egyetlen kultûrszemle
Burgenlandban s ezért szerény igénye ellenére is nagy a jelen-
tôsége. Magyar szîwel és magyar tollal îrt cikkei igyekeznek
ébren tartani a magyar ôntudatot; râolvasva Burgenland ma-
gyarsâgâra azt a bûnét, hogy nem a hatôsâgok akadâlyozzâk
meg a magyar kultûrélet fejlesztését, hanem a sajât hanyag-
sâga és gerinctelensége. Az "Ôrseg"-nek 1976 végéig ôsszesen
tîz szâma jelent meg. Magyar olvasôkôr és népi tânccsoport is
létesûlt Oberwartban, sot mini-mûzeum is van: Tôth Lajos
nyugalmazott iskolaigazgatô néprajzi magângyûjteménye,
amely mindenki elôtt nyitva âll.

Unterwart-Alsôôr

A Felsôôrtôl két kilométerre fekvô nagykôzség lakôi majd-
nem mind magyarok, a nem magyarok is beszélnek magyarul.
Mindenûtt kétnyelvû feliratok, magyar nevû cégtâblâk hirde-
tik Alsôôr magyarsâgât. A kôzség ôsszeépûlt a szomszédos
Vôrôsvâr-Rotenturmmal.

Alsôôr magpyarsâgânak leglelkesebb és legeredményesebb
ôrzôje dr. Seper Kdroly, régi helybeli nemesi csalâd leszâr-
mazottja. Ô adta ki 1976-ban az "Unterwarter Heimatbuch'-
ot, azaz Alsôôr helytôrténetét, a burgenlandi kiadvânyok egyik
legértékesebbjét. A szép kiâllîtâsû, 148 oldalas és gazdagon
illusztrâlt kônyv hiteles és teljes képet ad Alsôôr tôrténetérôl,
kultûrâjârôl és gazdasâgi életérôl.

A kôzség a Pinka-folyôcska mentén, erdôs dombvidéken
fekszik. Lakossâga, sajnos, fogryôban van. 1939-ben még 1149
volt a lakosok szâma, 1971-ben mâr csak 857. Ennek fôoka: a
gyors iparosodâs folytân a vârosok felszjvjâk a fôldmûvelô



falvak fiatalsâgât. (Néhâny cigâny csalâd is lakik a faluban,
zsidô egy sincs.) A mûlt szâzadban még virâgzô iparos kôzség
volt Alsôôr, templomâban ma is lâthatôk a régi céhzâszlôk
Szent Lâszlô kirâlyunk képével. A lakossâg katolikus vallâsû. A
régi népi épUkezésnek alig van mâr emléke és vele egyûtt eltûnt
a népviselet is. Dr. Seper Kâroly kezdeményezésére megalakult
az "Unterwarter Heimathaus", az "Alsôôri Otthon" azzal a
céllal, hogy megmentse és ôsszegyûjtse a népi emlékeket, âpol-
ja a magyar hagyomânyokat, tovâbbâ hogy elôadâsok, rendez-
vények szervezésével, kônyvek kiadâsâval és cikkek kozlésével
szolgâlja a magyar kultûrât.

Meg kell emlékeznûnk az Orség évenként megjelenô nap-
târârôl is, amelynek szintén dr. Seper Kâroly a szerkesztôje. A
naptâr tudatosan és meghatôan régies formâban kelti életre az
egykori "Kincses Kalendârium"-okat, fejléceiben a régi ma
gyar paraszti élet jeleneteivel, kôzmondâsokkal és az alsôôri
népi kôltônô, Csulak Rôza naîvan kedves verseivel. Az 1976-os
naptâr kôzli Kirchschlâger kôztârsasâgi elnôk, Kreisky
kancellâr, Gratz bécsi polgârmester, Lâszlô burgenlandi me-
gyéspûspôk, Kéry tartomânyi fônôk és mâsok ûdvôzlô levelét a
burgenlandi magyarsâghoz. Mindegyik levél kiemeli a német
és a magyar nép kulturâlis ôsszetartozâsât és harmôniâjât.

Sziget in der Wart-Sziget

Burgenland legkisebb, majdnem szînmagyar kôzsége, az
1971-i népszâmlâlâs szerint 255 lakossal. Kôzigazgatâsilag nem
is szerepel a kôzségek kôzôtt, mert Rotenturmhoz csatoltâk. A
lakossâg tûlnyomô része evangélikus vallâsû, a kis katolikus
templomban csak négy misét tartanak évenként. A kôzség osz-
tatlan iskolâjâban német és magyar nyelven folyik a tanîtâs.

Sziget evangélikus lelkipâsztora, Teleky Béla példâs ma-
gyarsâgtudattal ôrkôdik a magyar szellem ébrentartâsân.
1974-ben Kovâch Aladâr és Pulay Jôzsef "Szigeti Kis Kalen-
dârium" cîmmel illusztrâlt naptârt is adott ki értékes helytôr-
téneti adatokkal.

Oberpullendorf-Felsôpulya

Jârâsi székhely, 1975-ben vârosi rangot kapott. Egykor ma
gyar kisnemesek fészke volt, a lakossâg egyhaimada ma is



magyar. 1929-ben redemptoristâk kôltôztek a kôzségbe és
âldâsos népmissziôi munkât fejtettek ki, persze német nyelven.

A kôzponti népiskola létesîtése folytân, és mivel a szûlôk
sem kivântâk a magyar iskola fenntartâsât, a magyar nyelv
fokrôl-fokra hâttérbe szorult; bar az 1961-es népszâmlâlâs
alkalmâval a magyar gyermekek szâma (999) meghaladta a
német gyermekekét (994), ma mâr ûgyszôlvân egy gyerek sem
beszél magyarul. A mâsodik vilâgbâborû utâni elsô években
belyi mûkedvelôk még magyar nyelvû szîndarabokat adtak elô,
de azutân az is megszûnt. Az iskolâban évekig magyar nyelvet
is tanitottak, de megfelelô tankônyv hiânyâban elsorvadt a ma
gyar tanîtâs, részben azért is, mert éppen a magyar anyanyelvû
tanulôk hivatkoztak arra, hogy "mi mindezt ûgyis tudjuk". Ma
rendkîvûli târgyként tanulhatô a magyar nyelv a népiskolâban
és gimnâziumban, a tanulôk létszâma azonban nagyon csekély.

Mittelpullendorf-Kôzéppulya egybeépûlt Felsôpulyâval.
Katolikus plébânosânak, Kovâcs Istvdnmk otthona 1956-tôl
1973-ig, halâlâig, a Bécsbôl, sôt Magyarorszâgbôl is odalâto-
gatô îrôk és mûvészek talâlkozôhelye volt, mert a plébânos
maga is îrô, kôltô és a magyar irodalom kincseinek lelkes
gyûjtôje volt. Szép terve; magyar kultûrhâz épîtése, az egyhâz-
megye pénzûgyi vezetôségének szûkmarkûsâga folytân nem
valôsulhatott meg. A lakossâg lélekszâma itt is csôkkenôben

Oberschûtzen-Felsôlôvô

Nem tartozik az Ôrség helységei kôzé, de mint egykori
magyar mûvelôdési kôzpontrôl meg kell emlékeznûnk rôla. A
XIX. szâzadban ismert iskolavâros volt evangélikus tanîtôkép-
zôvel, gimnâziummal, reâliskolâval és szigorû nevelést adô
diâkinternâtussal. Ma is van a kôzségben zenepedagôgiai gim-
nâzium és tanîtôképzô.

Môra Ferenc (1879—1934) mint alapvizsgâs kôzépiskolai
tanârjelôlt, 1901/2-ben fôldrajz-természetrajz-szakos tanâr-
ként egy tanévig tanîtott a felsôlôvôi gimnâziumban, azutân
kôltôzôtt Szegedre. Emléktâblâjât szép ûnnepség keretében
1975 ôszén leplezték le az âllami gimnâziumban. A kôzség ma
mâr teljesen elnémetesedett.

Unterschûtzen-Alsôlôvô jelentéktelen hely. Érdekes kultûr-
tôrténeti emlékek itt a mûemlékvédelem alatt âllô "kâstuk", a
gyumôlcsôsôkben âllô régi, nâdfedelû fahâzak.

* * * 189



A mai helyzetet vizsgâlva, a hetvenes években némi pozitîv
fejlôdés mutatkozik a burgenlandi magyar nyelvû oktatâsban.
Oberwartban a Volksschule-ben és Hauptschuleben szabadon
vâlasztott tantârgyként bevezették a magyar nyelvet, az
Oberschûtzen-i Bundesgymnasiumban pedig tôbb csoportban
szerepel a magyar nyelv, mint rendkivûli tantârgy. A népfôis-
kolân magyar tanfolyamokat szerveznek, ûj kisérleti vezér-
kônyvek jelennek meg pedagôgusok szâmâra, sot sor kerûl
magyar dia- és jâtékfilmek bemutatâsâra is. A magyar
pedagôgusok munkakôzôsségbe tômôrûltek és tanulmânyuta-
kat tesznek Magyarorszâgra (az otthoni rendszer nagy ôrô-
mére).

Néhâny biztatôjel ellenére is egyik burgenlandi pedagôgu-
sunk szavaival fel kell tennûnk a kérdést; van-e értelme és kîvâ-

natos-e, hogy bârmit is tegyunk a csekély szâmû magyar
kisebbségért? Nem lenne-e jobb ezt a problémât minél gyor-
sabban megszûntetni a mai uralkodô nézet alapjân, amely sze-
rint "néhâny évtized mûlva itt ûgysem beszél mâr senki sem
magyarul", ahelyett, hogy kétségbeesett kisérleteket tennénk a
magryarsâg kihalâsânak megakadâlyozâsâra? Mert az. ami
eddig tôrtént, alig tôbb ennél.

De rajtunk âll, hogy Burgenland ne legyen az "elnémult
harangok" fôidje. Magasâllâsû politikusok és egyhâzi férfîak
nyilatkozataikban szîvugyûknek tartjâk, hogy a magyar kisebb-
ség fennmaradjon. Az osztrâk szinôdus is leszôgezi, hogy min-
den népcsoportnak joga van az ônâllô fejlôdésre, nyelvi és kul-
turâlis ônâllôsâgra, mindenekelôtt az anyanyelven tôrténô
népoktatâsra. Gondoskodni kell a sajât népi értékek âpolâsârôl
és tâmogatâsârôl, a teljes megértés és bizalom légkôrében.

A jôvô: Burgenland magyar lakossâgânak a kezében van.
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kônyvtârtudomânyi konferencia

1. Szilassy Sândor dr.: Amerikai magyar kônyvtârosi feladatok
2. Béky-Haldsz Ivân dr.: A kanadai egyetemi kônyvtârak és

levéltârak magyar anyaga
3. Tôrôk Istvdn: Nyomkeresés

Szzlassy Sândor dr. :

AMERIKAI MAGYAR KÔNYVTÂROSI FELADATOK
( Vâzlatosan)

Szûkség van olyan valôban mûkôdô szakmai egyesûletre,
amely mint az Arpâd Akadémia kônyv- és levéltârtudomânyi
osztâlya, a magyar szârmazâsû kônyvtârosokat ôsszekôti és fô-
rumot biztosît azok szâmâra, akik magyar vonatkozâsû kuta-
tâsokkal foglalkoznak és lehetôséget nyûjt egyrészt az amerikai
magyar gyûjtemények és bizonyîtô (dokumentâciôs) anyagok
megmentésére, mâsrészt azok megfelelô feldolgozâsâra.

Olyan kônyvtârban vagy levéltârban, amely jelentôs
magyar anyaggal rendelkezik, csak igen kevés magyar szâr
mazâsû kônyv- és levéltâros dolgozik, ezért az elôbb emiîtett
fajta munka csak szabad idôben végezhetô, az amerikai ma-
gyarsâg tôrténetének és a magyar vonatkozâsû iratoknak a fel-
dolgozâsa azonban megéri a kûlôn fâradsâgot. Aki lâtta New
Brunswickben (New Jerseyben) a Magyar Tanulmânyi Alap
kônyvtârât, vagy kutatott egyesûleti és egyhâzi levéltârakban,
az tudja, mit lehet elérni, de Béky-Halâsz Ivân, Széplaki Jôzsef
és mâsok munkâja nyomân azzai is tisztâban van, hogy mennyi
a tennivalô.

Tavaly a kônyv- és levéltârtudomânyi osztâly szervezeti
formât kapott. J6 lenne ezt tovâbb fejleszteni és megâllapodni
abban, mik a pontos tennivalôk. A tovâbbfejlesztés elsô kôve-



telménye persze az, hogy a magyar szervezetek tâmogassâk a
kônyv- és levéltârosok munkâjât.

A kezdeményezés tôlûnk is kiindulhat, de a bibliogrâflâk és
a szaktudomânyok megjelentetéséhez szûkséges pénzek és a
kutatâsokra szânt ôsztôndîjak csak tagdijakbôl szârmazô bevé-
telekkel rendelkezô, vagy alapokra gyûjtô szervezetektôl jôhet-
nek. A kezdeti remények dacâra ilyen célokra kôzpénzekbôl
igen kevés jutott. Rendkîvul fontos tehât, hogy jô viszonyt
épîtsûnk ki és tartsunk fennt a magyar egyesûletekkel és egyhâ-
zakkal. Ugyancsak tôrekednûnk kell arra is, hogy lehetôleg
minden magyar-amerikai kônyvtârost felkérjiink. jojjôn kô-
zénk. Meg kell magyarâznunk nekik, hogy a tagsâg ingyenes és
hogy minden tagnak csupân annyi a kôtelezettsége, amennyit
idejének és adottsâgainak fîgyelemhevételével tôle remélhetôen
ônként vâllalni tud.

Az amerikai magyarsâg figyelmét fel kell hîvni a kôzkônyv-
târi gyûjteményekhen mâr meglévô magyar anyag fejlesz-
tésének fontossâgâra. Mas nemzetiségek a tôrvényes lehetô-
ségek felhasznâlâsâval és anyagi erejûk hevetésével hatalmas
gyûjteményeket hoztak, illetve hozattak létre. Rajtunk mûlik,
hogy egyesûleteink nyomâsa és egyéni kezdeményezés révén
szerte az orszâghan nôvekedjék a magyar kônyvek szâma.

Azt is meg kell értetnûnk az itteni magyarsâggal, hogy
magyar kônyvek csak addig lesznek a kôzkônyvtârakhan, amig
azokat olvassâk. A kôzkônyvtârakhôl rendszeresen minél tôhh
magyar kônyvet kell kivenni, ha nem akarjuk, hogy azok jô
része kiselejtezésre keriiljôn.

Elengedhetetleniil fontos még, hogy a magyar nyelvû és
magyar vonatkozâsû kônyvek kiadâsât is tâmogassuk azzal,
hogy azokat megvâsâroljuk. Fizessûnk elô a magyar folyôira-
tokra is; tartsunk minél tôhhet élethen, amîg és ahogy lehet.

Béky-Halàsz Ivdn dr. ;

A KANADAI EGYETEMI KÔNYVTÂRAK
ÉS LEVÉLTÂRAK MAGYAR ANYAGA

( Vdzlatosan)

A kônyv- és levéltâri kérdések irânt szinte megdôhhentôen
kevés érdeklôdés nyilvânul meg. Jôrészt ez az oka, hogy amikor
majd az itt elhangzott gyônyôrû heszédek és lelkesitô szôzatok



utân az a fiatal, akiben felébred a magyarôntudat s elmegy a
kônyvtârba — bâimelyik kônyvtârba — ott nem igen talâl
tôbb anyagot, mint amennyi egy jobb kôzépiskolai dolgozat
megirâsâhoz is kevés. Ez a megâllapitâs elsôsorban a kanadai
âltalânos helyzetre vonatkozik, aboi pedig ûjabban mindin-
kâbb megerôsôdik a sok-nemzetiségû mûvelôdés tôrekvéseit
tâmogatô politika. Sajnos, magyar szempontbôl még azokban
a kônyvtârakban sem jobb a helyzet, amelyekben a mâsodik
vilâghâborû utân kikerûlt magyar szakemberek tôltenek be
vezetô, vagy legalâbb részben, fontes szerepet.

A mûlt év szeptemberében a kanadai National Library
keretében a kormâny sorozatot indîtott meg, amelynek cime:
"Research Collections in Canadian Libraries". A mâsodik
kôtet: "Spécial Studies, Slavic and East European Resources".
Az anyaggyûjtés ehhez mâr 1972-ben kezdôdôtt. A mû maga
dr. Dudorovics nagyon alapos, kitûnô alkotâsa. Dudorovics a
torontôi egyetemen a szlâv gyûjtemény kônyvtârosa volt,
onnan kerûlt ât az egyetem egyik tanszékére. Csalâdja
eredetileg ukrân szârmazâsû, késôbb azonban lengyel kapcso-
latokat létesitett, sût lengyel kôrnyezetbe is kerûlt. Ô maga
megint ukrânnak vallja magât, de csalâdjânak lengyel vonat-
kozâsai alapjân még mindig erôs rokonszenvet érez a magyarok
irânt.

Az emlîtett kôtet szerzôjérôl elmondottak mâr eleve kizâr-
jâk azt a felfogâst, hogy a mû magyar vonatkozâsû adatainak
fogyatékossâga elfogultsâg eredményének tulajdonîthatô. Két-
ségtelen, hogy azokat az adatokat, amelyek rendelkezésre âll-
tak, a szerzô mind feldolgozta és kôzôlte. Miért kell ezt megint
hangsûlyoznunk? Azért, mert a kanadai eg^etemi kônyv- és
levéltârakban a kutatôk szâmâra hozzâférhetô magyar anyag
siralmasan kevés. És ez a szomorû valôsâg, mert ha tôbb lenne,
a kôtet szerzôje biztosan s ôrômmel kôzôlte volna a magyarsâg-
ra vonatkozô kedvezôbb adatokat is.

A kôtet pontosan feltûnteti az egyetemek magyar anyagâ-
nak mennyiségi adatait. Kûlôn emlîti a tôrténelmi és kûlôn a
nyelvi s irodalmi anyagot. Alberta egyetemén példâul van 100
tôrténelmi és 150 nyelvi-irodalmi mû. British Columbia egye
temén 1000 tôrténelmi és 150 nyelvi-irodalmi munka talâl-
hatô. Calgary egyetemén 300 tôrténelmi és 125 nyelvi-irodalmi



magyar kônyv akad. A szâmszerû adatok hasonlôképpen
alakulnak a tôbbi egyetemen is, ezek azonban a magyar anyag
minôségérôl és arânyos elosztôdâsârôl nem nyûjtanak képet.
Elôfordul ugyanis, hogy példâul 100 magyar nyelvi-irodalmi
mû kôzûl vagy 20 példâul Molnâr Ferenctôl szârmazik. Minô-
ségi szempontbôl viszont a szâmszerû adatokban benne vannak
azok a kanadai szerzôktôl szârmazô kônyvek is, amelyeket
jâratlan szerzôik csak a sajât nevûk halhatatlansâgânak vélt
biztositâsa céljâbôl adtak ki, vagy amelyeket egyhâzkôzségek,
egyesûletek jelentettek meg fennâllâsuk évfordulôin.

A meglévô magyar anyagban természetesen akad kivâlô mû
és elônyôsen hasznâlhatô forrâsmunka is, ez a tény azonban
csak a magyar feladat irânyât és mértékét szabja meg. Feltét-
lenûl és haladéktalanul gondoskodni kellene arrôl, hogy leg-
alâbb a mâr meglévô, fogyatékos gyûjtemények az adottsâgok-
nak megfelelô kisebb-nagyobb szakszerû kiegészîtést nyerjenek.
Mondanunk is felesleges, hogy ezt a feladatot a kônyvtârosok a
magyarsâg messzemenô erkôlcsi és anyagi tâmogatâsa nélkûl
elvégezni nem tudjâk, elvégzése viszont rendkîvùl fontos és
dôntô jelentôségû.

Tôrôk Istvdn:

NYOMKERESES

Kônyv- és levéltâri anyaggyûjtés
a "KatolikiLS magyarok Amerikâban"

cimû kônyvhôz

Az elôidôket kutatô magyar tôrténészek az 1930-as évekig
részletesen megôrôkîtették a magyarsâg amerikai szerepét.
Tôbbé-kevésbé okmânyszerû bizonyîtékok alapjân a magyar
sâg életének fonala kônyvekben kôvethetô. Pivânyi, Vasvdry,
Rende és mâsok papîrra vetették az amerikai magyar mûltat,
sôt otthoni kônyvek is bôségesen îrtak a magyarok Amerikâba
kerult milliôirôl. Cholnoky, majd késôbb Haldcsy Dezsô bizo-
nyîtotta, hogy Budapest sem feledkezett meg egészen az emig-
râciôrôl. A kôzelmûltrôl, a legutôbbi fél évszâzadrôl, a késôi
hullâmok szereplôirôl s azok életmûvérôl azonban jôrészt csak
ûjsâgok vagy kis kônyvecskék szâmolnak be; kortârs îr a kor-



târsrôl. A tômegekrôl csak a templomi évkônyvekben lelhetûnk
nyomokat. Ezért van szûkség az utôbbi évtizedek ôsszefoglalô-
jâra. A tanûk szâma egyre csôkken. Az ûjsâgok megszûnnek, s
ha nem sikerùl csûrbe gyûjteni a magyar termést, nemsokâra
mâr mondâk sem beszélnek arrôl, hogy voltunk, éltûnk és
alkottunk.

Az utôbbi néhâny évtizedben âtfogô, fôleg helyi tôrténeti
megemlékezések mâr elég gyakoriak. Tôbb iras emlékezik meg
a clevelandi magyarsâgrôl, mint példâul Lebovitzé, vagy ûjab-
ban Sdri Gdl Imréé és dr. Szentmiklôssy Eles Gézdé. Bridgeport
magyarsâgânak mûltjât is megôrôkîtették az ottani egyetem
szociolôgiai osztâlyânak "kalâkâ"-ban végzett gyûjtése alapjân.
Komjdthy Aladdr a magyar reformatas egyhâzat vâlasztotta
doktori értekezésének târgykôréûl. Sajât tézisem, amelyet a
New York-i âllami egyetemen nyûjtottam be. a Kârpât-me-
dencébôl bevândorolt magyarsâg oknyomozô tôrténete volt.
Kônnyû Ldszlô, Gracza Rezsô és Margit az ûjabb nemzedékig
vezetik rôviden a magyarsâg amerikai életmûvét. Szy Tibor
Hungarians' in America-ja a magyar Who's Who, sok magyar
hivatâsbeli életrajzât ôrôkîti meg. Réthy Jôzsef elkezdte a
katolikus templomok és a magyar papok adatainak gyûjtését.
A Katolikus Magyarok Vasârnapja naptârâban meg is jelent
néhâny templom képe adatokkal, de 1946-ban ez abbamaradt.
A katolikus egybâzi életrôl dr. Mihdlyi Gilbert és dr. Eszterhds
Istvdn kôzôlt a Vasârnapban cikkeket. Testvériségrôl, temp-
lomépîtôkrôl csak az évi helyi jelentések emlékeztek meg.

îgy jutunk el a kôzeli idôkig. Az ezeresztendôs magyar-
orszâgi keresztyénség jubileumânak ûnnepi elôkészîtése sorân
éledt fel ûjra a terv, hogy egy emlékkônyvben meg kellene
ôrôkîteni valamennyi katolikus egyhâzkôzség tôrténetét a jôvô
szâmâra. SzabôJdnos pâpai prelâtus, a Katolikus Liga elnôke
megbîzta a Katolikus Magyarok Vasârnapjât az amerikai
katolikus magyar templomok életérôl szôlô kônyv kiadâsâval.
Ft. Dengl Mïklôs ferences, a lap felelôs szerkesztôje felkérésére
én kaptam megbîzâst a munka elvégzésére: az anyaggyûjtésre
és a mû ôsszeâllîtâsâra. A kônyv meglrâsât természetesen ôn-
zetlenûl vâllaltam és végeztem feleségemmel egyutt. A késôb-



biek sorân a Katolikus Magyar Egylet a készkiadâsok fede-
zéséhez tâmogatâst nyûjtott.

Az adatgyûjtés megkezdésekor mértûk csak fel igazân fel-
adatunk nagysâgât, ha valôban komoly és alapos tôrténeti ât-
tekintést akarunk készîteni a Kârpât-medencei bevândorlôk
katolikus vallâsû magyarjainak târsadalmi életérôl, templo-
mairôl, ifjûsâguk nevelésérôl. Bibliogrâflâk, forrâsmunkâk
rendkîvûl nagy szâmât kellett felkutatnunk és âttanulmânyoz-
nunk. A kutatâsnak ki kellett terjednie mâs vallâsû magyarok
szerepére is, abogy kôlcsônôsen részt vâllaltak a katolikusokkai
egymâs gondjaiban és megosztottâk velûk irodalmi, târsadalmi
feladataikat.

Az elénk tornyosulô hatalmas munka arra késztetett, hogy
egyetememtôl tâvozâsi engedélyt kértem, hogy igy teljes
idômet ennek a munkânak szentelhessem. Levelezés ûtjân kap-
csolatba léptûnk a fontosabb kônyvtârakkal, egyhâzkôzségek-
kel és egyesûletekkel. A kutatô munkâba tôrténô bekap-
csolôdâst kérô, kôzel 300 kikûldôtt levélbeli megkeresésre a
cîmzettek mintegy 60%-a vâlaszolt.

A helyszini kutatô ût tôbb szakaszban zajlott le. Elôszôr a
keleti végeket jârtuk be. Felkerestûk Connecticut, New York,
New Jersey plébâniâit és kôzkônyvtârait, kôztûk a New York-it
is, majd Cleveland egyhâzait és kônyvtârait, aboi a Carnegie
West fiôkja valôsâgos kincsesbânyâja a magyar mûltnak. Ûgy-
szintén kivâlô forrâsmunkâkat talâltunk a St. Paulban mûkôdô

Immigration History Research Centerben, nemkûlônben a
washingtoni Library of Cong^essban. Tôbb magryar mozga-
lomrôl és egyesûletrôl, biztositôrôl is sikerûlt értékes anyagot
szerezni. A Katolikus Liga tôrténetét Tarnôczy Addm îrta meg
a kônyv szâmâra. Los Angeles, Toronto, Yonkers, St. Louis
magyar templomainak tôrténetét a lelkészek, illetve a helyi
tôrténészek âllitottâk ôssze. Az Amerikai Magyar Katolikus
Egylet tôrténetét riportok, hangszalag-beszélgetések alapjân
îrtam meg.

Tôbbszôr és hosszû idôt tôltôttiink Youngstownban, a fe-
rencesek Birô Benedek Emlékkônyvtârâban is, aboi tîzezernyi
kônyv, kézirat és katolikus magyar sajtôtermék gyûjteménye
vâr a kutatôkra. Âtnézés utân jegyzeteket készîtettûnk mintegy
3000 ûjsâgbôl. Rendelkezésûnkre âllott a Katolikus Magyarok



Vasârnapjânak kiterjedt és a tudôsUôkkal, elôfîzetôkkel és a
papsâggal folytatott levelezése is.

A helyszîni kutatâsok kôzôtt otthon tôltôtt rôvid napok
sorân a magyar egyhâzi kôzpontokkal, plébâniâkkal, magyar
testiiletekkel leveleztûnk. Oceântôl-ôceânig siirgettûk a vâlasz-
adâst. Szétszôrtsâgban élô, magânyos papjainkat is felkeres-
tiik, ha arra alkalom nyîlott, mert ôk ténylegesen résztvettek a
templomépitésekben, ôk a legjobb forrâsai a szétszôrôdô hîvek
hollétének, ôk tudnak visszatekinteni a mûltban elveszô nyo-
mokra és ôriznek régi emléksorokat.

Az orszâgjârâs és kilincselés és kartotékozâs kôzben tôbb-
szôr megâllapitottuk, hogy egy teljes, oknyomozô tôrténet
ôsszeâilîtâsa tôbb tôrténész évekig tartô munkâjâval még akkor
is emberfeletti munka lenne, ba az illetôk teljes idejûket szen-
telhetnék a nyomkeresésnek. Mivel az îrâst szakîrôktôl és
tudôsoktôl is âltalâban "Isten nevében" kîvânjâk azok, akik azt
kiadjâk — amerikai vonalon is — erre bârki csak részidôt szen-
telhet. Egy-egy magyar hitkôzségnél esetleg hetekig kellene
idôzni, kûlônôsen, ba a templom harangjai mâr elnémultak,
vagy a pap idegen, vagy esetleg még a plébânia levéltârâba se
hajiandô betekintést engedni. Legtôbbszôr azért, mert nem
ismerik a templom tôrténetét s îgy a legkônnyebb kitérni a
kînos kérdések elôl. Voltak egybâzkôzségek, ahonnan a nyuga-
lombavonulô pap magâval vitte az irattârat s amikor meghalt,
azt az ôt befogadô rokon vagy intézmény megsemmisîtette.
Templomi kiadvânyokat kôzkônyvtârak ritkân ôriznek s alig
van olyan egyhâz, mint a Los Angeles-i, aboi még a beti bulle-
tineket is bekôtik.

Elôzôleg emlîtettem, hogy 1972 ôszén kezdtùk meg a
nyomkeresést. Mire befejeztûk, a jegyzetek meghaladtâk a
2500 îrott-gépelt oldalt, illetve nyomtatott kivâgâsokat. Az
eredeti terv szerint a ferencesek csak a templomokrôl szândé-
koztak kônyvet kiadni; ezt a târgyalâsok sorân kiegészîtettûk a
magyar iskolâk, a sajtô, az intézmények, az egyletek mûltjânak
belefoglalâsâval, ôsszesen 600 oldalon. A papirârak és
nyomdakôltségek drâgulâsâra valô tekintettel azutân 400 oldal
kôrûl szabtâk meg a kiadâsra kerûlô kônyv terjedelmét a kép-
anyaggal egyutt. A kézirat 1976 nyarâra 924 gépeit oldalt tett
ki. Felmerûlt az a gondolât, hog^ a kônyvbôl kimaradô fejeze-



teket a Katolikus Magyarok Vasârnapja kôzli majd folytatâ-
sokban, hogy mégis meg tudjuk ôtôkiteni katolikus magyarsâ-
gunk amerikai életének fôbb eseményeit. A mû magyarul jele-
nik meg, de ha lehetséges, azt majd angol forditâs is kôveti.

1975 végén Amerikâban 62 helyen volt még magyar temp-
lom és egyhâzkôzség, ami ugyan hârommal tôbb, mint egy 40
év elôtti statisztika adatai mutatjâk, amikor 59 katolikus ma
gyar egyhâzkôzség volt az Egyesûlt Allamokban, magyar
pappal, tisztségviselôkkel, magyar istentisztelettel, kôziilûk
azonban sok mâr csak nevében vagy mâr ûgy sem magyar.
Gôrôg katolikus magyar templom és egyhâzkôzség 14 van az
USA-ban. A papok kôzûl 147 rômai és 31 gôrôg katolikus. 12
magyar alapîtâsû nôi szerzetesrend mûkôdik még 1976-ban.
Kanadâban 17 rômai katolikus magyar eredetû templomban
hirdetik az igét és 4 gôrôg katolikus templom is van, aboi ma
gyar papok szolgâljâk Istenûnket. 31 helységben mûkôdik
magyar pap Kanadâban. A magyar nôi rendek szâma 4.

Egyik legfâjdalmasabb élményunk egy keleti metropôlis-
ban volt. Amikor a papot megkérdeztûk, hogy magyar-német
templomâban van-e magyar szertartâs, keserûen azt mondta:
"Lassan mâr semmilyen sem lesz, mert rôvidesen becsukjâk a
templomot. A hlvek kihaltak, vagy elkôltôztek".

Mégis îrnunk kell az elmûlt ôrhelyekrôl, hogy ahol még
élnek e^hâzaink, s hlvek ne hagyjâk azokat elpusztulni. Az
enyészetnek nemcsak a nemzetiségi templomok, de a csalâdok
is martalékaivâ lesznek.

A kônyv anyaga egyutt van s most a képszerzés és szerkesztés
munkâja folyik, amely utân a kézirat alapos megrôvidîtéssel a
komputerszedôkhôz keriil Youngstownba. A kônyv az Ameri
kâban mûkôdô és valaha is mûkôdôtt templomok 95%-ârôl
ad hosszabb-rôvidebb beszâmolôt. A vezetô régi magyar egyle-
tekrôl, iskolâinkrôl, ifjûsâgmentô intézményeinkrôl is îrunk.
Ha nem is kôszônthettûk a mûvelt Amerikât az Egyesûlt
Âllamok 200. évfordulôjân, remélem, hogy az orszâg fennâllâ-
sânak 201. évében az Iras, a templomépltô, imâdkozô magya
rok krônikâja, magyar testvéreink kezébe kerûlhet.



AZ ARPAD AKADEMIA

ORVOSTUDOMÂNYI OSZTÀLYÀNAK ÛLÉSE

Az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlya a Magyar
Orvosszôvetséggel karôltve ez alkalommal is megtartotta tudo-
mânyos ûlését a Magyar Talâlkozô alkalmâval november
27-én.

Az egész napos megbeszélést dr. Zsigmond Elemér elnôk
nyitotta meg, bensôségesen ûdvôzôlte a szép szâmban megje-
lent kartârsakat, majd dr. Vareska Gyôrgy titkâr adott âtte-
kintô beszâmolôt az elmûlt év munkâssâgârôl. Bejelentette,
hogy a tisztikar tovâbb folytatja tagszerzô tevékenységét, hogy
lehetôleg minél tôbb magyar orvos (kartârs) csatlakozzék a
Szôvetséghez.

Az orvos talâlkozô kimagaslô elôadôi a kôvetkezôk voltak:

Prof. dr. Zsigmond Elemér (Ann Arbor, MI): Megnyitô.
Dr. Schimert Gyôrgy (Buffalo, NY): A szivizom védelme

koszorû-ér mûtéteivel kapcsolatban.
Prof. dr. Magoss Imre (Buffalo, NY): A felsô hûgyutak

fejlôdési rendellenességei.
Dr. Batizy Gusztâv (Akron, OH): Ûjabb eredmények a

psychopharmakolôgiâban.
Dr. Vareska Gyôrgy (Cleveland, OH): Gyôgyszerek okozta

megbetegedések.
Dr. Kondray Gergely (Buffalo, NY): A veseâtûltetések

urolôgiai komplikâciôi.



A MÉRNOKÔK TALÂLKOZÔJA

Vitéz Hamvas Jôzsef:

KÔZGYÛLÉSI BESZÂMOLÔ

A "Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetsége" 1976
november 27-én tartotta meg kôzgyûlését. A megjelenteket
MolnârJânos, a clevelandi csoport elnôke s egyben a mérnôk-
talâlkozô elnôke ûdvôzôlte.

Dr. Krompecher Lâszlô, a Vilâgszôvetség elnôke, bejelen-
tette, hogy tisztségérôl kénytelen lemondani, megîgérte azon-
ban, hogy mint igazgatô, a Vilâgszôvetség munkateriiletén
tovâbbra is kôzremûkôdik.

Vitéz HamvasJôzsef ûgyvezetô elnôk a Vilâgszôvetség mûlt
évi munkâjârôl szâmolt be. Hârom tâjékoztatô kôrlevelet kûl-
dôtt ki s a mérnôkôk névsorât egészitette ki. Az utôbbi kôzel
1000 magyar mérnôk nevét foglalja magâban, akik a nagy
vilâgon szétszôrtan folytatjâk hivatâsukat, csak a szakma
vékony szâlaival kapaszkodnak ôssze.

Urmôs Antal titkâr és pénztâros a Vilâgszôvetség vagyoni
helyzetérôl tett jelentést. Kérte a csekély 3 dollâros tagsâgi
dîjak pontes befizetését, mert csak azzal vâlik lehetôvé a tâjé
koztatô kikiildése révén a vilâgszerte szétâgazô, de vékony
ôsszekôtô szâlak tovâbbi fenntartâsa. A pénztâri maradvâny
1976 végén 900 dollâr.

A kôzgyûlés a vilâg minden tâjârôl 27 mérnôkôt vâlasztott
meg az igazgatôsâg tagjâul, a Vilâgszôvetség elnôkévé pedig
egyhangûlag mtéz HamvasJôzsef okl. vegyészmérnôkôt vâlasz-
tottâk. A titkâri és pénztârosi tisztséget ûjbôl Urmôs Antal okl.
gépészmérnôkkel, az alelnôki tisztséget pedig Jankovich Istvdn
okl. épîtészmérnôkkel tôltôtték be.

A kôzgyûlés befejezése utân szaktudomânyi elôadâsok ke-
riiltek serra.



A mérnôk târsadalom kivâlôsâgai kôzûl a kôvetkezôk tar-
tottak elôadâst:

Dr. Pulvdry Kâroly (Washington, DC): A napsugâr elek-
tromos energ^âvâ valô âtalakitâsa és a szerzô ezirânyû ûj ered-
ményeinek ismertetése (Ârpâd Akadémiai székfoglalô elô-
adâs).

Kovâts Andor (Livingston, NJ): A gravitâciô elmélete (Âr
pâd Akadémiai székfoglalô elôadâs).

Selmeczi Jôzsef (Pittsburgh, PA): Mész a kôzegészségiigy
szolgâlatâban (Arpâd Akadémiai székfoglalô elôadâs).

Noël Péter (Edmonton, Alta): Elektronrezonância, mint a
râk és az automatizâlt kezelés ûjabb môdja.

Kozma Ottô (Cleveland): Az idô és a tômegvonzâs kezdete.
Dr. Tuba Istvân (Pittsburgh, PA): A nemzetkôzi tecbnolô-

giai intézet.
Szoboszlay Istvân (Pittsburgh, PA): Pannonia Develop

ment Co., Magyar Park bemutatâsa.
Az elôadâsokat megbeszélések kôvették. Az elôadâsok oly

kivâlôak és szakszerûek voltak, bogy a Szôvetség azzal a gondo-
lattal foglalkozik, bogy az elôadâsokat megjelenteti.



KITUNTETÉSEK ÉS EREDMENYEK

— Diszvacsora és hâl —

1. Ârpâd-érmek âtadâsa
2. A 15. Ârpâd-pâlyâzat eredménye
3. Kitûntetések

4. A mi szent hivatâsunk
5. Tâncosaink

1.

ÂRPÂD-ÉRMEK ÂTADÂSA

Ft. dr. Kôtai Zoltân magas szârnyalâsû bevezetô imâja utân
a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatok bîrâlô
bizottsâga âltal az elôzôévekben Ârpâd-éremmel kitiintetettek
kôzûl Nâdasjânos dr., a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâ-
gânak vezetôje

Ambrôzy Pdl (Sydney, Ausztrâlia) zeneszerzônek, az Ârpâd
Akadémia rendes tagjânak "Csodaszarvas" cîmû alkotâsâért
arany,

Ft. dr. Kôtai Zoltdn (Cleveland, OH) fôszerkesztônek és
kônyvkiadônak, az Ârpâd Akadémia rendes tagjânak a Mind-
szenty-albumért arany,

Ta/ZôjAfdrzc (Philadelphia, PA) festômûvésznek, az Ârpâd
Akadémia rendes tagjânak egyhâzmûvészeti alkotâsaiért
arany,

Buzdné Ormay Ildikô (Bay Village, OH) zeneszerzônek és
énekmûvésznek, az Ârpâd Akadémia rendes tagjânak "Mass of
Adoration" cîmû zenemûvéért, ezûst,

Kozmon Gyôrgy (Wickliffe, OH) festômûvésznek "Vérszer-
zôdés" cîmû tusrajzâért bronz,

Stubner Gyula (Gardens, CA) kôitônek, az Ârpâd Aka
démia levelezô tagjânak "Rôma a sorsa" cîmû verskôtetéért
bronz Ârpâd-érmet nyûjtott ât piros-fehér-zôld szalagon.



A 15. TUDOMÂNYOS, IRODALMI ES MUVESZETI
ÂRPÂD-PÂLYÂZAT EREDMÉNYE

I. Arany Ârpâd-érmet nyert:
a "Gloria Victis" c. szobormû, amelynek alkotôja Agyik

Lajos (Starnberg, Németorszâg),
az "Irodalmunk és a Délvidék" c. tanulmâny, amelynek

szerzôje dr. Kûhmer Béla (St. Louis, MO),
"A rosszindulatû heredaganatok... kezelése" c. tanulmâny,

amelynek szerzôje dr. Magoss V. Imre (Buffalo, NY),
az "Ârpâd vezér" c. rézkarc, amelynek alkotôja Nemes-

szeghy Jenô (Adelaide, Ausztrâlia),
"Az akâcok nem vâlaszolnak" c. verskôtet, amelynek szer

zôje Ruttkay Arnold (Melbourne, Ausztrâlia),
a "New Data in the Function of the Végétative Nervous

System based on a Hypothesis" c. tanulmâny, amelynek szer
zôje dr. Szabô Pal (Riegelsberg/Saar, Németorszâg),

a "Reaching for the Stars" c. szobormû, melynek alkotôja
Tôth Istvân (Hollywood, CA),

II. Ezûst Ârpâd-érmet nyert:
a "Detektîvélet" c. mû, amelynek szerzôje Bôdô Kâroly

(Los Angeles, CA),
Fafaragâsok, amelyeknek alkotôja vitéz Mohai Szabô Béla

(Sao Paulo, Brazîlia),
"A napheg^.d oroszlân" c. mû, amelynek szerzôje Szarka

Géza (East Brunswick, NJ),
az "Emlékezz I956-ra" c. zenemû, amelynek szerzôje Szabô

Magda (Oakland, CA),
a "The Hungarian Bible" c. angol nyelvû mû, amelynek

szerzôje Nt. Vitéz Ferenc (Pert Amboy, INQf).

III. Bronz Arpâd-érmet nyert:
a "Visszatekintés" c. mû, amelynek szerzôje dr. Dezséry

Andrds (Adelaide, Ausztrâlia),
Kôltemény-gyûjtemény, amelynek szerzôje, dr. Puskds

Istvân (Buffalo, NY),
"A szeretet szimfôniâja" c. tanulmâny, amelynek szerzôje

Simsay Jânos (New Brunswick, NJ).



. IV. Dùzoklevelet kapott;
Buza Gyôrgy (Bay Village, OH), m'téz Darabont Ferenc

(Belmont, CA), Dukai Takâch Rôzsa (Sao Paulo, Brazîlia),
Fûzéressy Magdolna (Deakin, Ausztrâlia), Hajnos Ldszlô
(Zurich, Svâjc), Lendvay Imre (St. Louis, MO), HalâsziLdszlô
és Ildïkô (Détroit, MI), vitéz Nagy Lajos (Northfield, OH),
Radnôthy Kâroly (Calgary, Alta, Kanada), Somody Istvân
(Glen Cove, NY), Szentkirâlyi Jânos (Lakewood, OH), Tôrôk
Istvân (Chicago, IL) és Wallon Anna (Cleveland, OH).

V. Oklevelet kapott:
DomonkosM. Maria (Toronto, Ont., Kanada), Heckenast

Noémi (Elms, NY), Kleiner Bêla (Brooklyn, NY), Somogyvdri
Gyôrgy Dezsô (Port Elizabeth, Dél-Afrika).

VI. Az Arpdd Akadémia tagjai kôzûl ûjbôl sikerrel vett részt:
Erdélytjôzsef (New York), Miska Jdnos (Lethbridge, Alta,

Kanada), Môr Jôzsef (Philadelphia), Naphegyi Imre (Win-
nipeg, Man., Kanada), Szûts Gdbor Oohanneshov, Svédor-
szâg).

3.

KITUNTETÉSEK

A Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâga az év magyarja
cimmel Zolcsâk Istvânt, az év magyar csalddja cîmmel Nagy
Gyula csalâdjât, az év magyar egyesûlete cimmel pedig az
"Amerikai Magyar Szôvetség"-et tûntette ki.

Az év magyarja

Zolcsdk Istvân (Sao Paulo, Brazîlia) mérnôk, vâllalkozô
1921 oktôber 3-ân Lâzâri kôzségben, Szatmâr vârmegyében,
Magyarorszâgon sziiletett. Iskolai tanulmânyait Szatmâron,
Nagy kârolyban, Mâramarosszigeten és Budapesten végezte. A
felsô ipari iskolât 1942-ben, a mûszaki fôiskolât 1949-ben fejez-
te be, kôzben azonban 1945-tôl 1947-ig orosz hadifogsâgban
volt. 1956-ig a Ganz-gyârban és az Egyesûlt Izzônâl dolgozott,
mint gépészmérnôk. A szabadsâgharc leverése utân kûlfôldre
tâvozott. 1966 âprilisâig a braziliai Ford-, illetôleg a Willys-
gyâr mérnôki osztâlyât vezette, azôta ônâllô vâllalata van.

Minden magyar ûgy lelkes és âldozatos tâmogatôja. Az "Er-
délyért-mozgalom" braziliai elnôke s az "Erdélyi Vilâgszôvet-



ség egyik megalapUôja. Az utôbbi két éven ât rendkîvul
jelentôs anyagi âldozatokat is hozott az erdélyi magyarsâg
védelmében folytatott tevékenység tâmogatâsâra. Csak
1976-ban magyar célokra legalâbb 20.000 dollârt adomâ-
nyozott.

Az év magyar csalâdja

Nagy Gyula iparmûvész, a csalâd feje, 1933-ban Magyar-
orszâgon szûletett és ugyanott iparmûvészeti fôiskolât végzett.
Felesége, Etelka is Magyarorszâgon szûletett és ott végezte
tanulmânyait. Magyarorszâgot az 1956-os szabadsâgharc leve-
rése utân mindketten, testvéreikkel egyûtt, bagytâk el s
Ausztriâban kôtôttek hâzassâgot. Gyermekeik mâr az Egyesûlt
Âllamokban szûlettek: Judit 1958-ban, Emôke 1960-ban,
Csanâd 1961-ben, Dôca 1962-ben, Rôzsa 1963-ban, Zsuzsa
1964-ben, Imre 1966-ban, Endre 1968-ban, Bence 1971-ben,
Âdâm 1976-ban. A csalâd 11. (ôrôkbefogadott) gyermeke,
Katalin 1961-ben Magyarorszâgon szûletett. Édesanyja
Nagyné, Etelka nôvére volt, aki râkban hait meg.

A gyermekek valamennyien beszélnek, îrnak és olvasnak
magyarul. A legidôsebb, Judit mâr egyetemre jâr.

A szûlôk a pittsburghi magyar târsadalmi életben, a gyer
mekek a cserkészetben tevékenyen részt vettek, amîg a vâros-
ban laktak. Nagyné Etelka az Irodalmi Kôrben elôadâsokat is
tartott. Ugyesen varr és gyônyôrûen hîmez. 1971-ben komoly
mûtéten esett ât, mélységesen vallâsos hite azonban megtar-
totta csalâdjânak és az amerikai magyarsâgrnak.

A csalâdfô ékszertervezéssel foglalkozik. Mûvészetével
annyira megnyerte pittsburghi munkaadôjânak tetszését, hogy
amikor ûzletével elkôltôzôtt a vârosbôl, Nagy Gyulât is magâ-
val vitte és tovâbb alkalmazta.

Az év magyar egyesûlete

Az "Amerikai Magyar Szôvetség" 1906-ban Clevelandban
alakult, hogy az Egyesûlt Âllamok terûletén lakô magyarsâg
orszâgos képviseletét, bel- és kûlfôldi érdekvédelmét biztosUsa,
az otthon szabadsâgât erôsitse. Elsô tevékenysége az akkori
darabont kormâny ellen valô tiltakozâs volt. Hamarosan or
szâgos szervezetté nôtt, minden magyar egyhâz és egyesûlet
csatlakozâsât elérte. Ismételten âllâst foglalt elôbb a trianoni.



késôbb a pârizsi békeszerzôdés igazsâgtalansâgai ellen. Orszâ-
gos nagygyûléseken és emlékiratokban tiltakozott az orszâg fel-
darabolâsa ellen, mindent megtett az amerikai magyar
emlékek megôrokitése, a magyar hagyomânyok megôrzése
érdekében.

A mâsodik vilâghâborût kôvetôen kôzel félmilliô dollar
értékû segélyt juttatott Magyarorszâgra s ezreket segîtett a
német és osztrâk fôldôn létesîtett tâborok magyar menekûltjei
kôzûl bevândorlâsi és munkaszerzési lehetôséghez. Az 1956-os
szabadsâgharc utân kimenekûlteket tôbb mint félmilliô dollâ-
ros értékû segéllyel tâmogatta és 35.795 magyar bevândorlâsi
lehetôségét biztosîtotta. Legûjabban az erdélyi magyarsâg em-
beri jogainak védelmében fejtett ki elnôkének, Fôt. dr. Béky
Zoltân réf. pûspôknek példamutatô vezetésével eredményes
tevékenységet.

A diszoklevelek és dûzjelvények dtaddsa

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâgânak az elôbbiek-
ben ismertetett hatârozatairôl szôlô dîszokleveleket Varga
Sdndor, az Ârpâd Szôvetség és Rend fôszéktartôja, valamint az
Ârpâd Akadémia igazgatô tanâcsânak tagja olvasta fel és
nyûjtotta ât Nagy Gyuldnak és feleségének, majd Fôt. dr. Béky
Zoltdn réf. pûspôknek, az Amerikai Magyar Szôvetség és az
Ârpâd Akadémia elnôkének, mint az elôzô (1975.) év magyar-
jânak. {Zolcsdk Istvdn, az év magyarja, nem volt jelen.)

A diszoklevelek felolvasâsa és ûnnepélyes âtadâsa utân
NddasJdnos dr., mint a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâ
gânak vezetôje s az Ârpâd Szôvetség és Rend kormânyzôja tûzte
fel — Varga Sdndor fôszéktartô kôzremûkôdésével — a kitûn-
tetettek mellére az Ârpâd Szôvetség és Rend nagy arany disz-
jelvényét, amelyet Fôt. dr. Béky Zoltdn pûspôk kôszônt meg.

Ft. dr. Béky Zoltdn-.

A MI SZENT HIVATÂSUNK

Mélységes megilletôdéssel és meghatottsâggal vettem ât a
mûlt évben megtartott III. Magyar Kongresszusnak azt a ki-
tûntetését, amely annak jele és bizonyitéka, hogry véreim, az



emigrâciô szellemi életének vezetôi, tudôsok, îrôk és mûvészek
tavaly engem vâlasztottak ki "az év magyarjâ"-nak, éppen ezért
minden kitiintetésem kôzûl, amelyet a vilâg bârmely részébôl
kaptam, nekem a legdrâgâbb, a legértékesebb.

Nehéz megfelelô szavakat talâlni, amelyek érzéseimet hîven
kôszônetemet kellôképpen kifejezésre juttatnâk. Ilyen szavak
helyett hadd mondjam el inkâbb, hogy amikor a kitûntetést
szâmomra megszavaztâk, nem lehettem itt, mert éppen akkor
Afrikâban, a kenyai Nairobiban vettem részt az Egyhâzak
Vilâgtandcsdnak kongresszusdn, mint egyhâzam hivatalos
képviselôje. Ezen a kongresszuson egyhâzam, az Amerikai
Magyar Reformâtus Egyhâz és a Kâlvin Synod hivatalos em-
lékiratât, valamint az Amerikai Magyar Szôvetség és az Erdélyi
Vilâgszôvetség emlékiratait terjesztettem elô.

Ez volt az elsô eset, amikor a kiirtâsra itélt erdélyi magyar-
sâg ûgye a vilâg kôzvéleménye elé kerûlt, mert az ûjsâgok,
râdiôk, televîziôk minden nyelven vitték a hîrt a vilâg vala-
mennyi nésze felé.

Elôterjesztettem a kongresszuson az erdélyi magyarsdg
elnyomdsdnak, a român kommunista kormâny ûjabb magyar-
ûldôzésének, a két- és félmilliônyi magyarsâg kiirtâsânak az
ûgyét. Feltârtam az egyhâzi, tôrténelmi dokumentumok elkob-
zâsât, a magyarsâg tervszerû szétszôratâsât, a magyar iskolâk
bezârâsât, a magyar nyelv hasznâlata miatt tôrténô ûldôzést
stb. Mert Erdélybôl jôttek a titkos ûzenetek, levelek; "Ne en-
gedjetek kiirtani bennûnket"!

Az egyik kôltô vershen tette fel a kérdést:
"Tudtok-e aludni még,
Mikor Erdély rengeteg fenyvese ég?
Nem rohansz ész nélkûl nem
Teszel meg mindent, hogy a 11 s ?
S ha belefdradtdl, legaldbb sikolts.'"

Ez a mi szent hivatâsunk: bele sikoltani a vilâg kôzvélemé-
nyébe azt a szôrnyû igazsâgtalansâgot, amit régi hazânk népé-
vel, a Felvidéken, a Délvidéken és Erdélyben élô magyar
véreinkkel elkôvetnek.

Az Egyesûlt Allamok elnôke éppen azokhan a napokhan
îrta alâ Helsinkiben azt a nyilatkozatot, amellyel 120 milliô
szabadsâgszeretô embert, kôztûk 10 milliô magyart hagyott a



tôrténelem legvérengzôbb zsarnokânak szinte ôrôk rabszolga-
sâgâban, amikor Genfben, az Egyesûlt Nemzetek "Emberi
Jogok" Bizottsâgânâl jârtam, hogy ott âtadjam az erdélyi ma-
gyarsâg emberi jogainak semmibevevésérôl szôlô emlékiratot.

Apponyi Albert grôf az elsô vilâghâborû utân a trianoni
szerzôdést nem volt hajlandô alâirni. Azt mondta: "Vâgjâk le
elôbb a két kezem, de ezt az âtkos szerzôdést soha nem irom
alâ". A mi elnôkùnkalâîrta a helsinki nyilatkozatot, a Sonnen-
feldt-féle tan pedig régi hazânkat az orosz érdekkôr szerves
részének minôsitette.

Mint emlékezetes, par héttel a vâlasztâsok elôtt az Egyesûlt
Allamok elnôke kijelentette, hogyKelet-Eurôpâban nincs szov-
jet uralom: szabada lengyel, a kelet-német, a magyar, a cseh,
a roman stb. Amikor emiatt ostrom alâ vettûk a Fehér Hâzat,
az elnôk megkîsérelte szerencsétlen kijelentésének helyesbitését
és magyarâzatât, de akkor mâr késô volt, mert a nemzetiségek
és azok vezetôi ellene fordultak és — merem âllitani — a nem-
zetiségi vâlasztôk szavazatainak elmaradâsa okozta bukâsât.

Aztân jôtt még egy utolsô késszûrâs az erdélyi magyarsâg
szîvébe, amikor Richardson — minden tiltakozâsunk ellcn^'

alâîrta a român—amerikai kereskedelmi szerzôdést.
Miért fordul minden ellenûnk? Ady vâteszi szavai jutnak

eszembe:

"Ha van Isten fôldtôl a fényes égïg,
Rdngasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességûnk,
Mert akkor végûnk, végûnk, végûnk. "

Talân az Ûristen csak azért rângat bennûnket, hogy ne
legyen békességûnk, nyugalmunk, amîg mindnyâjan ôssze nem
fogunk és egyûtt nem kiâltjuk a vilâg hatalmassâgai felé: addig
nem lesz béke a vilâgon, amîg Magyarorszâg rab, amig az orosz
csapatok Magyarorszâgon vannak, amîg igazsâgot nem szolgâl-
tatnak annak az ezeréves népnek és orszâgnak, amelyik évszâ-
zadokon ât rendûletlen hittel a Nyugat védelmezôje volt.

Sôtét a jôvônk, de bârmilyen sôtét is, van remény, csak el
ne eresszûk egymâs kezét mi, ârva magyarok!

Afrikâban egy- és félmilliô feketét szabadîtottak fel.
Nekûnk az ész és a vér jogân kell kôvetelnûnk ugyanazt a



szabadsâgot és ônâllôsâgot, amelyet ôk elnyertek. Nekûnk a
vérûnk és eszùnk beleépûlt ebbe az orszâgba és tôrténelmébe.
Az amerikai szabadsâgért hôsi halâlt hait Kovâts Mihdly ezre-
destôl Lincoln Âbrahâm bôsein keresztûl a két vilâghâborû-
ban, Koreâban és Vietnamban hôsi halâlt hait fiaink tiz-
ezreiig, a tudôsok és felfedezôk szâzaiig mindig ott voltak a
képviselôink.

Ayér és az ész jogân eddig csak kértûk, de most a fôldindu-
lâs erejével kell elindulnunk és kôvetelnùnk, ami megillet ben-
nûnket. Ez a mi szent hivatâsunki

Hat milliô magyar ôsszefogâsânak, jajszavânak meg kell
szakîtania még azeget is, hogy feljusson az Ûristenhez, ne csak
a vilâg hatalmassâgaihoz, és meg kell boznia, ki kell vivnia a
magyar feltâmadâst, mert én:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazdban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsdgban,
Hiszek Magyarorszdg feltdmaddsdban!

TANCOSAINK

A Magyar Bal ûnnepélyes megnyitâsât megelôzôen a
nyugat-clevelandi cserkészcsapatok regôs-csoportja a "tdpéi
daru-dûbôgô" néven ismert magyar népi tâncot mutatta be.
A regôs-csoport vezetôje Temesvdry Andrds és felesége Magdi.
A tânc bemutatâsâban a kôvetkezôk vettek részt:

Bôcsay Agi, Goda Agi, Madzsar Erzsi, SzabadkaiKrisztina,
Szentkirdlyi Bea, Takdcs Anna-Mdrta, Virdg Zsuzsi',

Addm Mihdly, Darôczy Péter, Kulin Miklôs, Spruch
Gâbor, Tâbor Andrds, Tdbor Tamds és Werner Kornél.

A bâl hâzikisasszonyait Szappanos Katalin vezette.
A bâlbizottsâg elnôke Tdbor Tamds volt.
A nyitô pârok a kôvetkezôk voltak:
Soôs Nellie (Baltimore. MD)—Péter Sdndor, Tabler

Debbie (Baltimore, MT») —Prileszky Istvdn, Gulyds Marika—
Tdbor Tamds, Gyôry Zsuzsanna—Csibi Gyôrgy, Németh
Agi—Zala Ldszlô.



BESZÀMOLÔK — TER VEK —JA VA SLATOK

A XVI. Magyar Talâlkozô (a IV. Magyar Kongresszus)
harmadik napjânak tanâcskozâsai november 28-ân, vasârnap
reggel 9 ôrakor folytatôdtak. A hagyomânyos vasârnap reggeli
imât Fôt. dr. Béky Zoltdn mondotta, majd dr. Nâdas Jânos
mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje adott rôvid beszâmolôt az
évkôzi munkârôl, a Talâlkozôra beérkezett ûdvôzletekrôl és ja-
vaslatokrôl. Ismertette tovâbbâ a Zârônyilatkozatot szerkesztô
bizottsâg jelentését, amelyet a megjelentek egyhangûan
elfogadtak s melynek szôvegét az alâbbiakban adjuk kôzre.

A Magyar Talâlkozô elôkészîtése sorân, sok javaslat érke-
zett be, amelyekbôl a fontosabbak a kôvetkezôk:

JAVASLATOK

Arpdd névûnnepe

Miért, miért se, Honszerzô Ârpâd fejedelem emlékét
ugyanûgy nem ôrzi kûlôn ûnnepnap, akârcsak a honfoglalâsét.
Az Arpâd név napjânak hiânyât két okra vezethetjûk vissza:
egyrészt a névnap valamelyik szent halâlânak, megdicsôiilésé-
nek emlékét ôrzi. Arpâd pedig nem volt szent; mâsrészt az
Arpâd név a kôzépkorban rendkîvûl ritkân fordult elô. Ezen a
néven a honszerzô fejedelmen kîviil a kôzépkorban okleveleink
csak hârom mâsik magyart emlîtenek: II. Géza kirâly negyedik
fiât, a Szemere-nem egyik tagjât Bars vârmegyében a XIII.
szâzadban és a pannonhalmi apâtsâg egyik udvarnokât Var-
sânyban.

A ma forgalomban lévô naptârainkban a katolikusok âp-
rilis 7-re, a protestânsok februâr 10-re teszik Ârpâd neve-
napjât. A Honszerzô halâlânak ezredik évfordulôjât 1907-ben
a Magyar Tudomânyos Akadémia mâjus 4-én, az orszâggyûlés
és a kormâny Pusztaszeren szeptember 15-én ûlte meg. Az egy-



ôntetûség kedvéért Ârpâdfejedelem emlékének megûnneplésé-
re hatârozott napot kellene kijelôlni. Az erre vonatkozô javas-
latok négy lehetôséget ajânlottak: mârcius 15-én, mâjus utolsô
vasârnapjân, jûlius 5-én és szeptember 15-én.

Az elsô lehetôség a magyar szabadsâgharc hagyomânyos
ûnnepére, a mâsodik a szokâsos hôsôk-napjâra, a harmadik az
ennsburgi csata napjâra, amelyen a honfoglalâs tulajdonkép-
pen befejeïôdôtt, Ârpâd fejedelem halâlos sebet kapott, a
negyedik pedig hozzâvetôlegesen Arpâd balâlânaks a honfog
lalâs 895-i kezdetének idôpontjâra helyezné Honszerzô Ârpâd
emlékûnnepét.

A javaslatba hozott hârom elsô nap hâtrânya, hogy mâs
nagy nemzeti ûnnepekkel esik egybe (jûlius 5 kôzvetlenûl az
amerikai Fiiggetlenségi Nyilatkozat kiadâsânak napja utân
kôvetkezik), ezért elvi alapon legcélszerûbbnek lâtszanék az
Ârpâd-nap kijelôlésére szeptember 15, illetôleg az amerikai és
az ausztrâliai gyakorlat flgyelembevételével a szeptember
15-hôz kôzelebb esô vasârnap. Tovâbbi hozzâszôlâsokat
kérûnk: melyik nap mellett dôntsûnk.

Emigrdciôs Ûjsâgtrôi Almanach kiaddsa

Somody Istvân (New York) irô, lapszerkesztô îrâsban azt
javasolta, hogy gyûjtsûk ôssze a kûlfôldôn, emigrâciôban élô
magyar ûjsâgîrôkra vonatkozô adatokat és azokat almanach-
ban tegyiik is kôzzé.

A IV. Magyar Kongresszus ôrômmel vette tudomâsul az
Âllandô Titkârsâg vezetôjének azt a bejentését, hogy a javaslat
megvalôsîtâsa érdekében a szûkséges felhîvâsokat, kôrleveleket
mâr ki is kûldte.

Kônyvkiadds angolul

Lajossy Sândor (London, Anglia), az Ârpâd Akadémia
rendes tagja, arra tett îrâsbeli javaslatot, hogy az Ârpâd-pâ-
lyâzatokon arany vagy ezûst Ârpâd-éremmel kitûntetett ki-
adatlan îrâsmûveket, szaktanulmânyokat kûlônbôzô vilâgnyel-
veken is tegyiik kôzzé. Megitélése szerint ehhez csupân tiz olyan
honfîtârsunkra lenne szûkség, aki évente hajlandô lenne erre a
célra 100 angol fontnak megfelelô ôsszeget âldozni. Az elsô 100
fontot ô maga felajânlja.



Lektori szolgdlat

Bereczky Gdbor (Calgary, Alta, Kanada) lektorâlô bizott-
sâg létesitését javasolja, amelynek az lenne a feladata, hogy a
megjelent kônyvek szakszerû elbîrâlâsa utân és alapjân
ajânlanâ azokat a kônyveket, amelyeket valôban érdemes meg-
vâsârolni. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy silâny, sokszor
egyenesen a ponyva szînvonalân lévô mûvek neves îrôinak elô-
vagyutôszavâval jelennek meg, ami megtéveszti a kônywâsârlô
kôzônséget; csak utôlag jôn râ, hogy értéktelen kônyvekért
adott pénzt.

A kérdés megoldâsâra a jelenlévôk az Ârpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyât kérték fel.

Irodalmï termékek terjesztése hangszalagon
Somody Istvdn azt javasolta, hogy egyes kiadatlan irodalmi

termékeket vegyunk fel hangszalagra, hogy megmentsûk
azokat az utôkor szâmâra, valamint, hogy îgy azok is hozzâjuk
férhessenek, akik bârmilyen ok (pl. ôregség, vagy a magyar
szôveg olvasâsâban valô jâratlansâg) kôvetkeztében elolvasni
nem tudnâk.

A javaslatot a megjelentek elfogadtâk és felkérték a javas-
lattevôt annak megvalôsîtâsâra. A hozzâszôlôk hangoztattâk,
hogy a tervezett hangszalag-kônyvtâr létesîtéséhez sok munka,
sok hozzâértés, anyagi tôke és nem utolsô sorban âllandô teljes
idejû munkaerô szûkséges.

Kéziratok megôrzése
Ismételten és âllandôan tôbb oldalrôl beérkezô javaslat

sûrgeti a kéziratok, dokumentumok elhelyezésének, tartôs
megôrzésének intézményes biztosîtâsât.

Az erre vonatkozô javaslatok kôzûl, sajnos, egyik sem alkal-
mas teljesen megnyugtatô megoldâsra, pedig erre minél elôbb
feltétlen szûkség lenne. Tôbb azôta elhunyt magas rangû
âllami fôtisztviselô és katonatiszt birtokâban volt olyan értékes
okmâny- és iratgyûjtemény, kézirat elkallôdâsârôl tudunk, ami
a tôrténelmi események elbîrâlâsa szempontjâbôl kétségtelenul
dôntô jelentôségû lett volna.

Szilassy Sdndor dr., az Ârpâd Akadémia kônyv- és levéltâr-
tudomânyi osztâlyânak elnôke, a kéziratok megôrzése céljâbôl
azok mikrofilmre vételét ajânlja, ami feltétleniil jô s arânylag
olcsô is, mert kônyvoldalanként csak 1 centbe kerul.



Ifjûsâgi tagozat szervezése

Adott esetbôl kifolyôlag felmerult az a javaslat, hogy
bizonyos esetekben magyar ifjakat, sot magyar gyermekeket is
jutalomban, kitûntetésben kellene részesîteni, ha azok magyar-
sâgukhoz valô hûségiikkel kivâlnak, vagy tehetségûkkel a ma-
gyarsâg jô hîrnevének ôregbîtéséhez kûlônôsképpen hozzâjâ-
rulnak.

A javaslatot hosszabb megvitatâs utân az Allandô Titkâr-
sâg hatâskôrébe utaltâk.

Tanulmdnyï alap létesûése

Linka Lâszlô, a clevelandi Magyar Târsasâg vâlasztmânyi
tagja, îrâsbeli javaslatot nyûjtott be, amelynek értelmében az
Amerikai Egyesûlt Âllamok fennâllâsânak 200. évfordulôjân
"Cleveland Magyar Cultural Foundation" cîmmel tanulmânyi
alapot kellene létesîteni 100.000 dollâros alaptôkével. Az alap
500 dollâros jutalmakat folyôsîtana olyan magyar, vagy ma
gyar szârmazâsû ifjaknak, akik tanulmânyaik sikeres bevégzése
utân elôrelâthatôlag a magyarsâgnak kétségtelenûl nyereségei
lesznek.

A javaslatot hosszabb megbeszélés utân a Magyar Târsasâg
hatâskôrébe utaltâk.

Kônyvek elhelyezése a kônyvtdrakban

Lajossy Sdndor (London, Anglia), az Ârpâd Akadémia
rendes tagja, elsôrendû magyar feladatnak tekinti, hogy a ma
gyar kônyvkiadôk és szerzôk mûveikbôl egy-egy példânyt eljut-
tassanak a burg-kastli magyar gimnâzium kônyvtârâba s
ugyancsak elhelyezzenek egy-egy példânyt a helyi kôzkônyv-
târakban is.

Nddasjdnos dr. — Vdrdy Béla dr. egyetemi tanâr kôzlése
alapjân — a javaslat kiegészîtéseként egyes kônyvtârak terv-
szerû ellâtâsât is szûkségesnek tartanâ, mert azok a magyar
vonatkozâsû anyag szempontjâbol nem egyszer siralmas hely-
zetet mutatnak.

* * *

Végiil Nddasjdnos dr. hâlâs kôszônetet mondott a IV. Ma
gyar Kongresszus minden elôadôjânak, résztvevôjének, tâmo-
gatôjânak és vendégének, ami utân a tanâcskozâsokat a
Magyar Hiszekegy elmondâsâval berekesztette.
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ZAR ONYILA TKOZA T

Az 1976 november 26-ân, 27-én és 28-ân az ohioi Cleve-
landben megrendezett XVI. Magyar Talâlkozô (IV. Magyar
Kongresszus) ûlésein ôsszegyûlt magyar értelmiség, tudôsok,
îrôk és mûvészek a magyarsâg idôszerû sorskérdéseinek meg-
târgryalâsa utân a kôvetkezô tényeket és irânyelveket âllapi-
tottâk meg:

1. Az erdélyi arrkét elôadâsaibôl, valamint a româniai
magyarsâg emberi jogaiért vilâgszerte kûzdô magyar szerveze-
tek és egyének jelentéseibôl sajnâlattalkellett megâllapîtaniuk,
hogy a româniai kommunista kormâny az utôbbi években ho-
zott intézkedéseivel fokozatosan és tervszerûen a magyar és mâs
nemzetiségi kisebbségek teljes beolvasztâsâra tôrekszik. Ezt a
tôrekvést minden rendelkezésére âllô eszkôzzel meg kell aka-
dâlyozni.

2. A românok az ôsi székely-magyar Erdélyhez valô vélt
elsôbbségi jogukata minden tôrténelmialapot nélkûlôzô dâko-
român elmélet dâko-român felûjîtâsâval akarjâk igazolni, mert
odavândorlâsuknak idôpontjât a kommunista rendszer zsold-
jâban âllô soviniszta tôrténészeik csak igy tudjâk a székely-ma
gyar— szâsz betelepûlést megelôzô idôre tenni.

3. A românok az ezeréves erdélyi magyar tôrténelem
kiemelkedô eseményeit elhallgatjâk, meghamisîtjâk, vagy
éppen kisajâtUjâk. Turista-kiadvânyaik hemzsegnek a ferdîté-
sektôl és valôtlansâgoktôl. Az egyhâzak okmânyainak beszol-
gâltatâsâra vonatkozô rendelettel, a temetôk felszâmolâsâval,
azôsrégi magyarhelységnevek és intézmények românosîtâsâval
a magyarsâg jelenlétének, tôrténeti szerepének még a nyomait
is igyekeznek eltûntetni. Az ônâllô magyar iskolarendszer be-
szûntetése utân kiadott rendeletek az anyanyelven folyô tanîtâs
lassû sorvadâsât eredményezték. A român tagozatokon szerzett
képesîtések arânytalanul kedvezôbb elôfeltételt jelentenek a



jôvedelmezôbb âllâsok einyerésére. Sajât alkotmânyuk kettôs
nyelviségre vonatkozô intézkedéseit még az ôsi magyarlakta te-
riileteken sem tartjâk be.

4. A IV. Magyar Kongresszus (a XVI. Magyar Talâlkozô)
ôrômmel âllapitotta meg, hogy az elôzô pontokban vâzolt és az
emberiség tôrténetében szinte pâratlanul âllô szellemi nemzet-
gyilkossâg megakadâlyozâsâra szoros egyuttmûkôdés jôtt létre
a vilâg legkûlônbôzôbb részein mûkôdô magyar szervezetek
kôzôtt. Az utôbbi két év felfokozott munkâssâga maris meghoz-
ta a kezdeti eredményeket. A roman kormâny alattomos mes-
terkedése napvilâgra keriilt. Az erdélyi magyar és mâs kisebb-
ségek emberi jogainak lâbbal tiprâsa ismertté vâlt az amerikai
kormânyszervek és a vilâgfôrumok vezetôi elôtt. A megismer-
tetéstôl a sérelmek orvoslâsâig azonban még hosszû az ût. Az
utôbbi csak a kûlfôldre szakadt magyarsâg teljes és ôszinte
egyuttmûkôdésétôl vârhatô.

5. A fiatal magyar értelmiség a tovâbbi magyar nem-
zedékek megtartâsa érdekében a szabad vilâgon mindenûtt a
magyar egyhâzak és a magyar cserkészcsapatok szoros egyiitt-
mûkôdésével ûjabb magyar iskolâk létesitését lâtja szûksé-
gesnek.

6. A magyar nyelv, irodalom és tôrténelem oktatâsât
kôzép- és felsô fokon is minél szélesebb kôrben intézményesen
lehetôvé kell tenni, mert a magyarsâg jôvôjében csak îgy biza-
kodbatunk.

7. A fiatal magyar értelmiség a szabadfôldi magyar iro
dalom és a magyar nyelvû sajtô fenyegetô és joggal aggasztô
vâlsâgânak megelôzését sûrgeti.

8. A szabad fôldôn felnôvô magyar ifjûsâgot erkôlcsi és
anyagi tâmogatâsokkal olyan életpâlyâk vâlasztâsâra kell ôsz-
tônôzni, amelyeken a magyarsâg érdekeit kôzvetleniil is kûlô-
nôsképpen szolgâlni tudja.

9. A kétnyelvûség s a kettôs kultûra nemcsak a magyarsâg,
hanem a befogadô orszâgok nemzeti târsadalmainak szem-
pontjâbôl is hatârozott elônyt jelent, amelyet feltétlenûl és
tudatosan kamatoztatnunk kell.

10. A magyarsâgismereti tudomânyos kutatâsok végzése
folyamân kûlfôldôn sem lehet a hazai kûtfôket mellôzni; a
tudomânyos kôzleményeknek és az akadémiai szînvonalû elô-



adâsoknak azonban a kutatâsok eredményeit elfogulatlan
târgyilagossâggal, egyetemes emberi és magyar szemlélet
alapjân kell kozôlniûk.

11. A tudomânyos kôzleményeknek és akadémiai szinvo-
nalû elôadâsoknak — az elôbbi szemlélettel — mindenkor

figyelembe kell venniûk a kûlfôldi magyar ifjûsâg helyes, târ-
gyilagos tâjékoztatâsâra és a korszerû magyar szempontok
érvényesîtésére irânyulô kôvetelményeket is.

12. A zavart keltô és tévedéseket okozô vitâs kérdések tisz-

tâzâsa akadémiai szînvonalû elôadâsokon, ankétokon és tudo
mânyos kiadvânyok révén: elodâzhatatlan.

13. A magyarsâgismeretek tudomânyos szakszerûséggel
igazolt anyagât nemcsak magyarul, hanem — fôként a koz-
tudatban élô âltalânos tévedések kikûszôbôlése céljâbôl — a
befogadô orszâgok nyelvén is kôzôlni kell.

14. A magyar ôntudat és az egyuvé tartozâs érzésének foko-
zâsa érdekében a IV. Magyar Kongresszus kîvânatosnak îtélte a
Honszerzô Arpâd fejedelem emlékének egyetemes nemzeti
ûnnepen tôrténô idézését s az ûnnep napjânak meghatâ-
rozâsât.

15. A IV. Magyar Kongresszus fontos feladatnak tekinti
egyes tudomânyos munkâk, tôrténelmi jelentôségû okiratok és
életrajzok intézményes megôrzését.

16. Az egyetemes magyarsâg érdekeinek âtfogô jellegû
szolgâlata szempontjâbôl kîvânatos a szabad vilâgban mûkôdô
magyar hlrlapîrôk adatainak ôsszegyûjtése s almanachban tôr
ténô kiadâsa.

17. Kîvânatos a szabadfôldi kiadatlan magyar irodalmi
stb. mûvek hangszalagon valô megôrôkîtése és terjesztése.

A XVI. Magyar Talâlkozô, mint IV. Magyar Kongresszus,
hâlâs kôszônettel emlékezik meg arrôl a megértô tâmogatâsrôl.
amelyet a magyarsâg egyetemes érdekeinek ônzetlen szolgâla-
tâban a magyar sajtô és râdiô részérôl tapasztalt s amelyet a
jôvôben is kér.

Cleveland, 1976. november 28.

dr. NâdasJânos
a Magyar Talâlkozô (Kongresszus)

âllandô titkârsâgânak vezetôje.



AZ ARPAD AKADEMIA XI. EVKÔNYVE

1. Béky Zoltân-. Ûj feladat — a magyar kisebbségekkel valô
foglalkozâs (kôzgyûlési megnyitô)

2. Szendrey Tamds: Horvât Istvântôl Horvâth Mihâlyig. A ro-
mantikus tôrténetirâs kezdete és fejlôdése Magyarorszâgon
(székfoglalô)

3. Kosztolnyïk Zoltân: A magyar kirâlyi udvar egyhâzi kapcso-
latai a XII. szâzad elején.
4. Szâmadâs az elôzô év tevékenységérôl
5. Uj tagok meghivâsa

Béky Zoltân:

ÛJ FELADAT:
A MAGYAR KISEBBSÉGEKKEL VALÔ FOGLALKOZÂS

— Elnôki megnyitô —

Ebben az esztendôben, az Amerikai Egyesûlt Âllamok
bicentenniâlis évében, még fokozottabban mint valaha, emlé-
kezûnk azokra az amerikai magyarokra, akik Fabrici Kovâts
Mihâly ezredestôl Teller Edéig, a hîres magyar atomtudosig,
Haraszthy Âgoston kaliforniai szôlômeghonosîtôtôl Dorâti
Antalig és mâs kimagaslô karmesterekig, hollywoodi mûvésze-
kig egyformân hozzâjârultak Amerika tôrténelméhez és
kultûrâjânak kibontakozâsâhoz. Ôk nemcsak becsûletet szerez-
tek a magyar névnek az Egyesûlt Âllamokban, mint izzadva
dolgozô, szegénysorban élô, bevândorolt elôdeink tették, de
mindegyikûk a magyar géniusz élô példâjât hozta az ûj haza
oltârâhoz, hogy itt is megmutassa, mit tud a magyar ész, a
magyar sziv, a magyar akarat elérni egy ûj târsadalom, kultûra
és fôldrész megvâltozott szellemi és gazdasâgi adottsâgai kôzt



Ûgy érzem, mi, az Ârpâd Akadémiâba tômôrûlt tudôsok,
mûvészek, îrôk és mâs szellemi szakemberek, ennek a hosszû
sornak vagyunk a folytatâsai, ûjabb részlegei. Legyen az akâr
szellem- vagy természettudomâny, akâr képzô- vagy zenemû-
vészet: alkotâsainkkal és tevékenységiinkkel egyformân ki-
vesszûk részûnket az amerikai tudomânyos és mûvészvilâg éle-
tébôl. Szâzalékarânyban talân ahhoz a nemzetiségi csoporthoz
tartozunk, amelyikbôl a legtôbb egyetemi tanâr kerûl ki
Amerikâban, pedig mi csak kôzepes nagysâgû csoportot képvi-
selûnk.

Tagjaink alkotâsai, kônyvei, mint a mûkodési jelentésébôl
majd kitûnik, az 1976. év folyamân is tucatszâmra szûlettek és
jelentek meg. Kôzûlùk tôbb foglalkozott az Egyesûlt Âllamok
fennâllâsânak 200. évfordulôjâval kapcsolatos kérdésekkel is,
ami csak természetes, hiszen érdeklôdésûnknek az idén ahhoz a
târsadalmi fejlôdéshez valô hozzâjârulâsunk felé kellett irâ-
nyulnia, amelynek mindnyâjan tagjai és részesei vagyunk.

Legyen szabad azonban nekem most itt ûj irânyt mu-
tatnom, amelynek kôvetése ugyanilyen természetes feladat
elvégzését kîvânja tôlûnk. Elsôsorban az 1977-es évet a magyar
kisebbségek évének szeretném elnevezni. Az eiszaldtott teriile-
teken élô magyar véreink sorsâval nemcsak a politikai és târsa
dalmi, hanem az akadémiai irânyzatû magyar szervezeteknek
is foglalkozniuk kell. Komoly érvek kellenek, amelyekkel a
semleges, vagy sokszor nem is jôindulatû, nyugati politikusokat
és tanârokat meg tudjuk nyerni ûgyiink szâmâra, hogy idegen
uralom alatt élô, kisebbségi sorban lévô magyar véreink vész-
kiâltâsa meghallgatâsra talâljon, helyzetén a lehetôség szerint
vâltoztatâs tôrténhessék. Ennek a munkânak vâllalâsa és
elvégzése Isten és ember elôtt azért kôtelességûnk, mert a jô
Isten mag^aroknak teremtett benntinket. Felelôsségûnkôn sem
vâltoztat, hogy az Egyesûlt Allamoknak hû polgârai vagyunk és
maradunk.

Legyen a kôvetkezô év a Csehszlovâkiâban, Erdélyben,
Jugoszlâviâban és a Szovjetuniôban (fôként Kârpâtaljân) sîny-
lôdô magyar véreinkkel valô tudomânyos foglalkozâs eszten-
deje. Hiszen kultûrâjuk, irodalmuk, sajâtos népmûvészetûk,
népi zenéjûk, viseletûk és szokâsuk még mindig él az elnyo-
matâs bilincsei kôzôtt is. Emberi jogaik csorbîtâsânak kipel-



lengérezése nemcsak politikai, de akadémiai feladat is, amely-
nek vâllalâsa és elvégzése minden szabad magyar szellemi szak-
embert kôtelez.

Ezek a gondolatok kîsérjenek bennùnket az elkôvetkezô
évben, hogy alkotâsainkkal, tudomânyos, irodalmi és mûvé-
szeti tevékenységunkkel ne csak az egyetemes emberi célokat
mozdîtsuk elô, de magyarsâgtudomânyi kutatâsaink és isme-
reteink kellô elmélyîtésével a kisebbségi magyarsâg sajâtos
helyzetére, kûlônôs adottsâgaira és legelsôsorban jogos igé-
nyeire is felhîvjuk a vilâg kôzvéleményét.

Szendrey Tamds:

HORVÂT ISTVÂNTÔL HORVÂTH MIHÂLYIG:
A ROMANTIKUS TÔRTÉNETÎRÂS KEZDETE

ÉS FEJLÔDÉSE MAGYARORSZÂGON

A magyar tôrténetîrâst és tôrténelmi gondolkodâst a nem-
zeti romantika elnevezésû vilâgnézeti irânyzat és gondolat-
szôvôdmény vitte elôre nagy mértékben. Bâr az âltalânos
eurôpai szellemi âramlatok mindig hatottak a magyar szellemi
és tudomânyos élet fejlôdésére, nem mindig olyan mértékben
és abban az idôben tették hatâsukat. A nemzeti romantika

âramlata viszont rôgtôn és mélyen hatott, tovâbb maradt élet-
ben és formâlta a magyar szellemi életet majdnem hatvan
esztendeigJ A tudomânyos életre még akkor is befolyâssal bîrt
a nemzeti romantika szelleme, amikor az irodalmi élet mâr
mâs irânyzatok felé kacsingatott. Ez a bizonyos nemzeti ro
mantika azért is maradt életben tovâbb Magyarorszâgon (és
mâs kôzép-eurôpai nemzeteknél szintén), mert nemzeti jellege
életben tartotta akkor is, amikor a romantika szelleme megin-
gott. Csak a kiegyezés utân jelentkeztek egyéb filozôfiai-môd-
szertani irânyzatok; fôleg a pozitivista szellem terjeszkedett a
szellemi életben.2 Ezek az irânyzatok vâltottâk fel a romantika
kifejezéssel meghatârozott gondolatvilâgot.

A romantikus tôrténetszemlélet és a nemzeti romantika

vilâgnézete négy emberôltô tudôsait befolyâsolta. Az elsôt élete
mâsodik felében, kettô teljesen a romantika hatâsa alatt élt és
dolgozott, a negyedik pedig a romantika jegyében induit, de



egyéb, fôleg pozitivista és realista szellemben fejezte be szellemi
pâlyafutâsât.3 Ez a rôvid ôsszefoglalô tanulmâny a mâsodik és
harmadik romantikus nemzedék egy-egy jellegzetes egyéniségé-
vel foglalkozik. Az egyik Horvât Istvân, a nemzeti romantika
befolyâsos âlmodozôja, aki sok fîatalban felébresztette és buz-
ditotta a nemzeti ôntudatot, a mâsik pedig Horvdth Mïhdly, a
magyar nemzeti romantika jellegzetes tôrténetîrôja és késôbb
az intézményes magyar tôrténettudomâny egyik alapitôja.

Horvdt Istvdn hatâsa a magyar tôrténetîrâsra szorosan
fûzôdik egyéniségéhez. Tudomânytôrténetûnk arânylag ârvân
bânik munkâssâgâval. Hangsûlyozza (és helyesen) naivitâsât,
bâr a jô szândékot elismeri munkâiban és tanâri mûkôdésében.
Azt is elismeri, hogy egyénisége hatârozottan hatâssal volt
tamtvânyaira. Itt kell keresnûnk jelentôségét és a magyar
szellemi életre gyakorolt befolyâsât.'' Ha tûzetesebben végig-
tekintûnk életén és munkâin, akkor a fogyatékossâgok ellenére
pozitivabban is értékelhetjûk pâlyafutâsât. Ez elsôsorban
tanâri mûkôdésére vonatkozik. Elôszôr ô tôltôtte be a tôrté-

nelmi segédtudomânyok tanszékét Budân. Késôbb, élete végén
pedig elnyerte a magyar irodalom tanszékét is és dékânnâ vâ-
lasztottâk.^

Tôrténelmi érdeklôdésének kôzéppontjâban a hazafîsâg és
a magyar nyelv védelme talâlhatô, bâr érdeklôdôtt a forrâs-
kritika irânt is. Viszont forrâskritikai tevékenységének csak
minimâlis az értéke. Inkâbb ûttôrô pedagôgiai jelentôségéért
érdemes emliteni. Méltô ôsôk keresése kôzben forrâskritikai
kutatâsait és elemzéseit gyakran a tôrténelmi igazsâg irânti
kôvetelmények hiânya jellemzi. Érdeklôdésének és môdszeré-
nek egyik tipikus példâja a kôvetkezô idézet egyik ôstôrténe-
lemmel foglalkozô kônyvébôl:

Nekem minden esetre jutalmam lészen, ha fïgyelmet ger-
jeszthettem Hazdnk Régisêgeïre; ha a' Nemzetiségi Âgokat
némelly eddig nem esmért fontos tdrgyakra utasûhattam; ha
valamelly részben azon kedvetlen Vetekedéseket, mellyek egy
idô ôta nêha îzetlenséggel is vitettek, letsendesithettem. Visgdl-
juk ezutdn nagyobb gonddal mind azt, a'mifényt vonhat akdr
a Nemzet egyes Tagaira, akdr a'Haza Tôrvényeire vagy Tôrté-
neteire, s hitessûk el magunkkal, hogy nintsen az egyes Nem-
zeteknek, sôt az egész Emberi Nemzetnek is kdrtékonyabb
Ostora a Tudatlansdgndl.^
220



Elsôsorban a politikai és nemzeti célokat hangoztatja
Horvât s itt is feltûnô a didaktikus szândék. Bâr kritikai môd-

szerei kezdetlegesek, adatgyûjtése csak adathalmaz marad, és
nyelvészeti szempontokat alkalmaz komolyabb nyelvészeti
tudâs nélkûl, mégis hatâsos volt ez a kônyve. Miért? Az elôadâs
izzô hazaszeretettel pârosult s hasonlô romantikus hazaszeretet
ôsztonôzte egyéb munkâit is. Kôtelességének érezte védelmezni
nemzeti mûltunk olyan alakjait is. akiket mâsok bîrâltak. Kitû-
nô példâja ennek Schwartner Màrton ellen intézett rôpirata,
aki azt âllitotta, hogy egyes magyar kirâlyaink (Nagy Lajos és
Mâtyâs) nem voltak buzgô védelmezôi a magyar nyelvnek.
Nem keresett ellenérveket és megfelelô adatokat, hanem a kô-
vetkezô szavakban oktatta ki Schwartnert:

A' Magyar Nemzetnek pedig fô ôrômére vdlhatïk, ha
boldog Ôseink hazafiusâgokat a' Nemzeti Nyelv ûgyében is
dldhatja, 's midôn most ennek terjedését sûrgeti, akkor tsak a'
régi buzgôsdgra kell ismét viszsza térnie. Mit szôljunk ma a'
Magyar Nyelv mellett, ha leg nagyobb Fejedelmeink, Nagy
Lajos, és Hunyadi Mdtyds aztfigyelmekre méltatlannak tartot-
tdk? Ha a Mdtyds hires Kônyv hdza tsak egyetlen egy Magyar
Kônywel sem ditsekedhetett? — Hazafiak! ne igy itéljûk mi
Nagy Lajos és Hunyadi Mdtyds Kirdlyokrôl. Inkdbb erôs hit-
tel hidjûk, hogy ôk mind ketten buzgô Bardtai, Tisztelôji, és
Terjesztôji voltak a' Nemzeti Nyelvnek?
Itt jelentkezik megint Horvdt tudomânytalansâga, bâr haza-
fisâgâban nem kéteikedhetûnk. Horvdt maga észrevette, hogy
buzgô kirohanâsai nem mindig feleltek meg a tôrténelmi hûség
kôvetelményeinek; bâr zavarta ez a tény, de mâr annyira nem,
hogy tudomânyosabb igényekkel szôljon hozzâ a vitâs kérdé-
sekhez. Ôt nem is a tudomânyos kutatâs érdekelte, hanem a
mâsok âltal ôsszeâilîtott anyag hazafias elôadâsa. Fogyatékos-
sâgai ellenére mégis nagy hatâssal volt kortârsaira és a reform-
korszak fiataljaira. Célja az volt, hogy a nemzetet ôntudatra és
ônmegbecsûlésre ébressze, ezért szerkesztett ideâlis tôrténelmet
nemzete szâmâra. A jôvô korszak tôrténésze nehezen kûzdôtte
le a Horvât âltal elôadott sok hamis és idealizâlt elemet mûl-
tunkban, viszont a Horvât âltal terjesztett nemzeti romantika
(magas hôfokon) serkentette tudôsainkat nemzeti mûltunk
részletesebb és mélyebb megismerésére.



Mûltunk megismerésében érdemes szerepet jâtszott
Horvdth Mihdly, az intézményes és tudomânyos igényeket ki-
elégîtô magyar tôrténetîrâs nemzeti romantikus és liberâlis
vezéralakja. Ôt a reformkor nevelte tôrténésszé, az a kor,
amelynek nemzeti tudatât olyan nagy mértékben Horvdt Ist-
vdn és târsai buzgôsâga befolyâsolta. Horvdth Mihdly nemze-
déke mâr nem osztotta (bâr lelkében és tudatâban érezte) a
reformkor romantikus illuziôit nemzeti mûltunk irânt. Annak

a nemzedéknek, amelyhez Horuat/i Mihdly is tartozott, élettôr-
ténetét a kôvetkezôképpen jellemezhetnénk. Eszmevilâguk a
reformkorban gyôkerezik, a 1848-as szabadsâgharc életûk sors-
dôntô eseménye; sokan emigrâciôs helyzetben talâljâk mag^u-
kat (akâr belsô vagy kûlsô emigrâciôrôl tanûskodnak az élet-
rajzok), aboi szentimentâlisabb szînezetet kap vilâgnézetûk
(Horvâth Mibâlyé is). A kiegyezés elôtt és utân pedig a nemzeti
realizmus uraikodik gondolatvilâgukban.

Horvdth Mihdly életpâlyâja felôleli a tizenkilencedik szâzad
tôbb mint kétharmadât és igy âtélte azt az idôszakot, amikor
Magyarorszâg modem berendezésû âllam-jellegét folyamato-
san felvette. Tudomânyos és politikai munkâssâga hozzâjârult
kora szellemi arculatânak alakîtâsâhoz és tôrténelmi gondol-
kozâsâhoz. Az emberi szabadsâg eszméje âthatja életét és
îrâsait; fôleg a sajât korâval foglalkozô kônyvek fejezik ki
legbûségesebben liberâlis és nemzeti romantikus vilâgnézetét.
Megjelenése fordulôpont a magyar tôrténetîrâs tôrténetében.
Horvâth Mihâly életét a tudomânyok és a hazânak âldozta;
tôbb mint negyven évig munkâlkodott mint tôrténész és kultûr-
politikus.®

Szentesen szûletett 1809-ben; szegény csalâdbôl szârmazott.
Az iskolâk elvégzése utân papnôvendék lett (Vâc, 1825), a pesti
egryetemen doktorâlt 1828-ban; 1832-ben pedig pappâ szentel-
ték. Papi hivatâsa viszont hâttérbe szorult, inkâbb a tôrténe-
lem irânti érdeklôdése adta meg életpâlyâjânak fejlôdési
irânyât. Az ûjonnan alapîtott Magyar Tudomânyos Akadémia
pâlyâzatot hirdetett és bâr Horvâth Mihâly nem nyerte el
annak dîjât, benyûjtott pâlyamunkâjât kiadta. Ez a korai
sikere a tôrténetîrôi pâlyâra vezette a fiatal papot. E tanulmâ-
nya és tovâbbi munkâssâga alapjân az Akadémia meghivta
levelezô tagjai sorâba (1839), két éwel késôbb pedig rendes



tagjai kôzé. Ezen az elismerésen kîvul 1844-ben a bécsi There-
sianumban nyert tanâri kinevezést. Itt folytatta tudomânyos
kutatâsait, de még 1848 elôtt visszatért hazâjâba, aboi a
szabadsâgharc idején hatârozottan a fûggetlenségi irânyzatot
tâmogatta. A forradalmi kormânyban elvâllalta a vallâs- és
kôzoktatâsûgyi târcât. Vilâgos utân ôt is letartôztattâk és
halâlra îtélték, de az îtéletet nem hajtottâk végre, mert
Horvdth kimenekûlt az orszâgbôl és hosszabb vândorlâs utân
letelepedett Belgiumban. Ott is folytatta tudomânyos kuta
tâsait és tartotta a kapcsolatot a magyarorszâgi és emigrâns
szellemi és nemzeti élettel.® Nem feledkezett meg politikai hit-
vallâsârôl sem, ami feltûnôen észrevehetô kûlfôldôn îrt tôrté-
nelmi munkâiban. A kortârs megîrta a szabadsâgharc tôrté-
netét. Ez a nagyszabâsû és még nagyobb hatâsû munka elôszôr
Svâjcban lâtott napvilâgot és csak a kiegyezés utân jelent meg
Magyarorszâgon.'° Ezekben a nehéz esztendôkben tôrténelmi
munkâssâga tâplâlta a forradalmi és nemzeti eszméket. A ki
egyezés utân személye és tôrténelmi munkâi egyarânt méitô
megbecsûlésben részesûltek.

Horvdth nemcsak tudôs és politikus volt. Nagy érdemei
vannak a tudomânyos élet intézményesîtésében és szervezésé-
ben is. Hosszû éveken keresztûl tevékeny tagja volt az Akadé-
miânak; fontos szerepe volt a Magyar Tôrténelmi Târsulat és
az Orszâgos Levéltâr alapîtâsâban.'^ Munkâssâga és egyénisé-
ge jelentôsen befolyâsolta a magyar tôrténelmi ôntudat intéz-
ményes fejlôdését.'^ Kortârsai és utôdai elismeréssel nyilat-
koztak rôla, még azok is, akik nem osztottâk politikai pâlya-
futâsânak erôsen liberâlis szînezetét. Kortârsai és tanîtvânyai
egyarânt hangsûlyoztâk szerepét a magyar tôrténetîrâs elô-
mozdîtâsâban és arrôl is szôltak, milyen nagy hatâssal volt
râjuk munkâssâga és egyénisége.'^

Egyik fiatalabb kortârsa, a szâzadfordulô kôzismert és
nagyrabecsûlt tôrténésze, Marczali Henrik, emlékiratba fog-
lalta Horvâth Mihâly tôrténetîrâsi mûkôdésének szerepét a
magyar tôrténettudomâny fejlôdésében.*'' Azt âllîtotta
Marczali, hogy Horvâth tanîtotta meg a magyar tôrténetîrâst
helyesen és hatâsosan îrni magyarul. Marczali pozitîvan érté-
kelte Horvdth politikai jellegû îrâsait is, még pedig a kôvetkezô
szavakban: "Mâs nemzeteknél a tôrténetîrâs csak tudomâny és



mûvészet. Nâlunk, kik tôrténetûnkbôl merîtjûk életerônk
javât, hol szâzadok ôta ugyanazon kérdések mâs formâban
ismétlôdnek, ennél is tôbb: élet".^®

Hangsûlyozta azt a tényt is, hogy Horvâth nem kergette az
abszolût objektivitâs illûziôjât; figyelembe vette eszményeit és
vilâgnézetét, amikor megirta tôrténelmi munkâit. Emlékiratâ-
ban Marczali elmondja személyi talâlkozâsuk eseményeit is.
Amikor Marczali elsô felolvasâsât tartotta az Akadémiân,
Horvâth is ott volt és azt mondta Marczalinak, hogy a magyar
tprténelmet nem lehet megérteni, ha nem foglaikozunk az
egyetemes tôrténelemmel is. Ez a megjegyzés Marczali késôbbi
munkâssâgâra nagy hatâssal volt. Horvâth Mihâly hatâsa
azonban nem szorîtkozott azokra, akikkel személyesen talâlko-
zott. A huszadik szâzad egyik vezetô tôrténetîrôja, Szekfû
Gyula is méltatta Horvâth Mihâly munkâssâgât és szerepét.
Azt âllitja rôla, hogy a politikai tôrténetîrâs egyik kitûnô mû-
velôje s Magyarorszâg egyik kitûnô tudôsa volt.^®

A mâsodik vilâghâborû utân bekôvetkezett vâltozâsok nem-
csak az orszâg politikai-târsadalmi, de tudomânyos berende-
zését is felforgattâk. A tôrténelem alakjai, a szellemi és
gazdasâgi élet viszonyânak âbrâzolâsa és a mûlt nagy tudô-
sainak méltatâsa mâs értékrendszerek és ideolôgiai felfogâsok
szerint môdosult, gyakran gyôkeresen megvâltozott. Ezeket a
vâltozâsokat észrevehetjûk Horvâth Mihâly egyéniségének és
szerepének âtértékelésében is. Nem tagadjâk meg lényeges sze
repét a magyar tôrténetîrâs fejlôdésében, de azt hangsûlyoz-
zâk, hogy idealista volt és nem értette a tôrténelmi materializ-
mus lényegét. Osztâlyhelyzete és vallâsos vilâgnézete alapjân is
elmarasztalôan vélekednek rôla, bâr "feudâlis"-ellenes nézeteit

méltatjâk. A marxista tudôsok bizonyos tôrténetszemlélet és
ideolôgiai értékrendszeren keresztûl nézik Horvâth Mihâly
munkâssâgât és emiatt a feltûnô elkôtelezettség miatt nem
nyûjthatnak elfogadhatô jellemzést Horvâth Mihâlyrôl és mun-
kâssâgârôl sem. Ettôl eltekintve, sok érdekes és értékes szem-
ponttal gyarapltottâk Horvâth Mihâlyrôl kialakulô képûnket.

Mâr élete végén Horvâth Mihâly elôadâst tartott a Magyar
Tôrténelmi Târsulat egyik vândorgyûlésén. Elôadâsâban
hangsûlyozta a tôrténetîrâs és az élet szoros kapcsolatât és îgy
folytatta tanâcsadô szavait a jôvô nemzedék tôrténészeihez:



A tôrténelemnek..., hogy feladatdnak megfeleljen, tanûs-
kodnia kell az idôk minden viszonyairôb, meg kell fejtenie az
idôben elôfordulô események minden indokait, ki kell hûve-
lyeznie azok rejtélyesebb oldalait s minden kôvetkezményeit,
hogy valôsdgos tûkre legyen az idônek) dt kell ôlelnie az egész
emberi életet, miként ez lefolyt minden kisebb és nagyobb ese-
ményeivel, s az ezek elôidézésében munkds rugonyokkal; dt kell
ôlelnie és visszatûkrôznie az emberi életet minden nem csak

làrmdsabb, csattanôsabb, de minden csekélyebbeknek Idtszô
részleteivel is, mert csak ezek ôsszesége alkotja az életet, mert
igen gyakran figyelemre is alig méltatott okokbôl erednek a
legnagyobb horderejû események}^
Még mindig tanulhatunk attôl az embertôl, akinek tudomâ-
nyos munkâssâga, politikai és târsadalmi mûkôdése, nemzet-
nevelô szerepe megérdemelt helyet szerzett szâmâra a magyar
tudomânyos életben. Nem tûlzunk, amikor azt âllîtjuk rôla,
hogy ô az intézményes magyar tôrténettudomâny megala-
pîtôja.
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Kosztolnyik Zoltdn:

A MAGYAR KIRÂLYI UDVAR EGYHÂZI KAPCSOLATAI
A TIZENKETTEDIK SZÂZAD ELEJÉN

Kônyves Kâlmânt egri pûspôknek szânta nagybâtyja, I.
Szent Lâszlô kirâly, a mikor mégiscsak kirâly lett, kûlôn pâpai
engedélyre volt szûksége ahhoz, hogy a kirâlyi hatalmat
âtvegye. A krônikâs kitétele: "Q,unwes enim Kalman est
vocatus, quam cum libres habebat, in quibus ut episcopus
legebat suas horas", arra enged kôvetkeztetni, hogy a kirâllyâ
lett pûspôk ezutân is kôtelezve volt a kânoni hôrâk elvégzésére.

A kônyves kirâly képzettsége — Martinus Gallus lengyel
krônikâs szerint "super reges universos sue tempore... litterali
scientia eruditus" —, valamint fôpapi mivolta ("horas canoni-
cas ut episcopus persolvebat", îrta a Képes Krônika szerzôje
1358-ban) lehettek olyan tényezôk, amelyek arra késztették II.
Orbân pâpât, hogy nagy terveket szôjjôn vele. A pâpa elsô fel-
adata a magyar iigy terén az lehetett. hogy helyreâllîtsa a még



Szent Lâszlô uralma alatt megszakadt kapcsolatot a magyar
uralkodô udvarâval, tovâbbâ, hogy nagy elôdje, VII. Gergely
papa szellemében Magyarorszâgra is kiterjessze a rômai udvar
reformpolitikâjât, hogy ezâltal a magyar egyhâz szellemi s
vallâsos megûjulâsât biztosîtsa.

II. Orbân tudatâban lehetett annak, hogy az egyhâz békés
megûjulâsa, valamint a magyar kirâlyi udvarral valô egyiitt-
mûkôdés terén a kôzelmûltban mâr tôrtént kezdeményezés.
Szent Istvân kirâly 1038-ban bekôvetkezett halâlâig csakis arra
termett személyek vettek részt az egyhâz vezetésében — "qui-
bus secundum vite meritum episcopus et sacerdotes prefecit",
hangsûlyozta a nagy kirâly rôvidebb életrajzânak a szerzôje —,
de még az interregnum nyolc sôtét éve alatt is megcsillant az
egyhâz bensô szellemi meg^ûjulâsânak a reménye vezetôi, îgy
Szent Gellért csanâdi pûspôk elgondolâsâban. A pûspôk
nyîltan szôlt a magyar egyhâz bensô alapja megszilârdulâsânak
szûkségességérôl s arrôl, bogy a felnôvô ûj papi nemzedéket
szellemi téren is elô kell készîteni. "Sint lumbri (sic) uestri
precincti et indutos lorica iustitie, et préparâtes pedes in
preparatione euangelii pacis, . . . tenete ... et gladium
spiritus, quod est uerbum dei", îrja Gellért — Amos prôféta,
az efezusiakhoz îrt levél, majd Lukâcs evangéliumânak
idézésével. Mégis feltételezzûk, hogy I. Endre arânylag békés
uralma utân mâsfél-évtizedes polgârharc tette tônkre az
orszâgot — és az egyhâzat annyira, hogy Szent Lâszlô elsô bûn-
tetôkônyve szinte drâkôi rendelkezéseket hozott az elburjânzott
rendellenességek ellen. Csupân az 1090-es évek elején rendezô-
dôtt a helyzet annyira, hogy normâlis kormânyzâsrôl s komo-
lyabb vallâsos fejlôdésrôl lehetett beszélni. Az 1092-es szabolcsi
zsinat tôrvénykônyve a példa râ, hogy bâr akkorra politikai
okbôl kifolyôlag megromlott a helyzet Lâszlô kirâly udvara s
Rôma kôzôtt, e politikai szînezetû nézeteltérésbôl komolyabb
lelki sérelme nem lett a magyar egyhâznak. Kâlmân kirâly
1099 tâjân megtartott tarcali zsinatânak hatârozataibôl
tudjuk, hogy bâr még mindig erôs kirâlyi kézre volt szûkség a
kôzindulat megfékezése terén, az 1085 kôriil foganatosîtott
drâkôi eszkôzôkre a kônyves kirâly Magyarorszâgân mâr nem
volt szûkség.

1096 jûlius 27-i levelében IL Orbân arra buzditotta Kâl-



mân kirâlyt, hogy kôvesse nagy elôdje, Szent Istvân nyom-
dokait, s annak szellemében intézze orszâga ûgyeit, beleértve
természetesen az egyhâz s a kirâly udvara kôzôtt az egyvitt-
mûkôdést is. Valôban, a tarcali zsinat Albericus klérikus szer-
kesztette tôrvénykônyvének elôszava az Istvân kirâly-féle tôrvé-
nyek helyreâllîtâsârôl szôl, de arrôl is, hogy az uralkodô
orszâga nagyjaival s népével egyetértve hoz tôrvényt. Erdemes
megfigyelni, hogy Kâlmân idôrendben elsô tôrvénykônyve
semmit sem szôl nagybâtyja. Szent Lâszlô tôrvényeirôl;
mintegy ignorâlja elôde tôrvényhozâsât. Ez politikai célzattal
tôrténhetett mâr olyan értelemben, hogy Kâlmân îgy akarta
magât a Szent Lâszlô uralmânak vége felé kezdeményezett
Rôma-ellenes politikânak még az ârnyalatâtôl is tâvoltartani.

A zsinat 84 cikkelye kôzûl 58 teljesen egyhâzi jellegû, ami
arra enged kôvetkeztetni, hogy az uralkodô az egyhâzi veze-
tôkkel egyetértve aktîv szerepet vâllalt orszâga egyhâzi ûgyei-
nek rendezésében, s vâllalta a felelôsséget rendelkezéseinek
megvalôsîtâsâért. Érdekes, hogy kûlôn cikkely rendelkezett a
zsidôk s keresztények, viszonyârôl, valamint hogy a kirâly
figyelme kiterjedt az orszâg minden lakosâra — a szolga elemet
is beleértve. A kirâly nem tûrte a boszorkânyiildôzést, mert
boszorkânyok nincsenek, de nem engedte meg magyar ember-
nek az orszâg hatârân kîviil rabszolgaként valô eladâsât sem.
Nem érdektelen, hogy a kirâly tocius senaitzsban hozza hatâ-
rozatait, s commuai consilio biztosîtja azok nyilvânossâgra valô
hozatalât.

Marczali Henrik megâllapîtâsa szerint Kâlmân korâig az
egyhâzi tôrvényhozâs a vilâgitôl nem kûlônûlt magyar fôldôn.
A XI. szâzadi magyar tôrvények e téren megfelelnek a frank
kapitulâréknak. Az egyhâzi szellem fejlôdése Kâlmân békés
uralmânak elsô évtizede folyamân maga utân vonta a kûlôn
egyhâzi {zsinati) tôrvényhozâst, aminek az ûn. elsô esztergomi
zsinat hozta tôrvénykônyv lett az elsô emléke. Idejét pontosan
meghatârozni nem lehet. Voltak, akik még 1089-re, Lâszlô
kirâly idejére tették megtartâsânak idôpontjât, mîg mâsok a
XII. szâzad mâsodik évtizedére, bâr tartalmâbôl kitûnik, hogy
még Kâlmân uralmânak elsô évtizedében megtartottâk. A mâr
emlîtett tarcali zsinat vilâgi tôrvénykezésénél, amely sok
egyhâzi jellegû ûgyet is magâba foglalt, feltétlenûl késôbbre



kell tenni. Cikkelyeit egy korabeli dokumentum, a késô XII.
szâzadi Pray-kôdexként ismert sacramentarium ôrizte meg. E
zsinat hatârozatainak érdekessége, hogy meghozatalukkor a
kirâlyi hatalom egyhâzi vonatkozâsban még érintetlenûl fenn-
âllt: "Inprimis interpellandus est rex". Tekintettel arra, hogy
Kâlmân idôvel kénytelen lesz az egyhâzi ûgyek felett gyakorolt
hatalmârôl a Szentszék javâra lemondani, az elsô esztergomi
zsinat megtartâsâra még ez elôtt az idôpont elôtt keriilhetett

Érdekes fényt vet a kora XII. szâzadi magyar egyhâzi viszo-
nyokra, hogy a zsinat még elismerte a papok elsô hâzassâgât,
de mâr nem tûrte meg a nos piispôkôt, sot erôsen korlâtozta a
pûspôk szerezte vagyon jogât az egyhâz érdekében. A monos-
torokat a pûspôkôk joghatôsâga alâ helyezte, s a kâptalan tag-
jait arra kôtelezte, hogy egymâs kôzôtt latinul beszéljenek. A
pogânysâg végsô nyomait enyhe bûntetéssel igyekezett kikûszô-
bôlni, s tiltotta, hogy keresztény papok fizetést fogadjanak el a
szentségek kiszolgâltatâsâért. Nem engedte, hogy jobbâgyot
avagy felszabaditott egyént ura engedélye nélkûl papnôven-
déknek felvegyenek (a rendelkezés azt is jelenti, hogy ekkor
mâr rendszeres papi utânpôtlâsrôl gondoskodtak a magyar
egyhâzban!), s szigorn rendeikezéseket eszkôzôlt a részeges,
tolvaj, avagy éppen kocsmalâtogatô papok ellen.

A magyar forrâsok ugyan hallgatnak a kirâlyi udvar s
Rôma kôzôtti viszonyrôl, bâr részletesen târgyaljâk Kâlmân
kirâlynak az elsô keresztes hadjârattal szemben tanûsîtott
magatartâsât. Az elsô fegyelmezett "hadak" ellen feg^errel
vonult ki a kirâly, hogy orszâga biztonsâgât megvédje velûk
szemben. Ugyanakkor hatârozott, udvarias magatartâst tanû
sîtott a francia hercegek vezette kereszteshad irânt. A Rômâval
tartott kapcsolatokrôl ellenben hallgat a krônikâs, aki Horvdth
Jdnos szerint Kâlmân korabeli forrâsokkal rendelkezett.
Valôszînûleg normâlis helyzetnek tartotta, hogy a kirâly Szent
Istvân nyomân sajât elgondolâsa szerint vezette orszâga ûgyeit
— beleértve a fôpapi székek betôltését. Errôl a kissé inveszti-
tûra-îzû szellemrôl maga II. Paszkâlis pâpa panaszkodott a
spoleôti pûspôkhôz, avagy a kalocsai érsekhez intézett, 1106
novemberében kelt levelében, illetve a fleuryi apâthoz intézett,
még 1102-ben kelt leiratâban.



Fraknôi Vilmos e levelek alapjân hozta ôsszefûggésbe
Âgoston bîboros magyarorszâgi kikûldetését 1103-ban. Igen
âm. csak a bîboros kikiildetésérôl adatunk nincs, s még a Fejér
Gyôrgy szerkesztette "Codex diplomaticus" is csupân a bîboros
egyetlen: a belgrâdi pûspôk s egy kolostor kôzôtt kifejtett
kôzbenjârâsârôl tudôsît. Viszont érdekes, hogy ez idôtâjt tôr-
ténhetett Kâlmân kirâlynak a magyar invesztitûra jogârôl szôlô
lemondâsa Rôma javâra. Kétségtelen, hogy Kâlmân, a pûs-
pôkbôl lett kirâly, békét akart a Szentszékkel, bâr feltételez-
hetô, hogy diplomâciai szâmvetés, illetve az alakulô politikai
viszonyok reâlis kiértékelése indîthattâk Kâlmânt arra, hogy
ezt a lépést Rôma irânt megtegye. A Szent Istvân ôta âllan-
dôan gyakorolt kegyûri jogokat nem volt, nem lehetett kônnyû
dolog feladni egy mâsik, ugyancsak Arpâd vérébôl szârmazô
magyar kirâlynak, még annak a kirâlynak sem, aki mint volt
pûspôk, rendszeresen végezte kânoni hôrâit.

Kâlmân kirâly, Lâszlô utôda, ôrôkôlte elôdje politikai
problémâit, îgy a horvât problémât is. Tudott dolog, hogy
Szent Lâszlô ôrôkség jegân szâllta meg fegyverrel Horvâtorszâ-
got, s Kâlmânnak ûjra csak meg kellétt kûzdenie a horvât
terûlet feletti fennhatôsâgért. Az ûgy hâtterét a nem-magyar,
fôként olasz forrâsok természetesen nem a legjobb szînekben
tûntetik fel. A horvât tôrténészek inkâbb az olasz âllâspontot
kôvetik, amikor a magyar uralkodônak a horvât trônôrôklés
folyamatâba valô beavatkozâsât târgyaljâk, illetve amikor a
magyar kirâlyrôl megâllapîtjâk, hogy a dalmât tengerpartot is
uralma alâ hajtotta. Tekintettel arra, hogy e magyar térfog-
lalâs velencei létérdekbe vâgott, az ôsszecsapâs valôban elke-
rûlhetetlenné vâlt a magyar udvar s a velencei dôzse kôzôtt.
Kâlmânnak hajôkra s tengerentûli szôvetségre volt szûksége
ahhoz, hogy Velencével szemben a dalmât tengerpartot
megtartsa, s természetesen a bizânci csâszâr jôindulatâra. Igy
tôrténhetett, hogy Kâlmân megkérte Roger, Kalabria s Szicilia
grôfja leânyânak kezét. A kirâlynak ebbôl a hâzassâgâbôl
szûletett fia s utôda, II. Istvân.

A dalmâciai hadjâratot Kâlmân kievi orosz expediciôja sza-
kîthatta meg, bâr a Képes Krônika két orosz hadjâratrôl
beszél, s az orosz Nestor-féle évkônyvek 1097 s 1099 alatt emlî-
tik ugyanazt a hadjâratot. Bâr orosz fôldôn vereséget szenve-



dett, a dalmât hadmûveleteket tovâbb folytatta Kâlmân kirâly
— Bizânc jôvâhagyâsâval. A kirâly unokahûga — Piroska-Iré-
ne, Szent Lâszlô leânya — Alexius Comnenus csâszâr fiânak s
ôrôkôsének, II. Szép Jânosnak felesége lett az IlOO-as évek
elején. Korabeli iratokbôl tudjuk, hogy Kâlmânt horvât s
dalmât kirâllyâ koronâztâk 1099-ben, illetve II02-ben — bâr e
téren Hôman Bâlint s Marczali Henrik tôrténészeink teljesen
ellentétes véleményen vannak. Tény ellenben, hogy 1105-re
magyar kézen volt a dalmât tengerpart, mikôzben a magyar—
bizânci kapcsolat Roger norman udvarâval élezte ki a diplo-
mâciai viszonyt. A Roger uralta dél-olasz s sziciliai terûletek
mégiscsak bizânci érdekkôrt képeztek. Kâlmân felesége, a
norman hercegnô ekkor mâr nem élt, îgy a magyar haderô a
dél-olasz normanok ellen fordult, s mâr 1108-ban elfoglalta
Brundisit. Ugyanabban az évben Trau vâros lakosainak a
magyar kirâly teljes jogokat biztosîtott: "iuro super crucem
sanctam vobis Tragurinis meis fidelibus civibus firmam
pacem; episcopum vero aut comitem, quem clerus et populus
elegerit, ordinabo; et lege antiquitus constituta vos uti
permittam". Ezt a biztosîtékot Kâlmân kirâly 1111-ben kiadott
okiratâban ûjra megerôsîtette.

Kâlmân tovâbbi egyhâzpolitikâjâval kapcsolatban meg kell
emlîteni ôccsével, Âlmos herceggel tâmadt nehézséget. Almos,
akit Szent Lâszlô kirâly elsôként szânt a magyar trônra, mîg
Kâlmânt papnak szânta s pûspôkké tette, nyugtalan
természetû ember volt, aki szûntelenûl ellentétet szîtott bâtyjâ-
val szemben, s magatartâsânak eredménye a polgârharc véres
veszélye volt. A magyar ûgy érdekében a két ellenfél: a kirâly s
a herceg csapatai vezetôinek jôzan gondolkodâsa akadâlyozta
meg a felesleges vérontâst. A csapatok vezérei kijelentették,
hogy ôk nem hajlandôk harcoini a két testvér érdekében. Ha
tetszik, a testvérek vîvjanak meg egymâssal.

Kétségtelen, hogy a vezéreknek az a magatartâsa meglehe-
tôsen gyenge helyzetben mutatja be a magyar kirâlyt. A harc
elmaradt, Âlmos pedig Passauba menekûlt a német
csâszârhoz, hogy tôle kérjen segîtséget bâtyja ellen. Hôman
Bâlint megjegyzi, hogy Almos e végzetes lépésre csak akkor
szânta el magât, amikor feleségiil vette Predszlâvât, a kievi
nagyfejedelem leânyât, akirôl viszont tudjuk, hog^y nôvére a



lengyel kirâly felesége volt. A sors irôniâja, hogy ez idôtâjt
mâsodszor nôsûlt Kâlmân kirâly: "duxit uxorem de Ruscia",
orosz asszonyt vett feleségul, de azt hâzassâgtôrés miatt elbo-
csâjtotta: "lex ab ea eum separavit". Az orosz asszonytôl szûle-
tett fiû, Borics, a késôbbi trônkôvetelô.

A Képes Krônika emliti, hogy 1113-ban a csâszâr, V. Hen-
rik, nagy haddal jôtt — "movit exercitum ingentem" — Ma-
gyarorszâgra, hogy Kâlmân s ôccse kôzôtt a békét megerôsitse:
"ut colloquium cum rege haberet et inter eos pacem firmaret".
Az utôbbi kifejezés hasznâlatâbôl arra a kôvetkeztetésre ju-
tunk, hogy a kirâly s Almos még a csâszâr bejôvetele elôtt fel-
vette egymâssal a kapcsolatot, miért is Kâlmân ajândékokkal
vette râ a csâszârt, hogy az orszâgot seregestûl elhagyja.
"Imperatori plurima dona misit et sic honorifice repatriavit. "
Ugyanakkor kétségtelen, hogy a német csâszâr bejôvetele révén
esett nyilvânos megszégyenîtés miatt — a kirâlyi csalâd egyik
tagja: a kirâly ôccse hîvta be az orszâg teriiletére egy idegen
âllam uralkodôjât, amivel mintegy olyan értelmet adott a
dolognak, hogy Kâlmân nem volt képes rendet tartani sajât
orszâgâban! — Kâlmân végleges leszâmolâsra szânta el magât
ôccsével szemben. Hogy ezen személyes — mondjuk alkotmâ-
nyos? — bosszûjânak tôrvényes jelleget nyûjtson, az egyhâz
segîtségét vette igénybe. Tekintettel arra, hogy e kirâlyi bosszû
kivitelére a német csâszâr magyarhoni bejôvetele 1113-ban s
Kâlmân 1116-ban bekôvetkezett halâla kôzôtt kerult sor, vala-
mint arra, hogy 1112 s 1115 kôzôtt ûlésezett az ûgynevezett
mdsodik esztergomi zsinat, a bosszû megvalôsitâsa terén e
zsinat hatârozatai nyûjtanak némi felvilâgositâst.

Feltûnô, hogy sem a Pray-kôdexben fennmaradt kézirat,
sem az Endlicher szerkesztette szôvegkiadâs anyaga nem kôzôl
bevezetést a zsinati hatârozatok elé, ami mintegy jelzi, hogy
nem a kirâly hîvta egybe a zsinatot, hanem hogy az — a zsinati
hatârozatok elsô cikkelye alapjân — pâpai zsinat volt, amely
"ex auctoritate apostolici pro régis nostri sainte et regni eius
stabilitate ..." (kiemelés tôlem) ûlt ôssze. Valôszînû, hogy
Kunô pâpai legâtus einôkletével ûlésezett. Mindenesetre az elsô
cikkely imât îrt elô a kirâlyért, "in omnibus cotidie ecclesiis
orandum censemus et districte precepimus", amig a mâsodik
artikulus kiâtkozâssal fenylt meg minden kirâly-ellenes ôssze-



eskûvôt. "Anathematizetur et omnium fidelium communione
privetur". E sorok îrôjânak az a hatârozott benyomâsa, hogy
ennek a cikkelynek alapjân kerûlt sor Âlmos bûntetésére.
Kâlmân Szent Istvân nyomdokaiban haladt, aki hasonlô kôrûl-
mények kôzott s hasonlô tôrvénycikk beiktatâsa utân lépett fel
Vazullal szemben, s akârcsak Szent Istvân unokaôccsét,
Vazult, ugyanûgy Kâlmân kirâly ôccsét, Almost megvakît-
tatta.

Vâczy Péter fîgyelmeztet râ, hogy a polgârharc veszélye
késztethette Kâlmân kirâlyt egyhâzi téren tett engedményekre.
Tudjuk, hogy még a tarcali zsinat engedélyezte a pûspôki
szinôdus mûkôdését, mint tôrvényszékét a magyar kôzéletben,
s îgy a kirâly igazsâgszolgâltatâsât kisebb perektôl tehermen-
tesitette. Ezért mondhatott le a kirâly gyakorolt egyhâzi jogai-
rôl az ûgynevezett guastallai zsinaton — bâr a zsinati doku-
mentumként feljegyzett irat ma mâr kétes értékû. De a leg-
szembetûnôbb az ûgyben, hogy példâul az elsô esztergomi
zsinat hatârozatok hangnemével szemben — mikor nagyon is
hangsûlyoztâk a kirâlyi elôjogokat egyhâzi ûgyek terén — a
mâsodik esztergomi zsinat mâr a kirâlyért, az ô ûg^yének érde-
kében intézkedett, s az elsô esztergomi ôsszejôvetel hatâro-
zataival szemben a gregôriânusi reformok magyarhoni teljes-
jogû érvényesùlését hangsûlyozta, legyen az a papok hâzassâ-
gâval szemben teljes szembefordulâs, avagy a hâzassâgkôtés
tôrvényes rendezése, amit a pap elôtt két tanû jelenlétében
kôtnek meg, "présente sacerdote, coram ydoneis testibus".

JEGYZET

A kor forrâsmunkâi kôzûl fontos Kézai magyar gestâja, valamint a magyarhoni

eseményeket 1330-ig cârgyalô Chronicon pictum\ Képes KrÔnika (ezutân: KK), befe-
jezetlen, Nagy Lajos kirâlyunk részére készùlt mû, amely két részbôl âll: a CTonica
prima, vagyis a hun rész, s ez egyezik Kézaival; cronica secunda, magyar rész, rész-
letekben bôvebb, gazdag a Béla-âgi Salamon tôrténetében. Kâlmân kirâly irânt ellen-
séges magatarcâst tanûsit. Kûkûllei Tôt-Solymosi Aprôd Jânos, Nagy Lajos kirâly
udvari tôrténetlrôja a XIV. szâzad vége felé îrta meg a kirâly tôrténetét 1342—82-ig,
mîg a kirâly gyôntatôja, Jânos ferences barât Nagy Lajos 1345 —55-i hadjâratât
dolgozta fel. Tudjuk, hogy Dubnici Krônika —Dubnic: Trencsén megyel —1479-ig
târgyalja az eseményeket s felôleli a KK, Kûkûllei s Jânos barât anyagât, az 1468-73-
as éveket ûresen hagyja, de a maga korâra, az 1470-es évekre eredeti jegyzeteket kôzôl.
A Budai Krônika csak 1468-ig terjed, de feldolgozza a Kézai, KK s Kûkûllei adta



anyagot, azonkivûl vâzlatos jegyzeteket nyûjt, mîg Thurôczy Jânos 1488-ban kelt Krô-
nikàja az elôzô anyagon kivul ûj informâciôval bôvul Zsigmond korâtôl kezdve. A
Dubnici Krônika egybeâllîtôjârôl még annyit, hogy felhasznâlta a Budai Krônika
szôvegét is, illetve azt kiegészitette a KK azon adacaival, amelyek a BK-b6l hiânyoztak.

Figyelmet érdemel a Szent Lâszlô s Kâlmân kirâly tartotta szinodusok kôdex-
anyaga. A Pray-kôdex, késdi XII. szâzad — Id. P. Radô, Libri liturgici manu scripti
bibliothecarum Hungariae, Bp. 1947, 30 kk.; a kônyv javitott kiadâsârôl, Bp. 1973,
\io\\h. \nismtTitx.ési^ Magyar Kônyvszemle, 90, 1974, 375 kk., hasâbjain; elôzôleg
Radô, Index codicum manu scriptorum liturgicorum regni Hungariae, Bp. 1941, 5
kk., 20. szâm — tartalmazza az elsô s mâsodik esztergomi zsinati hatârozatok szôvegét,
mîg a XV. szâzadbeli Thurôczy-kôdex, ma cime 407 a Széchenyi-kônyvtârban, a
szabolcsi, valamint az elsô két esztergomi zsinatok anyagât ôrizte meg. A XVI. szâzad
beli llosvay-kôdex. Fol. lat. 4023 jelzés alatt u.o., a szabolcsi, valamint a "mâsodik"
esztergomi zsinat anyagât tartalmazza. îgy az elsÔ esztergomi zsinat hatârozatait a
Pray- és Thurôczy-kôdexek ôrizték meg, a mâsodik esztergomi zsinat anyagât pedig a
Pray-, valamint a Thurôczy- és llosvay-kôdexek. A forrâskiadvânyok kôzûl Mansi,
Concilia, XXI, 98 kk., csupân az elsô esztergomi zsinat anyagât kôzli; C. Péterffy,
Sacra concilia ecclesiae Romano-Catholicae in regno Hungariae celebrata, 2 kôt.,
Bées, 1742, 1, 54 kk., s 48 kk., — e sorrendbeni — avagy St. L. Endlicher, Rerum

Hungaricarum monumenta Arpadiana, 2 kôt., Sangallen, 1849, RHM-^fiénx. rôviditve,
11, 349 kk., s 373 k., illetve Marczali H. s mâsok, Enchiridion fontium historiae
Hungarorum, Bp., 1901, 112 k., s 117 k., kôzôlt szemelvényeket, s ûgyszintén szemel-
vényeket hoz a tarcali zsinat tôrvénykônyvébôl, Decretum . . . ab Alberico
compilatum, 104 kk., aminek teljes szôvegét Endlicher kôzôlte, RHM, 11, 358 kk., aki
ugyancsak kiadta a szabolcsi, valamint az elsô s mâsodik esztergomi zsinatok hatâro-
zatainak anyagât, ibid., 11, 325 kk., 349 kk., 373 k., oldalakon. A krônikâk kritikai
szôvegét Szentpétery 1., Scriptores rerum Hungaricarum 2 kôt., Bp., 1937 —38,
SS//-ként rôv., 1, 227 kk., kôzôlte. Dercsényi D. gondozâsâban megjelent a Chronicon
pictum: Képes Krônika, 2 kôt., Bp., 1964, elsô kôt., annak facsimile kiadâsa, amirôl
RônayGy. îrt igenérdekes kritikât a Vigilia, 30, 1965, 44 kk., hasâbjain. A Chronicon
Budense: Budai Krônika facsimile kiadâsa Fraknôi V. elôszavâval jelent meg, Bp.,
1900; az ûj, Bp., 1973-as hasonmâs-kiadâsrôl nem volt jô véleménnyel a kritika. Ld.
Borsa G. a Magyar Kônyvszemle, 89, 1973, 393 kk., valamint az IrodalomtÔrténeti
Kôzlemênyek, 78, 1974, 263 kk., kôzôlt véleményét. A Szentpétery-féle SSH kiadâssal
kapcsolatban még ma is érdemes elolvasni Christopher Dawson, "The Hungarian
Middle Ages", Hungarian Quarterly, 5, 1939, 585 kk., cimû tanulmânyât.

A hâtteret természetesen Hôman B.—Szekfû Gy., Magyar tôrténete, 5 kôt., 6.
kiad., Bp. 1939, I. 310 kk., s 346 kk., nyûjtja, valamint Erdélyi L., Magyar
tôrténelem: mûvelôdés és dllamtôrténet, 2 kôt., Bp. 1936 —38, 1, 100 kk. P. v. Vâczy,

Die erste Epoche des ungarischen Kônigtums, Pécs, 1935, 116 kk.; Fraknôi V.,
Magyarorszdg és a Szentszék, 3 kôt., Bp. 1901 —03, I, 28 kk. A Pray-kôdex bôséges
irodalmâbôl — ld. Radô, Libri, 34 k., kiemelkedô Ratkos P., "A Pray-kôdex keletke-
zése és funkciôja", Szdzadok, 102, 1968, 941 kk.; Mezey L., "A Pray-kôdex kelet-
kezése". Magyar Kônyvszemle, 87, 1971, 109 kk.; T. Szepessy, "Beitrage zu den
Quellen des Pray-Kodexes", Acta antiqua, 17, 1969, 49 kk. Martinus Gallus,
Chronicon Polonorum, ii;29, MGHSS, IX, 456, mlg II. Orbân pâpa levele MPL, 151,
480 kk.: "Audientes magnificentiam tuam omnipotentis Dei dispositione ad Ungarici



regni regimen esse provectam", valamint J. Haller, Dos Pasttum: Idee und
Wirklichkeit, 5 kôt., âtdolg. kiad., Esslingen am Neckar, 1962, II, 430 kk., s 612 k..
amit csak kiegészît a H. Jedin szerkesztette//andôuc/i der Kirchengeshichte, III/I: Die

mittelalterliche Kirche, 2 kiad., Freiburg, 1973, 442 kk., târgyilagos megjegyzése

szerint a pâpa 1093-ban Rômâba valô végleges visszatérte utân irânyadô szerepben
tudta magât. Szent Istvân kirâlyunk egyhâzi politikâjârôl Deér J., "Szent Istvân
politikai és egyhâzi orientâciôja", Katolikus Szemle, I, 1949, 27 kk., értekezett, de
foglalkozott vele a XV. szâzadi magyar ferences, Temesvâri Pelbârt is a magyar

szentekrôl szôlô beszédeiben. Daâm I., "Temesvâri Pelbârt szintézise",'Ferewces

szemmel, Budapest, 1943, 255 kk.; tôlem, "Pelbertus of Temesvâr: a Franciscan
Preacher and Writer of the Late Middie Ages in Hungary", Vivarium, 5, 1967, 100
kk. Szent Gellért csanâdi pûspokkel rôviden foglaikoztam, "The Rôle of Gérard of
Csanâd, ob. 1046, in Preserving the Church in Hungary", Cithara: Essays injudeo-
Christian Tradition, 15-2, 1976, 20 kk., értekezésemben. A KK vâltakozva egri, majd
vâradi puspôkként emliti Kâlmânt, cc. 140 s 152; tekintve, hogy Eger az esztergomi
egyhâzi provinciâhoz tartozott, aminek teriilete elérte a lengyel hatârt, hogy Lâszlô
halâla utân Kâlmân lengyel foldre menekûlt, "secessit in Poloniam", — SSH, I, 419,
13-14, feltehetô, hogy egri fôpap volt. A vâradi pûspokség a kalocsai provinciâhoz
tartozott s nem âllt terûleti kapcsolatban Lengyelorszâggal. Ld. W. Schier, Atlas zur
allgemeinen und ôsterreichischen Geschichte, 3. kiad., Bées, é.n. 32 szâm. A Kâlmân
kirâly korabeli egyhâzi viszonyok magyar honban hâtrânyban voltak a nyugattal
szemben — v.ô. R. Cruel, Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter, Detmold,

1879; Hildesheim, 1966, 260 kk.: der Klerus im 12 und 13 Jhr., bâr mint erre Katona
I., Historiapragmatica Hungariae, 3 kôt., Buda, 1782 etc., I, 499 kk., figyelmeztet, a
magyar helyzet korântsem volt annyira elmaradott. "Etsi hic Colomannus iura sua
fortiter tuitus fuerit; exortis tamen inter regnum et sacredotium propter inuestituras

dissidiis, . . . quae Germaniam paene conuulserat, adhibuit". Ehhez hozzâtehetjûk,
hogy Kâlmân kirâly a tarcali zsinaton "regni principibus congregatis, tocius senatus
consultu, prefati régis sanctae memorie Stephani legalem textum resensuit" —RHM,
II, 360, —Igy kihangsûlyozva a Szent Istvân eszméihez valô visszatérést, amire mâr II.
Orbân is figyelmeztette — cf. MPL, 151, 48Iab.

Az elsô kereszteshaddal kapcsolatos magyar âllâspontrôl a KK, c. 143 SSH, I, 421
k., foglaikozik, mîg a hâttârrôl Bernoldi Chronicon, a. 1096, MGHSS, V, 464, s
Guilelmus Tyrius, Historia bellisacri, i:18-I9, MPL, 201, 238 k., magyar vonatkozâs-
ban; H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzûge, 3. kiad., Stuttgart, 1973, 46 kk. Az
egész vâllalkozâs vallâsos-szellemi, valamint politikai hâtterére élesen râvilâglt Alexius
Comnenus Rôbert, Flanders grôfjâhoz intézett levele, ld. MPL, 155, 466 kk., illetve
MPG, 131, 564 kk., ami manapsâg kûlônôsen érdekes olvasmâny. Amint Erdélyi, I,
102 k., megjegyezte, a KK ôsszezavarta a kereszteshadakat. Az "igazi" keresztesek irânt
Kâlmân udvariasan viseikedett — ld. Ekkerhardi Chronicon, a. 1097, MGHSS, VI,

218; MPL, 166, 412, avagy Szentpétery I., Regesta regum stirpis Arpadianae critico-
diplomatica, 2 kôt., Bp., 1923 —61, I, 34 sz. Kezdetben Kâlmân maga tôltôtt be
minden egyhâzi hivatalt, "ut cause clericorum vel ecclesiasticorum rerum canonice
finiantur", RHM, II, 351; Vâczy, 117 k., miért is II. Paszkâlis pâpa joggal panasz-
kodott 1102-ben a spoletoi pûspôknek: "numquid Hungarico principi dictum est: et tu
conversas confirma fratres tues" — ld. G. Fejér, Codex diplomaticxfs Hungariae
ecclesiasticvs ac civilis, 44 kôt., Buda, 1829—44, II, 32 kk. Érdekes, hogy 1106 nov. 2-i



levelében a pâpa elismeri Kâlmân egyhâzi jogilletességét: "et nullus praeter regem
super res ecclesiasticas iudicare praesumat" —MPL, 163, 198 k. Âgoston biboros
magyarhoni lâtogatâsârôl Fejér, CD, II, 37 k. Bâr Mansi, Concilia, XX, 1211 k., s
innétRHM, II, 375,kôzôlte az âlUtôIagos 1106-i guastallaî zsinat szôvegtôredéket, mi
szerint Kâlmân az invesz titura jogârôl lemondott, "denunciamus . . . investituram
episcoporum hactenus a maioribus habitam", e hiradâs hitelessége ôvâssal kezelendô.

Horvâtûgyekrôl a KKcc. 64 s 152, majd H. v. Mùgeln, Chronicon, c. 49 —SSH,
II, 193, illetve A. Dandalo, Chronicon Venetum, ix:10-ll az L.A. Muratori, Rerum
Italicarum SS, XII, 259, 264 kiadâsâban; v.ô. Spalatoi T., Historia pontificum
Salonitanorum, cc. 16-17, aki I. Lâszlôszenttéavatâsârôl.is tudôslt — c. 24, MGHSS,
XXIX, 575, 15-19, Id. Horvâth J., et al, Kôzépkori kutfôink kritikus kérdései, a
Memoria saeculorum Hungariae SOT. elsd kôtete, Bp., 1974, 155 kk., s Csapodi Cs.
Hatoldalas kritikâja az ITK, 79, 1975, 695 kk., hasâbjain; a kônyvrôl az Aiistnan
History year5oo/fe részére îrtam recenziôt. F. Sisic, Geschichte der Kroaten, I, Zâgrâb,
1917,353k. A kievi hadjâratrôl a KK, c. 145, majd S. H. Cross, The Russian Frimary
Chronicle, Cambridge, Mass., 1953, 196, 198, aa. 1097, 1099 alatt, mig Hôman-
Szekfû, I, 350 kk., Kâlmân cseh hâborûirôl szâmolt be Prâgai Kozma, Chronica
Bohemorum libri III, iii:9 Is 19-20, MGHSS, IX, 105 s 111 alapjân. Szt. Lâszlô
leânyânak gôrôg hâzassâgârôl loannes Zonaras, Compendium historiarum usque ad
obitum Alexii Comneni, xviii:24, MPG, 134, 309, illetve loannes Cinnamus, Epitome
rerum ab lohanne et Manuele Comnenis gestarum, i:4, ibid., 133, 317b, latinul: ' iam
uxorem duxerat lohannes imperator Irenem Ladislai filiam" — ibid., 318b, tesznek
emiîtést. E két bizânci forrâsrôl K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen
Literatur, 2. kiad., Mûnchen, 1897, 370 kk s 279 kk., bâr a KK, c. 156, SSH, I, 439
csak rôviden foglalkozott az ûggyel. Moravcsik Gy., Byzantinoturcica, 1, kôt.: Die
byzantinischen Quellender Geschichte der Tûrkvôlker, Bp. 1942, 180 kk. A Kâlmân
korai norman-bizânci hâttérre érdekes fényt vet A. Gruhn, Die byzantinische Politik
zurZeit der Kreuzzûge, 1904, utânny., New York, 1970, cimû dolgozata. Az Âlmos
herceggel tâmadt nehézségekrôl a KKcc. 144s 149 —KristôGy., "XI —XIII. szâzadî
epikâinkés az Ârpâd-kori irâsos hagyomâny", Ethnographia, 83, 1972, kûl. 57 kk.
szâmol be: "cumqueGrakcornes régi dixisset, quemadmodum statuerant, . . . absque
voluntate eorum quievenint." Grak comes-t Fejér CD, II, 423, kûlôn emllti. Az V.
Henrikkel kapcsolatos nézeteltérésrôl a KK, SSH, I, 429 k., majd Miigeln, c. 49Âlmos
megvakitâsâval kapcsolatban. Kâlmân mâr beteg ember volt — KK, c. 151. A
"mâsodik" esztergomi zsinat, synodus altéra, szôvegét RHM, II, 373 k., kôzli: a
mâsodik cikkelyrôl van szô. Ez alapjân kerûlhetett sor Almos megvakJttatâsâra —
SSH, I, 430, 10-12. Kâlmân megbânta tettét —ib., I, 173, 6-7. Érdekes, hogy Kâlmân
megengedte Kunô praenestei biborosnak, hogyV. Henrik csâszârt magyar fôldôn ûjra
kiâtkozza — Ekkehardi Chronicon, aa. 1112, 1116, MGHSS, VI, 246, 251, mig
Péterffy, 1, 45, ûjabb esztergomi zsinatot emlîtl — s vendégul lâtta Dietric biborost,
aki korâbban "legationein pannoniam functus," ûtban volt a német udvarhoz, ibid.,
VI, 249, a. 1115. II. Istvân 1124-ben, "nono anno regni mei" — Szentp>étery, Regesta,

I, 51 sz. kiadott oklevele alapjân 1116-ra tesszûk Kâlmân kirâly halâla évét.



SZAMADAS

AZ ELÔZÔ ÉV TEVÉKENYSÉGÉRÔL

Az Ârpâd Akadémia tagjainak szâma a XI. évi rendes kôz-
gyûlés napjân 271. Kôzûlûk 13 tiszteletbeli, 4 rendkîvuli, 254
pedig rendes és levelezô tag. Az utôbbiak kôzûl 118 rendes és 3
levelezô tag a tudomânyos fôosztâly, 55 rendes és 6 levelezô tag
az irodalmi fôosztâly, 66 rendes és 6 levelezô tag pedig a mûvé-
szeti fôosztâly keretébe tartozik.

A X. évi rendes kôzgyûlés ôta Oszlànyi Robert rendes tag-
târsunk, a Cleveland State University professzora hûnyt el.
Nevét az Ârpâd Akadémia évkônyvében megôrôkîtjûk s
emlékét hâlâs kegyelettel ôrizzûk.

Az Igazgatô Tanâcs szokâsos évi rendes ûlését — a Magyar
Târsasâg vâlasztmânyâval egyutt — szeptember 12-én tartotta
meg. Ugyintézô részleges iilést az Igazgatô Tanâcs bat îzben
tartott.

Az irodalmi fôosztâly kûlôn ûlésén, januâr 25-én, Gâbor
Âron dr. (Mûnchen) rendes tag, a clevelandi Magyar Szabad-
egyetem tavaszi elôadâssorozatânak keretében âprilis 2-ân
Beniczky Addmné, Molnâr Zsigmond dr., Môzsi Istvân és
Somogyi Ferenc dr., âprilis 23-ânFt. Kôtai Zoltdn dr., âprilis
30-ân Flôridn Tibor, az irodalmi fôosztâly elnôke és Kere-
csendi Kiss Mdrton, mâjus 14-én Beniczky Addmné, Ewendtné
PetresJudith és Kossdnyijôzsef, mâjus 21-én Ewendtné Petres
Judith, Kerecsendi Kiss Mdrton és Buzdné Ormay Ildikô,
mâjus 28-ân ismét Beniczky Addmné adott elô.

Az Igazgatô Tanâcs kûldôttségileg vett részt jûnius 1-én
Oszldnyi Robert rendes tag temetésén, jûnius 13-ân a Magyar
Târsasâg Szent Lâszlô-napi ûnnepélyén, az ohiôi Lakeside
vârosâban, jûlius 23-ân a clevelandi "Cardinal Mindszenty
Plaza" iinnepélyes felavatâsân, szeptember 18-ân Tollas Tibor
rendes tag clevelandi elôadâsân és oktôber 3Tén a clevelandi
Magyar Târsasâg, Ârpâd Akadémia és Ârpâd Szôvetség
elhûnyt tagjainak lelki ûdvéért a Szent Imre rômai katolikus
magyar eg^hâzkôzségben bemutatott szentmisén.



Egy-egy ônâllô felolvasô ûlést tartott az elôbb mâr emlîtett
irodalmi fôosztâlyon kîviil az orvostudomânyi, valamint a
kônyv- és levéltârtudomânyi osztâly is.

* ♦ *

Az egyéni mûkôdés terén kûlônôsen a kôvetkezôk tûntek ki:
Asbôth Oszkâr (Bées, Ausztria) mûvészi tevékenységét a

lapok és folyôiratok âllandôan ismertették és méltattâk. Az
alkotô mûvészek szerepérôl îrt érdekes tanulmânyât 110 mas
szakember tanulmânyâval egyiitt egy, az Ausztria jôvôjével
foglalkozô mû is kôzôlte.

Balogh Gyôzô (Mûnchen) "îtélet" cîmû bôlcselô drâmâjât
a Mâltai Lovagrend is kitûntette; cikkei és elbeszélései jelentek
meg a "Nemzetôr"-ben és az "Irodalmi Ûjsâg"-ban.

id. Balogh Ferenc dr. (Hollywood, Ca.) és ifj. Balogh
Ferenc dr. (S. Pasadena) Amerika fennâllâsânak 200. évfor-
dulôja alkalmâbôl râdiôadâsra alkalmas 26 ônâllô elôadâsbôl
allô angol nyelvû elôadâssorozatot készîtettek Amerikânak
mindazokrôl a magyarjairôl, akik akâr hôstettekkel jârultak
hozzâ Amerika felvirâgoztatâsâhoz, akâr mint a tudomâny,
irodalom és mûvészet kivâlô mûvelôi Amerika hîrnevét
nôvelték.

vitéz Baranchi Tamâska Endre (Pittsburgh) a "M. Kir.
Csendôr Bajtârsi Kôzôsség" vezetôje lett; Truman elnôkrôl 9
lâb magas dombormû-arcképet, a missouri erômûvôn pedig 14
lâb magas bronz dombormûvet készîtett; megtervezte és meg-
mintâzta a magyar protestâns gâlyarabok dombormûvét,
amelyet a magyar reformâtus egyhâz ligonieri templomânak
falân helyeztek el; tôbb cikket îrt a "Bajtârsi Levél" és a
pittsburghi "Mag^yarsâg" részére.

vitéz Beszédes Lajos (King of Prussia) befejezte a Creighton
egyetem szépmûvészeti osztâlyân a kerâmiai szakosztâly meg-
szervezését és berendezését.

Béky Zoltdn (Washington) elnôk sokoldalû kôzéleti
tevékenysége, fâradhatatlan magryarsâgszolgâlata kôzismert;
fôként az erdélyi magyarsâg emberi jogai érdekében tett sokat;
a Kongresszusban imât, mâsutt szâmos alkalmi és ûnnepi
beszédet mondott, cikkeket és tanulmânyokat kôzôlt.

Béky-Haldsz Ivdn dr. (Willowdale, Ont.) Gr. Széchenyi
Istvânnak, a torontôi egyetem kônyvtârâban levô munkâirôl
készîtett bibliogrâfiât 16 oldalon.



Birô Béla (Bées) A Vaduzban felâllîtott Mindszenty Emlék-
mûzeum részére Mindszenty hercegprimâs nagyértékû hagya-
tékanyagât ôsszegyûjtôtte, rendszerezte és kiâllîtâsra elôkészî-

Bogndr Kâlmân dr. (Sarasota) mint a floridai "Magyar
Petôfi Kultûregylet" elnôke fejtett ki értékes târsadalmi tevé-
kenységet; ûnnepélyeket és kiâllîtâsokat rendezett, alkalmi
beszédeket mondott; cikkeket jelentetett meg.

Bogyay Tamâs dr. (Mûnchen) "Ungarns Geschichten-
schreibe" cimmel sorozatot indîtott, amelynek elsô kôtete "Die
Heiligen Kônige" (Styria Verlag, 1976., 193 oldal) meg is
jelent.

Bôdô Kdroly (Los Angeles) a kalifomiai magyar râdiôban
"Az ismeretlen detektiv" dmmel sorozatot adott elô, "Detektiv-
élet" cîmmel pedig kônyvet adott ki.

Chdszdr Ede dr. (Indiana, PA) hârom tudomânyos konfe-
renciân vett részt, az egyiken elnôkôlt is; "Kelet-Eurôpa és a
détente" cimmel râdiôelôadâst tartott és kôzremûkôdôtt a
State Departmentnek ugyanerrôl a târgykôrrôl rendezett vita-
elôadâsân Pittsburghben; mint a Magyar Cserkész Szôvetség
târseinôke, meglâtogatta az eurôpai nyâri magyar cserkész-
vez-'tôképzô és iskolatâbort; tôbb tudomânyos cikke jelent
m^g.

Csemohorszky Vilmos dr. (Neuburg/Donau) szâmos cikket
irt a németorszâgi "Nemzetôr" és tôbb mâs lap hasâbjain.

Dreisziger Ndndor dr. (Kingston, Kanada) tovâbb szer-
kesztette a "Canadian-American Review of Hungarian
Studies" cîmû folyôiratot, 14 tanulmânya és tôbb kônyvismer-
tetô cikke jelent meg.

Ewendtné Petres Judith (Aurora, OH) a "Képes Magyar
Vilâghlradô" szerkesztésén Idviil szâmos cikket irt, Eurôpâban
és az Egyesûlt Âllamok tôbb vârosâban elôadâsokat tartott.

Ferencz Béla (Venice) ûj magyar jellegû nagy mû meg-
alkotâsân dolgozik, amelyet "Epos" cimmel nemzetkôzi
kiâllitâsra szân.

Fényes Mdria (Los Angeles) "Kacagô âria" cimmel ûj
kônyvet adott ki (Napnyugat Kiadô, 1976, 96 oldal) és szâmos
cikket irt a "Kalifomiai Magyarsâg" cimû hetilapba, amelynek
szerkesztôje.



Flôriân Tibor (New Milford) kitûnô îrâsait a magyar lapok
vilâgszerte rendszeresen kôzôlték; âprilis 30-ân Clevelandben
Reményik Sândorrôl tartott elôadâst, az év végén Ausztrâliâ-
ban tett nagysikerû elôadôi korutat; mint az irodalmi fôosztâly
elnôke is értékes munkât végzett.

Gyimesy Kdsàs Emô (New York, NY) a képzômûvészeti
osztâly elnôke, nemcsak ebben a minôségében, hanem a
"Magyar Képzômûvészek Vilâgszôvetségé"-nek elnôkeként is
kiâllitâsokat rendezett, eurôpai kôrûtja sorân magyar mûvé-
szeket keresett fel, ûjabb festményeket alkotott, szâmos cikket
îrt (és kôzben munkâssâgban gazdag életének 75. évét tôltôtte
be).

Halâcsy Endre dr. (Reno, Nevada) a nevadai egyetem
"Professor Emeritus"-a lett; jûniusban részt vett az
INTERMAG konferenciâjân Londonban, amelynek egyik
ûlésén elnôkôlt is; a brazil kormâny meghîvta a "Centre des
Pesquinas de Energia Electrica" szakértôjéûl Rio de Janeiroba.

Haraszti Endre (Hamilton) tôrténeti tanulmânyait a
torontôi Magyar Élet cîmû hetilap rendszeresen kôzôlte; ezek
kôzûl kûlôn is emlitést érdemel a Bâthori Istvân erdélyi fejede-
lem lengyel kirâllyâ koronâzâsârôl megemlékezô sorozat; "A
bizânci korona" cîmû akadémiai székfoglalôja Sândor Andrâs
tagtârsunk gondozâsâban kiadâs elôtt âll; szeptember ôta St.
Catharinesben a Magyar Kulturâlis Târsasâg magyar iskolâ-
jânâl mûkôdik.

Illyés Elemér dr. (Mûnchen) "Erdély vâltozâsa" cîmû mû-
vének elsô kiadâsa hônapokon belûl elfogyott, mâsodik kiadâsa
is megjelent.

Juharos Istvân (Sedona, Arizona) "bicentennial" festmé-
nyét a Gorham China Co. 15.000 példânyban kiadott lapon
hozta forgalomba.

Kisjôkai Erzsébet (Hilversum, Hollandia) magyar kôltôk
mûveit fordltotta hollandra; "Magyarok kirâlynéja, Erzsébet"
cimmel ûj verskôtete jelent meg (Mechelon, Sint-Franciscus-
drikkerij, 40 oldal). A kôvetkezô kitûntetéseket kapta:
1976-ban Award for Contemporary Achievement (fôként tôbb
idegennyelvû ûjsâgban megjelent kritikâjâért), Founder
Fellowship (angolra fordîtott verseiért), amelynek alapjân
bevâlasztottâk a cambridgei akadémiâra, Certificate of Merit



(Anglia) regénye és szociolôgiai munkâja angolra forditâsâért.
Az ûjonnan megielent World Who's Who of Women és a
World Who's Who of Intellectuals életrajzât hosszan ismerteti.

KovdcsJôzsef dr. (Kew Gardons, NY) két ûjabb vegyészeti
szaktanulmânyât adta ki.

Kôtai Zoltdn (Cleveland) a detroiti —clevelandi "Magyar
Ûjsâg" szerkesztésén és kiadâsân kîviil tôbb értékes kônyv kia-
dâsârôl gondoskodott.

Kônnyû Ldszlô (St. Louis) "Hungarians in the Mississippi"
cimmel értékes kônyvet adott ki, szâmos tanulmânyt és cikket
kôzôlt, tôbb vârosban elôadâsokat tartott.

Kûhrner Béla dr. (St. Louis) két irodalomtôrténeti tanul-
mânyât kôzôlte a Katolikus MagyarokVasârnapjâban ("Toldy
Ferenc és az irodalmi kritika", "Amîg egy kézirat elkerûl a
nyomdâba"), egyet pedig a "Histôriâs Kalendârium"-ban
(Lovâsz Pâlrôl). "Irodalmunk és a Délvidék" cîmû kéziratos
kôtetével arany Ârpâd-érmet nyert. Kôzlésre kész mâsik
hosszabb tanulmânya az emigrâciôs magyar irodalomtôrténet-
îrâs kérdéseivel fpglalkozik.

Ldjossy Sdndor (London) a "Magyar Csalâd" szerkesztésén
kîvûl a Harsona-kônyvsorozat ûjabb kôteteit adta ki; "A febér
asszony" cîmû târsadalmi regénye a londoni Turul Nyomda
kiadâsâban jelent meg.

MïskaJdnos (Lethbridge, Kanada) irodalmi kôzlemények,
kônyvtârtudomânyi tanulmânyai angol és magyar lapokban
jelentek meg; résztvett a "The Sound of Time cîmû kanadai-
magyar antolôgia szerkesztésében; tôbb kitûntetést kapott.

Mot Jôzsef (Philadelphia) Arpâd fejedelemtôl kezdôdôen
magryar tôrténelmi képsorozatot készît sokszorosîthatô metsze-
tek formâjâban; "Arpâd: Hazatértûnk cîmû nagy festményét
befejezte és Ausztrâliâba adta el; mâsik hasonlô târgykôrû fest-
ménye Torontôba készûl; oda kerûlt Csoma Sândorrôl és
Attilârôl festett képe is. Mâsik Attila-festményét detroiti ame-
rikai katolikus fôpap vette meg.

vitéz Németh Ernô dr. (Vanier, Kanada) 21 kôlteményét
kôzôlték kûlfôldi magyar lapok; két irodalmi elôadâson sajât
kôlteményeit, az ottawai Bartok Béla Kôrben pedig "Anya-
nyelvûnk védelmében" cîmû tanulmânyât adta elô; kôzremû-
kôdik a kanadai-mag;yar antolôgia anyagânak ôsszeâllîtâsâ-
ban is.
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Nyirâdi-Szabô Imre (Santa Monica) az MHBK felkérésére
irodalmi elôadâssorozatot tartott; a Magyar Hâzban Erdélyrôl
adott elô; tôbb cikket îrt magyar ûjsâgokba.

Petry Béla (Milton, MA), mint grafikus mûvész, portré-
festô és épîtész fejtett ki nagyarânyû, sikeres tevékenységet. "Ex
libris"-eibôl Budapesten, Kecskeméten és Debrecenben kiâllî-
tâsokat rendeztek; 14 olajportréjât Bostonban mutattâk be;
két nagyobb és egy kisebb (templom) épûlet terveit készîtet-
te el.

Ruttkay Arnold (Toorak, Ausztrâlia) humoros îrâsait a
kûlfôldi magyar lapok (Kanadai Magyarsâg, Képes Vilâg-
hiradô és szâmos eurôpai) rendszeresen kôzlik; vilâgszerte tôbb
felolvasâst tartott.

Sârvdri Éva (Toronto, Kanada) "Messze Délen" cimû
regényét adta ki a mûncheni Ledermûller Kônyvkiadô.

SomogyiFerenc dr. (Medina, OH) két ûjabb mûvét adta ki
a clevelandi Kârpât Kônyvkiadô. Az egyik a "Magyar nyelv és
irodalom 1825-tôl 1925-ig. I. Hagyomânyok" (512 oldal), a
mâsik a "Faith and Fate" cîmû rôvid mûvelôdéstôrténeti ôssze-

foglalâs (208 oldal), amelyet Somogyi Léllel egyiitt angolul îrt;
szâmos cikke és tôbb tanulmânya is megjelent.

Szêkely Jânos (Braunschweig) "Arany felhô" cîmû
"concertino"-jân dolgozik és Bartôk Béla "Roman tâncok"
cîmû zongoradarabjât hangszereli nagyzenekarra; az augs-
burgi opéra 1977. februâr 1-tôl kezdôdôen mint elsô szôlô-
brâcsâst szerzôdtette.

Széplaki Jôzsef (St. Paul, Min.) "Louis Kossuth, 'The
Nation's Guest' " cîmmel a Bethlen Press kiadâsâban ûjabb
angol nyelvû kônyvet jelentetett meg (160 oldalon). "The
Champion of Liberty" cîmû, mintegy 500 oldalas kézirat
ugyanott sajtô alatt van; két bibliogntâfiâja és tôbb magyar
nyelvû cikke is megjelent.

Szirmai Endre dr. (Stuttgart) szâmos ûjabb cikket és szak-
tanulmânyt îrt angol, magyar és német nyelven.

Szûts Gâbor (Johanneshov, Svédorszâg) kûlfôldi magryar
lapokba îrt; "Egy kerék hîjân" cîmû szûrrealista kônyvét a
mûncheni "Vagyunk" adta ki.

Tuba Istvdn dr. (Pittsburgh) "Basic Technology" néven
alapîtott mérnôki vâllalatât fejlesztette; a negyedévenként



20.000 példânyban megjelenô "Journal of Basic Technology"
tovâbbfejlesztésén fâradozott; megkezdte az "International
Technology Institute" mûkôdését; megrendezte az elsô nem-
zetkôzi technolôgiai kongresszust, amelyen oktôber 3 és 8
kôzt Pittsburghben 80 elôadâs hangzott el; folytatta a Magyar
Gazdasâgi Târsasâg (Hungarian Business Association) szerve-

Vâralljai Csocsân Jenô dr. (Oxford, Anglia) a Kârpât-
medence népességérôl és politikâjârôl, valamint a magyar
nemzet szociâlis kôzgazdasâgi helyzetérôl szôlô munkâja kiadâs
alatt âll. Az év folyamân a Magyar Gorôgkatolikus Vilâg-
szôvetség elnôkévé vâlasztottâk.

Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) "Modem Hungarian
Historiography" cîmmel adott ki kônyvet az East European
Qjuarterly és a Columbia University Press gondozâsâban (xii,
333 oldal); 6 nagyobb és 5 kisebb tanulmânya jelent meg;
kûlônbôzô konferenciâkon vett részt az Egyesûlt Allamokban,
magyar, jugoszlâv és olasz tudomânyos intézetekben és a
bolgâr Vârnâban; a New Yorkban székelô amerikai "Inter
national Research and Exchanges Board" (IREX) kikûldôtt-
jeként, mint vendég tudomânyos kutatô (visiting scholar) 8
hônapot tôltôtt a Magyar Tudomânyos Akadémia tôrténettu-
domânyi intézetében és az Eotvôs Lorând egyetemen a
tôrténeti segédtudomânyok tanszékén; mint a Duquesnc
egyetem professzora, Keletkôzép-Eurôpa és azon belûl kûlôn
Magyarorszâg tôrténetének megîrâsân dolgozik.

Vàrdyné Huszâr Agnes dr. (Pittsburgh, PA) "Karl Beck
viszonya a magyarsâghoz" cîmmcl îrt (230 oldal terjedelmû)
szakmunkât, két szakcikket kôzôlt magyar nyelven és 4 magyar
îrô cikkét fordîtotta angolra.

Wass Albert (Astor Park, EL) a szépirodalmi osztâly
elnôke, rendszeresen kôzôlte cikkeit tôbb kûlfôldi magyar lap-
ban, folytatta értékes kônyvkiadôi tevékenységét. Megjelen-
tette a "Kard és Kasza" nagy tôrténelmi munkâjânak mâsodik
kôtetét "Szemtanûsâg" cîmmel (az Amerikai Mag^yar Szép-
mîves Czéh kiadâsa, 1976, 441 oldal). Szâmos elôadâst és felol-
vasâst tartott. Tevékeny részt vett az erdélyi magyarsâg védel-
méért folyô kûzdelemben mint az Erdélyi Vilâgszôvetség
elnôke is.



UJ TAGOK MEGHÎVÂSA

Az illetékes szakosztâlyok javaslata s az elnôkség vélemé-
nyezése alapjân az Igazgatô Tanâcs elôterjesztésére az Ârpâd
Akadémia tagjai sorâba a kôzgyûlés egyhangû hatârozattal a
kôvetkezôket hîvta meg:

A tudomânyosfôosztdly keretében-,

Aes Imre dr. (Cleveland, OH) megyei levéltârost,
Bertyjôzsef dr. (Erie, PA) vegyészmérnôkôt,
Csonka Jdnos dr. (Bole, Svâjc) tanârt,
Dorogï Lajos dr. (Bowdoinham, ME) egyetemi magân-

tanâr, sebész fôorvost,
Noël Péter (Edmonton, Alberta, Kanada) mérnôkôt,
Szabô Istvdn dr. (Philadelphia, PA) orvost,
Vdralljai Csocsdn Jenô dr. (Oxford, Anglia) egyetemi

tanârt.

Az irodalmifôosztdly keretében-.

Balogh Gyôzô (Mainz, Németorszâg) elôadômûvészt és
drâmaîrôt,

Csernohorszky Vilmos dr. (Neuburg-Donau, Németorszâg)
orvost és kôzirôt,

Egyûd Anna (Los Angeles, CA) îrôt,
Illyés Elemér dr. (Neuhaus-Schliersee, Németorszâg) kôz-

és tanulmânyîrôt,
Kônnyû Ldszlô (St. Louis, Missouri) îrôt és kôitôt,
MiskaJdnos (Lethbridge, Alberta, Kanada) kônyvtârost és

îrôt,

Ruttkay Arnold (Toorak, Vie., Ausztrâlia) kôz- és hîrlap-
îrôt,

Stubner Gyula (Gardens, CA) kôitôt,
Szûts Gdbor (Johanneshov, Svédorszâg) mérnôkôt és îrôt.

A mûvészetifôosztdly keretében-.

mtéz Beszédes Lajos (King of Prussia, PA) kerâmikus- és
szobrâszmûvészt,

SzékelyJdnos (Braunschweig, Németorszâg) brâcsamûvészt
és zeneszerzôt.



Helyesbûô bejelentés

A fôtitkâr tisztségével egyûttjârô kôtelességének megfele-
lôen, de egyûttal "A XV. Magyar Talâlkozô Krônikâjâ^ -nak
szerkesztôjeként is jelentette a kôzgyûlésnek, hogy az Arpâd
Akadémia tagjainak névsorâbôl a kôtet 310. oldalân Eszenyï
Lâszlô neve véletlenûl kimaradt. Eszenyi Lâszlô mâr 1963-ban
arany Ârpâd-érmet nyert "A szabadsâgért és az Uniôért cîmû
tôrténelmi tanulmânyâval sennek alapjân az Ârpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak 1966 ôta alapitô rendes tagja.

A kôzgyûlés a fôtitkâr helyesb'itô bejelentését tudomâsul



A MAGYARSÀGTUDOMÀNYI
MUNKAKÔZÔSSÉG

ANKÉTJA

A XIV. Magyar Talâlkozô megbeszéléseinek keretében
1974 november 30-ân kûlôn ankét foglaikozott azzal a kér-
déssel: milesz a magyar nyelwel idegenben? Ez az ankét azzal
a megâllapîtâssal végzôdôtt, bogy "a magyar nyelv bôlcsôje és
temetôje: a magyar csalâd". (Az ankét egész anyagât lâsd "A
XIV. Magyar Talâlkozô Krônikâja", Cleveland, 1975.,
47 —77. oldalân.)

A clevelandi Magyar Szabadegyetem elôadâsainak kereté
ben 1975 mâjus 14-én ûjabb ankét azzal a kérdéssel foglai
kozott: mi lesz a magyar jôvôvel? Ez az ankét Beniczky
Adamné, Ewendtné PetresJudith, KossânyiJôzsef és Szabad-
kai Sândor elôadâsaival fôként a clevelandi alsô-, kôzép- és
felsôfokû iskolai oktatâs kérdéseit vilâgîtotta meg. Âltalânos
érvénnyel a megbeszélés azzal a megâllapîtâssal zârult, bogy az
iskolai oktatâsnak kôzépfokonis legalâbb olyan eredményeket
kell elérnie, mint amilyeneket az alsô fokon fel tud mutatni,
mert ezek nélkûl a felsôfokû oktatâs reménytelen kîsérlet
marad.

Az Ârpâd Akadémia magyarsâgtudomânyi munkakôzôs-
sége a XI. évi rendes kôzgyûlés keretében ez alkalommal azzal
a kérdéssel foglaikozott: mi lehet kûlfôldôn a magyarsâg-
ismereti tudomânyos kutatdsok, kôzlemények, egyetemi, fôis-
kolaivagy mâs akadémiai szinvonalû elôadâsok, tanfolyamok,
kôzlemények célja, feladata és jelentôsége?

Béky Zoltân elnôk megnyitô szavai és Somogyi Ferenc fôtit-
kâr bevezetôje utân az ankéton kilenc elôadâs hangzott el.
Vdrdy Béla a kûlfôldi magyarsâgtudomânyi kutatôk magyar-
orszâgi kapcsolatainak kérdését vilâgîtotta meg. Domonkos
Ldszlô a Nyugaton végezhetô kutatâsi feladatokrôl beszélt.



Falk Viktor a kùlfôldi magyar ifjûsâg helyestâjékoztatâsa érde-
kében elkerûlhetetlen kûlônleges kiértékelési feladatokat
sorolta fel. Lant Theofil a Cleveland State University magyar
programjât ismertette. Banda Àrpâd az egyetemeken és fô-
iskolâkon meghirdethetô alkalmi tâjékoztatô tanfolyamok
jelentôségére mutatott râ. Szép Gdspâmé Harsânyi Mârta a
magyarsâgismeretek ôsszehasonlîtô alapon tôrténô, alkalma-
zott kôzlésének lehetôségét és elônyét hangsûlyozta. Ewendtné
Petres Judith a magyarsâgismereti tévedések helyreigazîtâsât
sûrgette tudomânyos môdszerekkel. Ludânyï Andrdsné Nddas
Panni a magyarsâgismereti kutatâsok, kôzlések és tanulmâ-
nyok nélkûlôzhetetlen alapjaként a magyar nyelvismeret felsô-
fokû megszerzését jelôlte meg. Somogyi Ferenc a megtévesztô
és zavart keltô vitâs kérdésekben akadémiai szînvonalû elô-
adâsok tartâsât és kôzlemények kiadâsât kîvânta.

Az elôadâsokat Eszenyï Lâszlô, Palasics Jânos, Stmonfay
Ferenc és Tuba Istvdn értékes hozzâszôlâsai egészîtették ki.

(Az ankét teljes anyaga kûlôn kiadvânyban jelenik meg.)



A IV. MAGYAR KONGRESSZUSON ULÉSEZÔ
SZER VEZETEK BESZÀMOLÔI

A SZUVERÉN SZENT LÂSZLÔ TÂRSASÂG ÉS REND

November 27-én tartotta meg évi rendes gyûlését, amelyen
a Rend tagjait s a kûlônbôzô rendek képviselôit vitéz Baranchi
Tamâska Endre széktartô ûdvôzôlte. A gyûlésen megjelent
vitéz Szathmâry Kâroly kanadai széktartô is.

A tôrténelmi évfordulôkrôl tôrtént megemlékezés utân a
széktartô bejelentette, hogy a Târsasâg és Rend ûj tagjai; mtéz
Fodor Miklôs, ifj. vitéz Gdlocsi Gdlocsy Àrpdd mérnôk,
vitéz Kirdlylehotai Lehoczky Lajosné, dr. Koe-Krompecher
Ldszlôné egyetemi tisztviselô, dr. Lelbach Antal orvos és vitéz
nemes Szabô Zoltdn réf. lelkész, volt m. kir. repûlô fôhadnagy.
vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc rendi kormânyzô, dr. vitéz
Kôrôssy Zoltdn széktartôhelyettesnek a Szent Lâszlô lovagke-
resztet adomânyozta. A széktartô a jélenlevô ûj tagok kôziil dr.
Koe-Krompecher Lâszlônét és dr. Lelbach Antalt a Târsasâg
és Rend tagjaivâ avatta.

Az elôzô év folyamân elhûnyt Zalkodi Bajusz Arpdd, dr.
mtéz Gdrgydn Imre, Menyhdrt A. Sdndor és Oszldnyi Robert
emlékének a gyûlés egy perces néma felâllâssal adôzott.

A javaslatok és felszôlalâsok megtârgyalâsa utân a széktartô
"Magyar cîmer — Kossuth cîmer" cîmû heraldikai tanulmâ-
nyât olvasta fel. A rendi gyûlésen az Egyesûlt Âllamok terû-
letén mûkôdô "Zâgonyi Kâroly" tartomânyt Terézhalmy Géza,
az "Asbôth Sândor tâbornok" tartomânyt Zsarolyâni Mdrton
Ldszlô és a tartomâny elsô vezetôje, vitéz Âghy-Asbôth Zoltdn
érdemkeresztes Szent Lâszlô lovag képviselte.



vitéz Baranchi Tamdska Endre:

MAGYAR CIMER - KOSSUTH CÎMER

Elôszôr is le kell szôgeznûnk, hogy van magyar cîmer és van
Kossuth-cimer. Az elôbbi a magyar âllam dmere, bivatalos
felségjele volt majdnem egy évezreden keresztûl, mîg az utôbbi
egy csalâdnak volt a csalâdi cîmere par évszâzada. A kettôt
tehât el kell vâlasztanunk egymâstôl s nem szabad azokat ôssze-
kevernûnk. Azok, akik ezt tették, vagy teszik, csak azt ârultâk
el, vagy âruljâk el, bogy a heraldikâban — magyarul cîmer-
tanban —, de a magyar tôrténelemben is erôsen tâjékozat-
lanok.

Vegyiik tehât elôszôr a magyar âllam cimerét.
Tôrténelmi adataink szerint annak eredetét vissza lehet

vezetni majdnem ezer évre. Mielôtt annak részletezésére râ-
térnék, jô tudni, hogy Magyarorszâgon cîmertôrvény is volt,
amely pontosan rôgzitette, hogy a magyar âllamnak, avagy a
magyar kirâlysâgnak bârom cîmere van, illetve volt:

1. a kis cimer,
2. a kôzép cimer és

3. a nagy cîmer.
Ezek kôzûl cîmertôrvényiink csak a kis és a kôzép cîmert

rôgzitette îrâsban és rajzban, mîg a nagy cîmert tôrvény-
hozôink és heraldikusaink sobasem készîtették el. A cîmertan-
ban az ôsszetett cîmereknél minden helynek, résznek megvan a
kûlônbôzô rangja, sorrendje. îgy azok elhelyezésérôl meg lehet
âllapîtani azoknak rangsorât, abogy azt a heraldika szabâlyai
elôîrjâk.

A kis cîmer a rnagyarsâg nagy szâzaléka elôtt ismeretes, hisz
az 1920-as trianorâ békekôtés utân az âllam bivatalos helyein,
épûletein, bélyegzôin stb. ezt hasznâltâk.

A kis cîmer beraldikai leîrâsa a kôvetkezô: hasîtott pajzs, a
jobb mezô hétszer vôrôssel és ezûsttel vâgott — a bal vôrôs
mezôben zôld hârmas balom kôzépsôjén leveles arany korona,
amelybôl ezûst kettôs kereszt emelkedik ki. A pajzsot a Szent
Korona koronâja fedi. A pajzstôl jobbra tôlgyfalomb, balra
babérâg van, de ezeket mindkét oldalon egy-egy fehérruhâs
angyal (mindig férfit âbrâzolô) helyettesîtheti.



A kis dmer jobb oldalân lévô hétszer vâgott vôrôs-ezûst
pajzs az Ârpâd-hâz kirâlyi méltôsâgât jelezte. Volt olyan idô-
szak, amikor a pôlyâkba hét lépdelô oroszlânt (heraldikai leo-
pârdot) helyeztek; 2, 2. 1-elhelyezésben. Ez szerepelt a II.
Endre âltal 1222-ben kiadott Aranybullân is. Itt a heraldiku-
sok nézetei kùlônbôzôk. Az egyik csoport a leopârdokat tartja
csak heraldikai dîszitéseknek, a mâsik csoport pedig a hét
leopârdot (lépdelô oroszlânt) a hét magyar âllamalkotô hon-
foglalâskori tôrzs jelképének tekinti. Ezt a vitât a mai napig
nem dôntôtték el. — Jôllehet az esztergomi kirâlyi palota rom-
jainak feltârâsa alkalmâval az egyik falfestményen kerek vôrôs
pajzshan lépdelô oroszlânos cîmert talâltak s ezt ûjahhan tôr-
ténészeink és heraldikusaink, valamint archeolôgusaink is az
Ârpâdok csalâdi-nemzetiségi cimerének tartjâk.

A kis cîmer haloldali mezeje is vâltozâsokon ment ât az év-
szâzadok folyamân. Elôszôr 1190 kôrûl (III. Béla idejéhen) —
a kirâlyi pecséteken, pénzeken a pajzson csak a kettôskereszt
"lehegô" formâhan jelent meg. — A magyar emher vizuâlis
természetû s igy az alapnélkûli cîmerképeket, alakokat igyeke-
zett valamire râhelyezni. Igy a kettôs keresztet is elôszôr egy
ornamentikus alapra, virâgcseréphe, majd késôhh a jellegzetes
magyar heraldikai segédalakra, a karmas halomra helyezte.
Tekintettel arra, hogy a halom és a kereszt talâlkozâsi pontja
esztétikailag szegényes megoldâs volt, késôhh oda leveles arany
koronât helyeztek s igy kapta meg kis cimerûnk haloldali
mezeje ma ismert formâjât. Elsô îzhen a cîmert III. Endre
egyik pénzén lâthatjuk.

Cîmerûnk csak Mâria Terézia idején lâthatô olyan âhrâ-
zolâssal, hogy azt a Szent Korona fedi. Egyéhként az âllami
cimeren addig csak kûlônhôzô tîpusu nyllt koronâkat hasznâl-
tak. Âllami cimeren zârt koronât heraldikailag elôszôr magyar
kirâly hasznâlt.

Itt kell megjegyeznem, hogy az "elemista" korhan megta-
nult cîmer-leirâsnak nincs semmiféle tudomânyos alapja. A
nég:y ezûst pôlya nem jelenti a négy folyôt: a Dunât, Tiszât,
Drâvât, Szâvât, de hasonlôképpen a haloldali vôrôs mezôben
lévô hârmas zôld halom sem jelenti a magyarorszâgi hârom
hegységet: a Tâtrât, Fâtrât, Mâtrât. Mindenesetre ezt a
gyerekes, vagy talân népies cimermagyarâzatot az 1920-as tria-
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Magryarorszâg kis cîmere

noni békekôtés utân Csehszlovâkia ûgyesen kihasznâlta. Ezzel a
magyarâzattal élt, amikor a Felvidék cîmerét elorozta és azt
belehelyezte az ûj csehszlovâk âllam cîmerébe és a kettôs-farkû
cseh oroszlân mellére helyezte. — Késôbb râjôttek, hogy a
vôrôs mezôben lévô kettôs kereszt és a hârmas zôld halom a
magyar piros-fehér-zôld nemzeti szint képviseli, ezért a hârmas
halom zôldjét kékkel cserélték fel.

Mint ahogy a Dunântûlnak, vagy a Délvidéknek (Bâcskâ-
nak, Bânâtnak) nem volt kûlôn cîmere, hasonlôképpen a Fel-
vidéknek sem. Kivétel volt Erdély, amely tôbb évszâzadon ât
ônâllô fejedelemség, âllam volt.

Még egy érdekes magyarâzatot akarok itt megemlîteni a
magyar kis cîmerûnk jobb mezejével kapcsolatban. 1949-ben
Hosoka japân kapitâny egyik szovjet hadifogoly tâborban ilyen
magyarâzatot adott; A japân hadilobogôn vôrôs felkelô nap



van vôrôs sugarakkal; keleti nép — a Nap fiai — jelzésére. Ha
a japân hadilobogô vôrôs napsugaras részébôl egy cîmerpajzsot
kivâgunk, az a magyar kis dmerûnk jobb oldali mezejét adja,
azaz a vôrôssel-ezûsttel bétszer vâgott pajzsot. Ez azt jelenti,
bogy a magyarsâg a turâni népeknek nyugatra elôretolt elôôrse
volt mâr tôbb mint ezer esztendeje. Ezt a magyarâzatot soba-
sem olvastam s sobasem ballottam eddig senkitôl.

2. A magyar kôzép cfmer kôzépsô szîvpajzsâban a kis cimer
van, a nagy pajzsban pedig Dalmâcia, Horvâtorszâg, Szlavô-
nia, Erdély és Fiume dmerei talâlbatôk.

3. A magyar nagy cimer, mint elôbb is emlîtettem szerepel
ugyan dmertôrvényûnkben, de annak pontes beraldikai leirâ-
sât, vagy rajzât sobasem készitették el. — Ebbe beletartozott
volna: a tôrténelmi, emlék- és igény-cîmerek sera is (Lodo-
méria, Râcorszâg, Halics, Kunorszâg stb.), mindazoknak az
orszâgoknak, tartomânyoknak a cîmere, amelyek valaba is a
Magyar Birodalomboz tartoztak az évszâzadok folyamân, de
kôzben végleg megszûntek, vagy mâs âllamba olvadtak bele,
esetleg ônâllôvâ vâltak.

Miutân Magyarorszâg dmereit ismertettem, râtérek az
igazi Kossuth-cimer leîrâsâra. Kossutb Miklôs 1479 jûnius
15-én kapott dmeres levelet Mâtyâs kirâlytôl. Ez pedig a kôvet-
kezô; kékkel és vôrôssel négyelt, balra doit pajzs, a basîtâsi
vonalon zôld-leveles liliomszâl, amelyen fônt legyezôszerûen
szétbajlô bârom febér virâg lâtbatô; a jobboldali (kékkel és
vôrôssel vâgott) mezôben befelé âgaskodô természetes szînû
kos, balrôl (a vôrôssel-kékkel vâgott mezôben) lebegô arany
kagylô(?); sisakdîsz; a pajzsbeli kagyl6ba(?) illesztett, kék-vô-
rôssel, illetôleg vôrôssel-kékkel vâgott két szârny-pâr kôzôtt ki-
bukkanô kos s a liliomszâl bârom virâggal; a takarôk vôrôs-kék
szînûek.

Minden kétséget eloszlatvân felôle, ez a Kossutb dmer. —
Ezt pedig sem az 1848/49-es szabadsâgbarc, sem pedig az
1956-os szabadsâgbarc idején nem basznâltâk, mint âllami jel-
vényt. — Ezt kizârôlag mind a mûltban, mind a jelenben csak
a Kossutb-csalâd tagjai basznâltâk és basznâljâk.

Az 1848/49-es szabadsâgbarc rôvid, az 1956-os szabadsâg
barc pedig abboz viszonyîtva igen rôvid volt arra, bogy az alatt



ûj felségjelt, nemzeti cimert tervezzenek. — Jôl ismert tény az
is, hogy a 48-as zâszlôkon (lâsd a "monoki Kossuth-mûzeum-
ban" is), valamint a Kossuth-bankôkon, de még az akkor meg-
jelent "Nemzetôr" ûjsâg fejlécén is mindig és mindenùtt a Szt.
Koronâval fedett magyar âllami kis cimert âbrâzoltâk és
hasznâltâk. Bar a debreceni orszâggyûlésen kimondtâk a
Habsburg-hâz trônfosztâsât, de ûj cimert nem hozott az
orszâggyûlés. Gracza Gyôrgy, "Az 1848/1849-es szabadsâgharc
tôrténete" c. munkâjânak egyik kôtetében lâthatô egy tollrajz-
vâzlat, ahol a kis cimer korona nélkûl van és a korona helyén
egy kôr alakû babérkoszorû lâthatô egy honvéd karddal jobb-
harânt âtdôfve. Ez a vâzlat azonban semmiféle tôrvényes
formâban sohasem kerûlt alkalmazâsra.

1945-ben a szovjet szuronyok védelmében megszûletett a
magyar âllam ûj formâja, a nép akarata nélkûl, a Népkôztâr-
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Udvardi és Kossuth — Kossuth-csalâd cimere

(Kossuth Miklôs kapta Mâtyâs kirâlytôl 1479 jûnius 15-én.)



sasâg. — Természetesen a fôleg nem is magyar vérû vezetôknek
elsô gondjuk az volt, hogy a Szent Koronât "lefûrészeljék" kis
dmerûnkrôl. — Ez volt az elsô lépés s akkor a heraldikailag
tudatlan vezetôk "agymosâs" ûtjân elhitették a magyar néppel,
hogy ez a Kossuth-cîmer. — De ennek sem volt hosszû élete,
mert Rôth-Râkosinak, Singer-Gerônek és mâs efajta vezetôk
nek, valamint a hozzâjuk csatlakozô "gyâszmagyarok"-nak
szûrta a szeméta kettôs kereszt. îgy hoztâk meg az ûj cîmertôr-
vényt, amely elvetette a magyar nemzet ezeréves tôrténelmi cî-
merét és valami heraldikâban analfabéta pârttaggal megter-
veztették a szovjet-majmolô ôtâgû vôrôs csillagos âllami jel-
vényt, mert azt cîmernek nem lebet nevezni, mivel a beraldika
legelemibb szabâlyait sem tartotta be.

Ez ellen az âtkos vôrôs csillagos — a magyarok szâmâra
teljesen idegen — jelvény ellen az 1956-os szabadsâgbarc meg-
kezdése elôtt a nemzeti érzésû bazafiak megboztâk a maguk
dôntését — kivâgtâk azt a nemzeti lobogôkbôl. Majd elkezdô-
dôtt a szabadsâgbarc és egymâsutân jelentek meg a bâzak
falân, a tankokon, gépkocsikon, egyéb jârmûveken a szabad-
sâgbarcosok âltal "Kossutb-cîmernek" bitt magyar kis cîmer a
korona nélkûl. Ezt bitte az ifjûsâg s ezt lâtta jônak basznâlni a
mâr emlîtett vôrôs csillagos gyûlôlt kommunista jelvény be-
lyett. A magyar nép arrôl, bogy a megcsonkîtott kis cîmert
Kossutb-cîmernek nevezte, nem tebet, bisz még a forradalmi
kormâny tagjai is annyira jâratlanok voltak a heraldikâban,
bogy hivatalos intézkedésûkbe is azt vették bele, bogy mint
âllami jelvényt ûjra a "Kossutb-cimert" bozzâk vissza, amit
egyébként az ifjûsâg s a felkelt szabadsâgbarcosok mâr elôzôleg
is kôveteltek. — Ha mâr a kormâny tagjainak, minisztereinek s
magas rangû akkori tiszteknek nem volt fogalmuk arrôl, bogy
milyen is a Kossutb-cimer, nem volt vârbatô a magyar nép egy-
szerû tagjaitôl, bogy azok tudjâk azt jobban.

Most, az 1956-os magyar dicsô szabadsâgbarc 20. évfor-
dulôjân le kell szôgeznûnk, bogy azokban a nevezetes napok-
ban magyar âllami kis cîmert basznâltâk a korona nélkûl, nem
pedig a "Kossutb"-csalâd cîmerét Magyarorszâgon.

MEGJEGYZÉSEK:
1. 1920-ban Magyarorszâg kormânyzôja âltal alapitott VitéziRend jelvényen a "kis

dmer" szerepel.
2. Az 1881-ben megszervezett M. Kir. Csendôrség kalap-cîmerén a "kôzép-cîmer'

volt egészen 1945-ig, Magyarorszâg megszâllâsâig.
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3. Az 1896. jan. 12-i miniszterelnôki rendelet megâllapUotta ugyan Magyarorszâg
"nagy cimcr"-éi, azonban valôszmûlcgazért nem leit tôrvényerejûvé, mert abban afô-
helyre: a Habsburg csalâdi cimert, valamint Ausztria és a Lotharingia-i csalâd dmerét
tetie.

4. Az cmigrâciôban tôbb magyar egyesùlei és fôleg magyar egyhâzak az 1945 év
clôtli koTonds magyar kis cimert haszndljàk.

A Souverain Szent Lâszlô Târsasâg (1861) és Rend hivatalos jelvénye: vôrôs
pajzsban (Icbegô) fehér kettôskereszt.

A Clevclandi Magyar Târsasâg âltal alapitott Àrpâd Érmeken a II. Endre Arany
Bullâjân lévô; vôrôsscl-czùsitel hétszer vâgott pajzs hét leopârddal — lâthatô.

JEGYZETEK:

1. (iyôrffy C^yorgy loriéncsz 1972-ben "A magyar cimer ketlôs keresztjc" cimme!
érlfktvési in. melybcn emliti. hogy "e fclségjclvcny hasznâlaia nem csupân III. Béla
l)i7âiui tu'veltetésébôl fakad. hancm hazai hagyomânyokbôl is. amely a kettôs kereszt
tiszicleiéi a magvar szeiucktôl eredezteitc. A cimerbe is felvetl kettôs keresztnek
aposKjii kcres/ikéni valô érielmczése téves azonositâs folytân még a kôzépkorban
alakiih ki."

2. Kgy oroszlân van bevésve a kirâiyi jogar kristâly gombjâba is. ami keleti, kétség-
telcnui àzsiai ercdetû s igen valôszinû. hogy Imre pecsétje tcrvezôjének is ez szolgâit
niiniâul. mint az Ârpâdok keletrôl hozoti csalâdi ereklyéje. csalâdi cimere.

3. A bartïkk kori magyar cimer hârmas halmât eiôszôr a nagyszombati jezsuitâk a
W'il. szâzad végén magyarâztâk a Tâtra, Fâira és Mâtra hegyekkel.

A NEW YORK-I "KELETI TÂRSASAG"

Magyar ôstôrténelmi és sumerolôgiai elôaddsok

Szombaton:

Benyô Dezsô (NJ): "A magyar ôsvallâs szimbôlumai arab
fôldôn" (diapozitîvekkel kisért elôadâs, az arab nép elôtti
kultûra târgyi emlékeirôl, erôs mezopotâmiai motîvumokkal).

TokayJdnos (NY): "A szûr eredete és tâjfajtâi", "A bes-kul-
tûra nyomai a magyar târgyi népmûvészetben". (A szûrôn ta-
lâlt motîvumok leîrâsa és magyarâzata, valamint a szûrôk vâl-
tozatai. A bes-kultûra észak-afrikai, illetve dél-mediterrân, de
a mezopotâmiai kultûrkôrbe tartozô hatâsârôl, amelynek nyo
mai pl. az ûn. szemmotîvumban, a szûrôkôn gazdagon for-
dulnak elô.)



Veress Ors Ferenc (NY): "A magyar sâmânizmus struk-
tûrâja és a forgô kastélyok tana". (A tâltos hitben lecsapôdott
ôsi magyar "sâmânizmus struktûrâlis elmélete. 1. A tâltos re-
integfrâciô ûtja; 2. A Tudat szimbolikus képei a tâltos-tanîtâs-
ban; 3. A csodamalom; 4. A magyar kozmogram és a tâltos-
gnosis /tudâs, tudomâny/; 5. Mîtikus énekek; 6. A magyar
tâltossâg tiltott inkantâciôi; 7. A Tudat sâmânisztikus képe —
a tâltos-tanîtâs csodamalma, forgô kastélyai, palotâi — vilâg-
szintek; 8. Kozmogram — A szâllâst keresô Jézus; 9. "Kôzépsô
Ût". Az elôadô kifejti, hogy az ôsmagyar vallâs még ma is élô
valôsâg és fôld alâ kényszerûltségében is hatâsosan mûkôdik.
Eléggé jôl kikôvetkeztethetôk ritusainak és liturgiâjânak nyo-
mai a magyar népi mûvészet minden megnyilvânulâsâban
szembeôtlik. Pontos strukturâlis leirâsa és gyakorlati feldol-
gozâsa két okbôl késik, illetve lehetetlen: 1. politikai, 2. vallâ-
sos okbôl. Az elsô a mindenkori, uralkodô politika olyan meg-
gondolâsâbôl ered, hogy a népben élô ôsi eredetû vallâsi érze-
lem oly egészséges erôt, nemzeti-népi érzûletet keltene, amely
az idegen behatâst képes kikûszôbôlni. A vallâsi faktor a tételes
uralkodô vallâsok ellenszenve a magyar tôrténelembôl jôl is-
mert, az ôsi "pogâny" hit ellen valô ideolôgiai harcuk még a
"hideg" etnogrâfiai tudomânyig elnyûlik. A magyar ôsvallâs
dogmatikus, leirô teljességének a megjelenése tehât egymâstôl
idegen ideolôgiâk ôsszefogâsâban is rejlik.)

Vasàrnap:

Szendrey Tamâs (Erie, FA): "Magyar ôntudat — tôrté-
nelmi ôntudat". (A magyarsâg szellemtudomânyânak szûksé-
gessége és fontossâga a magyar ôntudat kifejlesztésében. Ma
gyar tôrténelmi ôntudat nélkùl nincs igazi magyarsâg.)

Nagy Istvàn (NY): "A sumer kûlpolitika és kihatâsa
Mezopotâmia népeire", "Mezopotâmiai vârosâllamok gazda-
sâgi életének és kereskedelmének kialakulâsa". Vâzlat. (Az ôsi
kulturâlis egységek Mezopotâmiâban, fejlôdésûk sorân, a szak-
râlis isten âltal vezetett vâros-eszme struktûrâjât valami oknâl
fogva megvâltoztatjâk. A kereskedelem vagy gazdasâgi szûksé-
gesség nyomâsa miatt is jellegûk nagy vâltozâson megy ât,
amely végiil is az etnikai egység megbomlâsâhoz és a mîtikus
vilâgkép felbomlâsâhoz vezet.)



Veress Ors F. (NY): "A sumer vârosâllamok politikai hely-
zetének vâltozâsai és a magyar ôstôrténelem néhâny idevonat-
kozô mozzanata". "Ôstôrténelmûnk ûgynevezett sumer-ma-
gyar periodusânak megoldatlan problémâi". — A szakrâlis
vilâgképbe épùlt vârosâllamokat az âzsiai térségbôl benyo-
mulô, sumernak nevezett nép épitette fel, a mâr ott élô
présumer egységekre. E vârosépîtô, tehât mâr nagy kultûrâval
megérkezô nép talân ugyanabbôl a forrâsbôl ered, a sumersâg
ôshazâja talân ugyanazon âzsiai térségben helyezkedett el,
ahonnan az elômagyarsâg mâs részei, igy az avarok és a hunok
is eredtek, mâs ûton ugyan, de alapjâban azonos kultûrâval és
nyelwel, mûvészi, valamint vallâsi motîvumkinccsel érkeztek
ûjabb hazâjukba. A vârosâllamok felbomlâsa a szemita-akkad
néptômeg nyomâsa és a megvâltozott gazdasâgi, politikai okok
miatt jôtt létre. Ez a tôrténelmi-gazdasâgi vâltozâs (pénz
fogalma, javak kicserélése, felesleg termelése, kereslet-ldnâlat,
az ûn. mezopotâmiai kapitalizmus kialakulâsa, stb.) politikai
téren az etnikum fellazulâsâhoz vezetett és nagyobb sumer nép-
csoportok kivândorlâsât idézte elô. Egy részûk észak-keletre, a
Subartu néven ismert terûletre (Porphirogenitus sabartoi asz-
faloi elnevezése a magyarokrôl talân e tâjrôl, illetve népérôl
szârmazott, akik subarianok és késôbb, mint szabirok jelennek
meg) és a Kaukâzus déli részére nyomult. A mâr mûlt évszâzad
vége felé feltett elmélet (Munkâcsi, Nagy Géza stb.) ma is
tovâbb él (Bartha Antal stb.), hogy a magyarsâg egyes részei,
mint az onogurok (akiktôl âllîtôlag a magyar név ered) a
kaukâzusi térben laktak. A sumer periôdus beillesztése, illetve a
sumer etapnak a magyar ôstôrténelembe valô hangolâsa azon-
ban tôbb âthîdalhatatlannak tûnô akadâlyba ûtkôzik. Ezek
kôzûl kettôt emelûnk ki: 1. kronolôgiai (hâromezer év tôrté-
nelmi vâltozâsânak a beillesztése, tôrténelmi, etnikai, politikai
vâltozâsânak a hovatartozâsa, stb.); 2. nyelvi (elfogadhatô
magyarâzatok a tôrténelmi, morfolôgiai vâltozâsokrôl késik; a
fonolôgiai vizsgâlatokat az is késlelteti, hogy nem tudjuk még
csak kôzelrôl sem, hogyan ejtették ki szavaikat, és ha a megje-
lent tanulmânyoknak nyelvi — akâr szôtani, akâr szemantikai,
akâr fonetikai — oldalât nézzûk, azok szînvonala nem meg-
felelô.) Az elôadô a most folyô munkâk komolyabb szinvonalra
emelését kéri a szakemberektôl és azzal a reménnyel fejezi be



elôadâsât, hogy a honi tudôsok bekapcsolôdâsa mellett, a most
tanulô — amerikai egyetemeken vagy mâsutt lévô — magyar
egyetemi hallgatôk egy része veszi magânak azt a fâradsâgot,
hogy komoly akadémiai felkészûltséggel a magyar nyelv nagy-
szerû tudâsânak birtokâban részt vesz ebben az izgalmas és a
magyarsâg szempontjâbôl fontes munkâban.

* * *

A tanulmânyok kiilôn fûzetben bôvebben is megjelennek.
Akik azt meg szeretnék rendelni, kûldjenek dollar 3.50-et az
alâbbi cimre:

Chairman, New York Society for Oriental Studies
clo Frank Ors Veress

500 E. 77thStreet, New York, N.Y. 10021, U.S.A.

A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

Elôadâssorozata 1916 tavaszân

Aprilis 2.: Pro Libertate.
Emlékest II. Râkôczi Ferenc szûletésének 300. évfordulô-

jdn. Ûnnepi beszédet mond: dr. SomogyiFerenc. II. Râkôczi
Ferenc a kortârsak emlékezetében — elôadja: Beniczky
Addmné. Kurucdalokat ad elô: Kùs Pdl Mihdly, Gyôriné Mezô
Margitka zongoraldséretével. Nagymajtényi kuruc romlâs és
Rodostô — emlékezik; dr. Molndr Zsigmond. Liszt:
Transcendental Etude, no: 10, F moll — elôadja: Môzsi
Istvdn.

Aprilis 9.: Ausztrdlïai magyar kultûrélet.
Elôadô: dr. Gallô Géza (Melbourne). Elnôkôl: Zdhony

Jôzsef. Liszt: Un Sospiro concert etûdjét zongorân elôadja:
Kozmon Ldszlô. Elôadâs elôtt film: Ausztrâlia.

Aprilis 23.: A 30 éves emigrdciô lélektana.
Elôadô: Et. dr. Kôtai Zoltdn. Elnôkôl: dr. Somogyi Ferenc.

Zeneszâmmal kôzremûkôdik: Dômôtôrffy Emilné. Elôadâs
elôtt film: The Road to Canterbury.



Âprilis 30.: Reményik Sândor emlékest.
Elôadô: Flôriân Tzèor (New Milford, CT). Elnôkôl: Kere-

csendi Kiss Mârton. Reményik-verseket adnak elô; Ferenczy
Zsuzsanna és Kossdnyï Miklôs. César Franc: Preludium, Coral
és Fuga c. mûvét zongorân elôadja: Korôdi Paku Istvân.
Mâjus 7.: Élelem ésfegyver. ^

Târsadalompolitikai elôadâs. Elôadô: Molnâr Jânos. Elnô
kôl: Burgyân Aladâr. Az elôadâst vita kôveti. Magyar nôta-
csokor —zongorân elôadja: Nyilas Ferenc. Elôadâs elôtt film:
South America Today.

Mâjus 14.: Mi lesz a magyar jôvôvel?
Az alsô-, kôzép- és felsôfokû iskolai oktatds kérdése Cleve-

landban. Vasârnapi és nyâri iskolâk. Elnôkôl és a kérdést be-
vezeti: dr. Somogyi Ferenc. Az ankét résztvevôi: Bemczky
Adâmné, Ewendtné PetresJudith, KossdnyiJôzsefés Szabad-
kai Sdndor. Szeretettel hivjuk a lelkészeket, az iskolai oktatô-
kat, a tanârokat, jôjjenek el és szôljanak hozzâ a kérdéshez.
Elôadâs elôtt Bzrô Zoltdn tagtârsunk Mindszenty hercegprtmds
clevelandi lâtogatâsârôl készîtett filmjét mutatjuk be.
Mâjus 21.: Irodalmi és mûvészest.

Elnôkôl: Kossdnyi Jôzsef. Kôzremûkôdnek: Ewendtné
PetresJudit, Kerecsendi Kiss Mdrton, Polôny Zoltdn novellâk-
kal, magyar dalokat ad e\ô'.Buzdné Ormay Ildtkô, zongorân
klséri: Gyôriné Mezô Margitka. Az East Side-i regôs csoporl
tagjai a "Kalocsai lednytdnc"-ot mutatjâk be.
Mâjus 28.: Viddmsdgok a magyar irodalomban.

Az ôsszekôtô szôveget irta és a mûsort rendezi: Beniczky
Addmné. Kôzremûkôdnek: dr. Kdlnoki Kis Tiborné,
Dômôtôrffy Zsolt, Fdbry Gyôrgy és Peller Miklôs. Dômôtôrffy
Emilné zongorakîséretével Kiss Pdl magyar dalokat énekel.

» * *

Az elôadâsok mindenkor pénteken este pontosan 7 ôrakor
kezdôdtek a Carnegie West kônyvtâr nagy elôadôtermében
(1700 Fulton Road).



Beniczky A damné:

"REPULJ HAJÔM ..."

Ady Endre szûletésének 100. évfordulôjâra*

1977 november 22-én lesz szâz éve, hogy a modem magyar
irodalom legerôteljesebb tehetsége, Ady Endre megszûletett.
Kôltôi rangja, magyarsâga, zsenije ma mâr nem vitatott. Ami
mai napig eldôntetlen, az még nagyobb horderejû, az t.i.,
hogy Ady nem kizârôlag a magyar irodalom, de a szâzadfor-
dulô vilâgirodalmânak is legnagyobb lîrikusa. Âllîtjâk ezt
olyan bel- és kûlfôldi esztétâk, akik vagy eredetiben, vagy for-
dîtâsok alapjân ismerkedtek meg Ady Endre mûvészetével,
melyben egy modem ember vlvôdik egyéni harcokban Istennel
és az Ôs Kajânnal, élettel-halâllal, fajtâjâval és ônmagâval.
Vilâgirodalmi viszonylatban hatâsa nyelvi elzârtsâgunk ill.
kûlônvalôsâgunk miatt nem volt lehetséges, de az ôsszehason-
lîtô irodalomtôrténet tôbb nyelven jôl beszélô szakembereivel
és kûlônleges môdszereivel ezt a kérdést még tisztâzhatja Ady
Endre dicsôségére és a magyarsâg javâra.

Ady rangja lîrânkban tehât ma mâr nemhogy nem vitatott,
hanem kôzismert, elfogadott tény. És ha én a tovâbbiakban
mégis visszatérek itt-ott azokra a — nevezzûk csak nevén a
jelenséget — vâdakra, majd câfolatokra, melyek életében és
még jôval halâla utân is érték, annak megvan a maga sajâtos
oka. Az a mûvelt magyar kôzéposztâly, amely kb. 30 éwel
ezelôtt kényszeriilt elhagyni a hazât, aboi szûletett, felnôtt,
tanult, kevés kivétellel ma a 60. és 70. életévét tapossa. Keve-
seknek adatott meg ebbôl a nemzedékbôl, hogy jôl megismer-
hessék Adyt, mert vagy még nem volt ûjdonsâga miatt tan-
anyag, vagy ha volt, nem mindig avatott nevelôk magyarâztâk
— mert Adyt nyitânyként igenis sokaknak magyarâzni kell —,
vagy olyan erôs volt a tekintélypressziô vilâgi és egyhâzi oldal-
rôl, hogy az elfogadâst nyert, ûgyszôlvân hallomâsbôl és nem
meggyôzôdésbôl. Én ûgy érzem, hogy mindazok, akik még ma
is azt mondjâk, hogy "nem szeretem Adyt", inkâbb mondhat-
nâk ûgy, hogy "nem ismerem Adyt". Mai szerény szavaimnak

*Elhang2ott a clevelandi Szabadegyetem 1977. mâjus 6-i mûsorân.



éppen az lenne az egyik célja, hogy megismertessem ôt azokkal,
akik eddig kûlônbôzô okok miatt ezt elmulasztottâk, a mâsik
cél: hivei elôtt felfrissîteni verseit, bonyolultnak lâtszô, de szin-
magyar eredetiségét.

Ady kôltészetének élvezôi kûlônbôzô utakon jutottak kôzel
ehhez a szokatlan, ûj, szinte robbanô lîrâhoz. Volt, akit avatott
kéz vezetett, volt aki elômagyarâzat nélkûl intuiciôval azonnal
megértette, mâsoknak a meggyôzés nyitotta ki a megértés
kapujât. Velem a csalâdi asztalnâl szakemberek kôzôtt lezajlott
heves vitâk mâr korân megismertették Ady nevét. A kôltô test-
vérôccse, Ady Lajos édesapâmnak jôbarâtja volt, édesanyâm
ôccse pedig Ady legszorosabb kôréhez tartozott indulâsa ôta,
édesanyâm Ady-ismerete és szeretete ennek a testvérnek a
hagyatéka volt. Hagyaték volt a szô szoros értelmében az a kis
secessziôs fedelû Ady-kôtet is, mely a Vér és Arany-bôl tartal-
mazott vâlogatâst, s mely mindig édesanyâm kezeûgyében volt.
Ez a testvérôccse Zuboly néven volt ismert publicista 1915-ben,
az uzsoki harcokban bekôvetkezett halâlâig. Polgâri nevén dr.
Bânyai Elemérnek hîvtâk. Elsô perctôl kezdve hîve, barâtja és
rajongôja volt Adynak. Lehettem vagy 11 —12 éves, mikor
elôszôr kinyitottam és olvasni kezdtem ezt a kis kôtetet és nem
értettem. Nem értettem egészen addig, mîg a

Jô Csônd-herceg elôtt-hoz nem értem.

Holdfény alatt jârtam az erdôt.
Vacog a fogam és fûtyôrészek.
Hdtam môgôtt jôn tfz-ôles
Jô Csônd-herceg
És jaj nekem, ha visszanézek.

Ôh jaj nekem, ha elnémulnék,
Vagy fôlbdmulnék, fol a Holdra,
Egy jajgatds, egy roppands,
Jô Csônd-herceg
Nagyot lépne és eltiporna.

Mi volt, ami megfogta a 11 —12 éves gyermek lelkét és mi
borzongtatta meg, hogy ûjra és ûjra olvasni kezdte a szim-
bôlummal terhes verset? Egy hasonlô érzés, amikor egy erdei
séta alkalmâval elszakadt a târsaitôl és a vezetôtôl és kétségbe
esve, kiâltozva rohant, botorkâlt gallyak és aljanôvényzet



kôzôtt és nem mert hâtra nézni, mert reccsentek môgôtte az
âgak, ott jôtt utâna valami, vagy valaki vagy maga a borzalom.
Ennek a félelemérzésnek a kivâltô oka a versben és a gyer-
mekben nem volt azonos. De az nem is fontes, a vers mondani-
valôjât megéreztem és megértettem.

Ady maga îgy magyarâzta meg ezt a versét:
. . én nemcsak arra gondoltam, amikor az ember éjjel

egyedûl riasztgatja el magâtôl a rettenetes, félelmes csôndet,
de arra is, hogy jaj volna nekem, ha egyszer, mîg élek elhall-
gatnék (nem îrnék) és engedném, hogy a Halâlnâl borzasztôbb
csônd râm fekûdjôn."

A vers Ady szimbolikâjâra igen jellemzô. A Csônd-herceg
sok mindent szuggerâl: hallgatâst, csendet, îrni képtelenséget,
magânyt, félelmet a magânytôl, a csôndtôl. Nem racionâlis
egyenlet ez, nem lehet mondani, hogy a Csônd-herceg egyenlô
ezzel vagfy azzal, hanem érzelmektôl âtszôtt, bonyolult és mégis
crthetô, de fôleg érezhetô kép. Jôval késôbb hallottam csak,
hogy ez is egyike volt azoknak a verseknek, amelyeknek
nyomân az Ady-vers érthetetlensége elterjedt. Hât igen, az
ûjszerû kifejezésmôdhoz és a szimbôlumokhoz nem szokott
fûlek és lelkek nem vették maguknak a fâradsâgot, hogy meg-
értsék, vagy egyszerûen nem is érdekelte ôket a modem magyar
vers. Hogy miért herceg a Csônd? Talân furcsânak, szokatlan-
nak hangzik, de a dôbbenet nagysâgât, a félelem âtlagon felûli
nyomâsât hangsûlyozza a fôûri rangra emelt névszô. Ez is Ady,
ez a szokatlan szôhasznâlat, és a szimbôlumnak az a sajâtsâga,
hogy hasonlôt és mégis mâst jelent, sejttet egyikûnkkel vagy
mâsikunkkal, az is Ady.

Ez a két poétikai jelenség: a szokatlan szôkapcsolatok és a
szimbôlum (jelkép, jegy) alkalmazâsa, ez volt a szembetûnôen
ûj Ady kôltészetében. Ez az ûj stîlus ûj mondanivalôt is
hordozott. A kôltôi témâk ôsidôk ôta azonosak: haza, vallâs,
szerelem, de kôltônként mâs és mâs a hozzââllâs, a râlâtâs. Ady
is mâsként, szokatlan ûj môdon gondolkozik errôl a hârom
érzelemrôl.

Ezzel az ûj fegyverzettel és mondanivalôval jelentkezett Ady
1906-ban a nagy vihart felvert Ûj Versek c. kôtetével. És mi
volt addig, hogy volt addig, kérdezhetnénk.

diosadi Ady Lôrinc és Pâsztor Maria Endre fia 1877. nov.
22-én lâtott napvilâgot a szilâgysâgi kis Érmindszent kôzség-
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ben. Fajtâja szerint a legtisztâbb magyar torzsbôl, vallâsa
szerint tôsgyôkeres kâlvinista csalâdbôl. A kôzépiskola alsô osz-
tâlyait Ady Lôrinc jônak lâtta fîâval a nagykârolyi piarista
gimnâziumban végeztetni. Érdekes, hogy ez az intézet semmi
nyomot nem hagyott kôltészetében, de annal tôbbet a zilahi
nagymûltû reformâtus kollégium, aboi a gimnâzium felsô osz-
tâlyait végezte. A hegyek kôzôtt megbûvô, szelîd dombokon
épûlt Zilah, mâr kûlsô képében is derût ârasztott. îgy vall a
zilahi évekrôl:

"Az én lelkem itt formâltâk . . . aki vagyok, az négy zilahi
esztendô âltal vagyok."

Itt kezd îrni, verselni az ônképzôkôrben, itt lesz kedvenc
tanâra Kincs Gyula, a klasszika fîlolôgia professzora, aki bâto-
ritja, buzdîtja és akinél ôszintébben, melegebben soha senkit
nem tisztelt meg verseiben. Kincs Gyulâhoz, mint atyai barât-
hoz ragaszkodott ennek halâlâig. îgy szôl rôla a Vén diâk
ûdvôzletéhen\

"Hogy szép az élet, te mondtad szûntelen
S hogy hïggyûk: akartad.
S mig jdtszadoztak rajta bûs mosolyok,
Erôt és hitet prédikâlt az ajkad.

Te âllsz elôttem, ha mdr-mâr nem btrom,
Mint az élet tûssza,
Szép bôlcs fejeddel, mely hogyha akarod,
Vagy nem akarod, meg lesz koszorûzva."

Igen, ez a vers megkoszorûzta a hajdani gôrôg—latin tanâr
emlékét és mîg Adyt olvassâk, derûs bôlcsessége ârad felénk
egy hajdanvalô nagy pedagôgusnak. Ez a zilahi iskola adta
vilâgnézetének legszilârdabb alapjait: 48-as forradalmisâgât és
az erdélyi kâlvinizmus hagyomânyait.

Zilahon érettségizik és ùtâna debreceni jogâsz lesz. De nem
sokâig. Versei, îrâsai Debrecenben és a Szilâgy c. lapban
jelennek meg. Érzi, hogy nem hivatalnoknak termett, hanem
kôltônek és 1898 ôszén 21 éves korâban ezt irta édesanyjânak:

"Most mâr férfî vagyok, tudok gondolkozni. Én teljesen az
irodalomnak szentelem életemet . . . Édesanyâm is bele fog
tôrôdni. Talân egy par év és bûszke lesz fiâra."



Nagyvâradra hîvjâk ûjsâgîrônak, mert mâr van hîre és
neve. Pezsgô intellektuâlis élet veszi kôriil s a Vâradon tôltôtt
négy év alatt lâtôkôre tâgul, élményeket és verstémâkat ad a
vâros. Elsô kôtetei azonban, a Versek (1900) és a Még egyszer
(1903) még nem jelzik a jôvendô nagy kôltôt. Formâk és témâk
hagyomânyosak.

Itt Vâradon jelenik meg életében Léda, a kônnyek
asszonya, s itt kezdôdik a nyolc évig tartô szerelem. Léda (Diôsi
Ôdônné Brûll Adél) Pârizsban él és Ady 1904 februârjâban
kôveti ôt oda elôszôr. 1911-ig hétszer fordult meg ott, a Lédâ-
val valô szakîtâs utân soha tôbbet. Viharos szerelem volt ez, a

szenvedélyes egymâst marô jelenetek, harcok, szajdtâsok és
megbékûlések két hajszolt idegember szerelmi kapcsolata volt
és a versek, amelyek belôle szârmaztak, egy héjapâr ôszi nâszât
idézik s nem egy galambpâr idilli egymâsra talâlâsât.

"Ûtrakelûnk. Megyûnk az ôszbe
Vijjogva, sÎTva, kergetôzve
Két lankadt szârnyû héjamadâr.

Szdllunk a nyârbôl, ûzve szdllunk,
Valahol az ôszben megdllunk.

Ez az utolsô ndszunk nékûnk,
Egymds hûsdba beletépûnk
S lehullunk az ôszi avaron. "

Léda Pârizsban él, jôl beszél franciâul és elég mûvelt. O
segîti Adyt Pârizs felfedezésében, élmények szerzésében, a
rengeteg francia ûjsâg szemmeltartâsâban. Egyiitt olvas vele
francia kôltôket, verseket és prôzât és îgy âthîdalja Ady nyelvi
nehézségeit. Hîrnévre vâgyô asszony volt, aki szikrâzott Ady
fényében. A kôltôt nem csak szerelmének, de zsâkmânyânak is
tekintette, aki ôt halhatatlannâ teszi. Utazni viszi Adyt, a
breton tengerpartra, a Rivierâra s minden kirândulâs, vagy
kocsizâs a Bois-ban, a Szajna-parton megôriz belôle valamit,
Pârizsbôl is, Lédâbôl is. Még tetôfokân vannak a szerelemnek,
de Ady lâtomâsszerûen temetésûket îrja le egy gyônyôrû
szomorû versben.



Temetés a tengeren

"Breton parton sûjt majd az âlom
S alszunk fehéren és halottan
Tengeres, téli szûrke tâjon.

Jônnek erôs breton legények
S fejkôtôs, komoly szûz lednyok
S fôlzeng egy bus, istenes ének.

Kôd és zsolozsma. Zûg a tenger,
Vôrôs bârkdra visznek minket,
Kônnyel, virdggal, félelemmel.

S téli orkdn vad szele dobban,
Vôrôs bdrkdnk tengerre vdgtat
S futunk fehéren és halottan."

Ezek a versek mâr a Budapesti Naplôban jelennek meg.
Egyenként is felkavarô hatâsuk volt az ûjhangû szimbolista
verseknek, bât még, amikor 1906-ban egy kôtetbe szedve Uj
versek cîmen jelentek meg. A kôtet bevezetô versét a kôltôi
programjânak szânja, ez a vers a

Gôg és Magôgfia vagyok én.
A vers tele van mithikus tôrténelmi és bizonyîtottan tôrté-

nelmi nevekkel, személyekkel. Elôszôr is maga Gôg és Magôg
kilétét kell felfednûnk. Nem restellem, de egyhâzi és vilâgi
barâtaim szaktudâsât kellett segîtségiil kérnem, hogy megfejt-
sem: a két tulajdonnév eredetileg mit jelentett és hogy utôlag
milyen képzetek kapcsolôdtak hozzâjuk. Ezékiel prôféta kôny-
vében szerepelnek ezek a nevek. Gôg egy Magôg nevû orszâg
fejedelme volt, aki valami okbôl kifolyôlag fegyverrel tâmadt
Izrâel ellen. Izrâel a harcot Istennel harcoltatja maga helyett
és természetes, hogy Gôg a vesztes. Ebben az ôtestamentomi
szôvegrészben Gôg a pogânysâg megtestesitôje, aki az istenhû
zsidôk ellen tâmad. Jânos Jelenések kônyvében mâr személy
Magôg is és ketten vîvjâk harcukat az armageddoni harcban
ûjra Izrael, vagyis Isten ellen, elbuknak ûjra, mert Isten ellen
lâzadtak. Gôg és Magôg tehât a lâzadâs, nemcsak Isten, de a
minden ellen valô lâzadâs szimbôlumai, akik egy kilâtâstalan
harc tragikus szereplôi. Tudjâk, hogy elvesznek, mégis kivivjâk
a sorsot maguk ellen. Ez a histôria igaz a maga ôrôkérvényû



ûzenetében: az ember lâzadâsa ez, Isten elleni daca és bûne
miatti elbukâsa.

Ezt a két bibliai alakot elsô ôsszefûggô krônikânk îrôja,
Anonymus, egyenesen a magyarsâg ôsének tekinti. Amikor
Ady igy vezeti be a verset, hogy ô Gôg és Magôg fia, ez jelenti,
hogy fajtâja szerint âzsiai ôsmagyar és lâzad minden megszo-
kott és elismert ellen. Aztân ûjra megerôsiti magyarsâgât:

"Verecke hires ûtjân jôttem én . .
magyar vagyok, magyar dalokon nevelkedtem, de most mégis
ûjfajta hangokon szôlok, amik nem Keletrôl valôk, de Dévény
felôl âramianak. Az ûj idôk ûj dalai nem tetszenek itthon, ûgy
érzi, bogy eltiporjâk, elnémîtjâk, mint Vazult-Vâszolyt, aki
Szent Istvân unokatestvére volt, de mâst akart, mint ami volt,
mint amit a szent kirâly elrendelt. Mindegy milyen sors vâr râ,
reményteleniil is, mint Gôg —Magôg, ûj szârnyakon szâll és
szôl belôle a dal, "S ha elâtkozza szdzszor Pusztaszer", ha nem
is fogadjâk el az ûj verseket, "mégis gyôztes, mégis ûj és
magyar.".

Ezzel a verssel indul az Ûj Versek c. kôtet. Zârul pedig az
"Ûj vizeken jârok" cîmûvel, ebbôl valô az a mondât, amelyet
mai mûsorunk ciméûl vâlasztottunk. Ez is program, de meré-
szebb a Gôg és Magôgnâl. Sok keserûség érte, hîvei ugyan
âllandôan szaporodtak, tâbora nôtt, de a hîrnéwel és sikerrel
egyutt a megnemértés és a félreértés is. A kôltészet és a siker
ôceânjân siklô hajôjât biztatja: elôre! A cél a siker, ha ma el
nem érjûk, elérjûk holnàp. Ma kinevethetnek, kigûnyolhat-
nak, mert ûjat îrok és ûj môdon irom, nem a megunott môdon
és nem a szûrke, fakô hallgatôsâgra szâmîtva:

"Rôpûlj hajôm,
Ne félj hajôm: rajtad a Holnap hôse.
Nem kellenek a megâlmodott dlmok,
Ûj kfnok, titkok, vdgyak vizén jdrok.
Rôpûlj hajôm,
Nem kellenek a megdlmodott dlmok.

Én nem leszek a szûrkék hegedôse,
Hajston Szentlélek vagy a kocsma gôze,
Repûlj hajôm,
Én nem leszek a szûrkék hegedôse."



Hât hogyne lett volna viharos visszhangja az Ûj Verseknek!
Megsértôdtek a szûrkék, a megâlmodott âlmok verselôi, a
mûltat gépiesen utânzô poétâk, de az igazi megdôbbenést a
folytatâs jelentette, mely egy sorban emleget vallâsos âhîtatbôl
eredô verset és bormâmorbôl fakadôt. Az a merészség, amivel
sajâtjânak vallja mindkét forrâsbôl tâplâlkozô versét, ez az
ôszinteség is Ady Endre, aki lehet gôgôs, tetszenivâgyô, merész
és ûj, de aki soha egy szôt le nem îrt, ami bensô énje szerint
nem volt igaz. A zseni képessége az, hogy a legellentétesebb
érzelmeket és indulatokat egyforma teljességgel és ôszinteséggel
tudja âtélni. Ez az âtélési kényszer — ahogy Makkai Sândor is
lâtja — sokszorosan kockâzatos egy lîrikus esetében, mert nem
rejtheti el magât, mint a regényîrô vagy drâmaîrô egyik vagy
mâsik alakjâban, nem viheti ât érzelmeit mâsokra, akiket lelke
âlarcaiként alkotott. A lirai zseni îgy fokozatosan ki van téve az
îtélkezésnek és esetleg kârhoztatâsnak, mert âllandôan ônma-
gârôl beszél. Bânk bân is, de Ottô is, Biberach is Katona Jôzsef
agyâbôl és szîvébôl teremtek, Kârpâthy Zoltân, de Kârpâthy
Abellino is egy tôrôl fakadnak. Mégsem azonosîtjuk ôket alko-
tôjukkal. A lirai kôltô azonban csak magârôl beszél. Es ebben a
lélekben jelentkezhetnek olyan vonâsok, amelyek az ember
nemes tôrekvéseit âbrâzoljâk és eszményképnek alkalmasak, de
jelentkezhetnek olyanok is, amelyek életûk sôtét, démoni
oldalât mutatjâk.

Mindnyâjunknak a lelke mélyén a pozitîv adottsâgok mel-
lett vannak negativok is. Egyénenként dôl el a harc, hogy
melyik mikor diadalmaskodik. Egyik oldal kigûnyolja, vagy
kihivja, vagy lenézi a mâsikat. Ezt a démoni elemet Goethe
Mefisztônak, Madâch Lucifernek hîvja. Ady mâs nevet vâlasz-
tott. Os Kajânnak nevezi és nâla ennek a tagadô szellemnek
tôbbrétûsége van. Az Ôs Kajân a szerelem, az életôrôm, a
mâmor fejedelme, akivel Ady âllandô harcban van. Mâsik
tulajdonsâga, hogy ô a pénz, az arany, a fôldi javak utâni s6-
vârgâs jelképe. Az arany a Sâtân leghatalmasabb fegyvere,
mely romlâsba visz és mégis kivânatos, Ady ûgy érzi, hogy
nélkûle nem tud élni, Lâzâra a pénznek, ami mâsnak kijutott,
de nem neki. Ebbôl a pénz utâni vâgybôl fakad a

Harc a Nagyûrral
A disznôfejû Nagyûr, aki az aranyon ûlve vigyorog és nem vâlik
meg attôl, a Pénz, a Tôke uralmât jelenti. A véres kûzdelem
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kôzte és Ady kôzôtt a kôltô lelkében dûl és forma szerint egy
drâmai monolôgban robban ki. A Nagyûr egy szôt sem szôl a
kônyôrgésre és a vâdakra, csak nevet, vigyorog, csôrgeti az
aranyât, de nem enged. Mikor a kôltô îgy szôl:

"Sertéstestét, az undokat én
Simogattam ..."

azt sugalmazza, hogy kedvében jârt vagy legalâbbis kedvét
kereste azoknak, akik tâmogathattâk volna, de azok meg-
tagadtâk a segîtséget. A vîziôszerû harc folyamân ôsszecsap-
nak:

". . . Rengett a part,
Hûsâba vâjtam kezemet,
Téptem, cibâltam. Mindhiâba.
Aranya csôrgôtt. Nevetett."

A harc egyenlôtlen, de mégis âllandôan megûjul. Az arany
gondja, hiânya nem szûnik meg, a tôke nem szânja meg a
poétât, akinek aprô és nagyobb pénzgondok ôrôlik a lelkét:

"A vérem hull, hull egyre hull,
Messzïrôl hivnak, szôlongatnak,
Es mi csak csatdzunk vadul,
En és a disznôfejû Nagyûr. "

A valôsâg kûlsô tényezôihez tapadô 20. sz. eleji magyar olvasô
érthetôen megdôbbent, amikor ezt a verset olvasta, kûlônôsen
ott, amikor a kôltô îgy târja fel a lelkét a Nag^rnak:

"Nézd meg ki vagyok {sûgtam nekî)
S meglékeltem afejemet,
Agyamba nézett s nevetett."

A képi gondolkozâshoz szokott olvasô, aki pl. Tompa allegôriâ-
jât kônnyen megértette A madâr fîai-bôl, meghôkkent és talân
még ma is megdôbben, mert nem szokta meg a lâtomâsokban,
a szimbôlumokban valô gondolkodâst. De ha egyszer megin-
dulunk ezen a vonalon, akkor ûj vilâg târul ki elôttûnk. Az,
hogy meglékelte a fejét, annyit jelent, hogy a kôltô betekintést
engedett énjébe, tehetségébe azoknak, akiktôl tâmogatâst re-
mélt, de hiâba târulkozott fel elôttiik, az anyagi tâmasz nem



jôtt s neki nélkiilôznie kell . . . Ôh, nem a mindennapi kenye-
ret, sokkal tôbbet vâr ô, hîrnevet, gyônyôrt;

"Az én yachtomra vâr a tenger,
Ezer sâtor vâr én redm,
Idegen nap, ïdegen balzsam,
Idegen mdmor . . . vdr én redm."

A pénzzel nem elvont boldogsâgot akar szerezni, hanem
kézzel foghatô javakat. Kivâlasztottnak érzi magât és jussât
kôveteli a sorstôl. Titâni birkôzâs ez a kôltészet pénzzel, sorssal,
halâllal, fajtâjâval, a Magyar Ugarral és Istennel.

Hogy a Csônd-herceget, a disznôfejû Nagyurat, Gôg és
Magôgot, a Holnap hôsét âlméikodva, majd megrettenve, sot
gûnyosan fogadta a magyar olvasôkôzônség tekintélyes része,
annak okât tôbbek kôzôtt abban kell keresnûnk, bogy a nagy
népies-nemzeti kôltôk (Petôfî, Arany, Tompa) nyomâban jârô
epigon-nemzedék teljesen kitaposta a kôltôi kifejezésmôdnak
azt a vilâgos és érthetô ûtjât, melyet a nagyok kezdeményeztek.
Az olvasôkôzonség megszokta, bogy a kôltôi mondanivalôk és
formâk terén tôbbé nem érhetik meglepetések. Ez pedig oda-
vezetett, hogy a kôzônség ezt a môdot azonosîtotta magâval a
kôltészettel és nem akart, nem is tudott elképzelni mâs
lehetôségeket. Tartalom és forma annyira beidegzôdôtt a
kôltôk és olvasôk tudatâban, hogy le egészen a szavak,
ritmusok ismétlôdéséig egy gépies sablon merevedett meg.
Ebbôl a fâradtsâg nélkûli érthetôség hînârjâbôl csak egy olyan
kôltôi géniusz menthette ki a magyar kôltészetet, aki tehetsége
mellett eléggé bâtor is volt abhoz, hogy a kitaposott utat
elhagyja.

Az a vâd azonban, hogy az ûj ût vâlasztâsâval Ady nyelve
hagyomâny nélkûli lâzadâs a mag^yar nyelv ellen, nem âll meg.
Kôltészete a Biblia, a végvâri vitézek, a kuruc kor, Csokonai
nyelve. Ezek a nyelvi erôk a legerôteljesebb, leggyôkeresebb
hagyomânyt képviselik, csakhogy idôkôzben kiestek a kôztu-
datbôl. A kihasznâlt energiaforrâsok helyett Ady egy ôsibb
hagyomâny kûtfejébôl meritett. Ez a régies tômôrség lesz
késôbbi verseinek jellemzôje. A szimbôlumok, amelyek kép-
szerû hatâsukkal szinte âtplântâltâk az olvasô lelkébe a mon-
danivalôt, ritkulnak s helyettûk megjelenik az értelemhez szôlô



gondolati lira. A sûlyos mondanivalô olyan sûrûségi fokon
jelenik megés olyan ôdon zamatû régiséggel, mely koncentrâlt
figyelmet kivân, de sohasem magyartalan, vagy zavaros, csak
végtelenûl tômôr. Kôltészetének csûcspontjâra A Minden
Titkok Versai c. kôtetében érkezik el, mely 1910-ben jelenik
meg.

Most érkeztûnk el egy régebben sokat emlegetett vâdhoz,
ahhoz t.i., hogy egyesek szerint Ady magyartalan. Fakadt
pedig ez azokbdl a verseibôl, amelyekben kemény szavakat
hasznâl kora magyarsâga ellen. "A magyar Ugar" pl. termé-
ketlenségével és szikes talajâval a haladni, fejlôdni nem akarô
Magyarorszâgot jelenti. "A Hortobâgy poétâja"-ban csorda-
népeknek, piszkos, gatyâs, bamba târsaknak nevezi azokat,
akik nem értik meg az ûj hangot, az ûj tennivalôkat, amiket
sivatag, lârma, durva kezek nyomnak el és fojtanak el.

"Korân jôttem ide — mondja mâsutt —
Oh, ez a magyar puszta
Ôh, ez a nagy sivatag,
Szdmyaimat mâr hânyszor
Sdrozta, verte, hûzta."

Lelkek temetôjének is nevezi a magyar Ugart, mely elva-
dult tâj, vad mezô és nem enged nagyra nôni senkit.

"Csônd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehûz, altat, befed
S egy kacagô szél suhan dt
A nagy Ugar felett."

A haladâs és fejlôdés szelleme csak âtsuhan felettûnk, ez az a
kacagô szél, mely nâlunk nem kavar vihart. Pârizsba kell
menni, ott az ô Bakonya, ott rejtôzik el Hunnia szegény-
legénye, hogy halâlig se talâljanak râ. Vagy talân mégsem?

"Eldtkozott hely. Nekem: hazdm,
A naptalan Kelet.
Mégis megyek. Visszakôvetel
A sorsom. S aztdn meghalok,
Megôlnek daltalan szivek. "

Ûj-e az ostorozâs, a kemény szavak, fajtânk szidalmazâsa,
hibâink feltârâsa a magyar irodalomban? Az ônelégûlt magyar



lélek helyetti vîvôdô, mindenséggel csatâzô, ostorozô magyar
tudat nem ûj. Mindig voltak nagyjaink, akik azt nézték, keres-
ték, hogy merrefelé nyîlik alkalom a magyar élet elômozdî-
tâsâra. Ezt tette prôzai irâsaiban Zrînyi Miklôs, a kôltô. Ez
szôlalt meg Széchenyiben, aki a magyar korlâtokat, a magyar
parlagot ostorozta. Nyugat-jârôk voltak ôk is, onnan néztek a
magyar hazâra, onnan prôbâitak segîteni. Idézzûnk rôviden
még néhâny ostorforgatô kôltôt;

Berzsenyi Daniel "Romlâsnak induit bajdan erôs magyar"-
rôl szôl és rût szibarita vâznak nevezi kora magyarsâgât. Vagy
nem a szelîd Tompa mondta-e:

"Nehogy ki tâvol sir a nemzeten
Megutdlni ù kénytelen legyen".

Mâs kôltô is észrevette, amit Ady (pl. A Duna vallomâsâ-
ban), hogy magânyosak vagyunk a Duna-medencében, idegen
népek vesznek kôrûl. Êrezte ezt mâs is, de kimondani azt a
tneggyôzôdést, hogy Kelet népe eltévesztette az utat akkor,
mikor itt teremtett hazât, hogy itt nem lesz itthon, ez a fôld
nem bôlcsôje, de sirja lehet a magyarsâgnak, csak Ady merte.
Hât Vôrôsmarty? Gondoljunk csak a Szôzat szôrnyû vîziôjâra:

"S a sirt, hol nemzet sûllyed el
Népek veszik kôrûl ..."

Nem a szeretet hiânyzott Adybôl, amikor Ugarnak, Halâl-
tô-nak nevezte Magyarorszâgot, csakhogy ez a szeretet kritikus
és tragikus. Meggyôzôdése Adynak, hogy az orszâg fôldrajzi
helyzete nemzete jellemét elnyomoritotta. Ez a nép a bezârt
katlanban elhagyta magât, tunyâvâ lett és csak akkor tér
magâhoz, ha veri a Sors:

"Ha van Isten, ne kônyôrûljôn rajta,
Veréshez szokott fajta . . .
Ha van Isten, fôldtôl a fényes égig
Rdngasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességûnk,
Mert akkor végûnk, végûnk. " (Nekûnk Mohâcs kell).

Szidta a magyarsâgot, mert féltette és szerette. Ôtven éwel
elôtte Petôfi is îgy tett:



"Isten kûldd e helôta népre
Fôlded legszôrnyûbb zsarnokât.
Hadd kapjon érdeme dijâba
Kezére bilincset, nyakâba
Jârmot, hâtâra kancsukât."

Es mi az, ami Adyt arra kényszeritette, hogy ostorozza a
korabeli magyarsâgot? Indulâsakor a maga meg nem értésé-
nek, visszautasitâsânak keserû élménye, majd annak a felis-
merése, hogy a magyar konzervatizmus nem tudott megoldani
egy sereg agrâr és szociâlis kérdést. Ady nem sorolja fel a prob-
lémâkat, amikkel az akkori Magyarorszâg szemben âllott, de
visszhangjuk verseiben megtalâlhatôk. Ezek a megoldatlan
kérdések;

az ûrbéri jogviszonyok végleges rendezése,
a kôzségi szegényellâtâs,
a vasârnapi munkaszûnet,
cseléd és gazda viszonya,
gyermekmunka,
âllami tisztviselôk nyugdîja,
munkâs betegsegélyzô,
balesetbiztosîtâs,

mezôgazdasâgi vâlsâg,
kôzségi legelôk felosztâsa, stb., stb.

Mâr voltak mezôgazdasâgi munkâsmozgalmak, aratôsztrâj-
kok, Achim Andrâs mâr mandâtumot is kapott. Az ipari
munkâssâg mâr szervezkedett, 1908-ban 130.000 tagja volt a
gyâripari szakszervezetnek. Ezek tények. És miért nem orvosol-
tâk a târsadalmi bajokat? Talân nem jutott râ idô. Az oroszok
diplomâciai elôretôrése, a balkâni forrongâs, az angol —német
viszonykiélezôdése a kormâny minden fîgyelmét kûlpolitikai és
honvédelmi téren kôtôtte le. A nagy kôltôk mindig szôcsôvei a
kor gondjainak, igy Ady is és a meg nem oldott feladatok
miatti keserûség îgy ômlik ki belôle:

"Kezében ôriâsi rostdval

AU az Idô és rostdl egyre,
Vildgokat szed és rostdl ki
Viddman és nem keseregve
S bûsul csak az, akit kihullat.



5 aki kihull, megérdemelte
Az ocsut az Idô nem szdnja

. . . kik nem magvak a jôvônek
Mindig azok, akik kihullnak . .

Ôh, aszottak és be nem teltek, .
5 ôh, magam is, faj-sorsom osztvân,
Be igazsdg szerint hullunk ki
A kegyetlen ôrids rostdn,
Kedvét nem tôltvén az Idônek. "

Az Idô rostâl, nemzetek felett îtélkezik. Az Idô, az Isten, a Sors
szétvâlaszthatatlan képzet itt is és sok mâs Ady versben. A kû-
lônbség az Ugar-versek és e kôzôtt: azonosul nemzetével,
vâllalja a sorsot. Kôlcsey jutott eszembe, a Zrinyi dala c. verse:

" Vdndor dllj meg! Korcs volt anyja vére

A dicsô nép, mely tanult izzadni
Névben él csak, tôbbé nincs jelen."

Lédâval I9I2-ben szakîtott. Mâr hîres kôltô ekkor, a

Nyugat c. modem szépirodalmi szemle fôszerkesztôje, irodalmi
esték szereplôje. Verseinek elterjedéséhez nagyban hozzâjârult
Reinitz Béla zeneszerzô. Sohasem szabadna elfelejtenûnk azt a
mûvészi alâzatot, emberi bâtorsâgot, amivel kiâllt az eleinte
még csak kevéssé ismert Ady mellett. Abban az idôben nem
volt sok igazi versolvasô Magyarorszâgon. Reinitz zenéje
szâmos ûj olvasôt és hallgatôt szerzett Ady kôltészetének. Két
dalât fogjuk késôbb hallani.

Egy mâsik témakôrbôl, Ady halâlverseibôl sokan Ady
dekadens voltât vélték kiolvasni. Az elmûlâs gondolata az Ûj
Versek-tôl a posthumos Az Utolsô Hajôk-ig âllandôan felbuk-
kanô téma. Érthetô. A baj, amiben szenvedett, 50 —60 éwel
ezelôtt még gyôgyîthatatlan volt. Szâmtalan szanatôriumi ke-
zelés itthon és kûlfôldôn csak idôleges enybûlést hozott. A korai
elmûlâs ott bujkâlt âllandôan a tudatâban. Mâr Pârizsban, az
ôrôm és szerelem tetôfokân ez borzongtatja meg, amint a Szent
Mihâly ûtjân ballag és az elmûlâs felismerésének ôszi falevelei
ott zizegnek a lâba alatt. Mâr ott megérzi léte tûnô tôrékeny



voltât. Sok formâban jelenik meg a halâl lîrâjâban, én leg-
szebbnek A halâl lovai cimût tartom, amely minden magya-
râzat nélkûl csodâlatos kôltôi képben îgy mutatja be a halâlt:

"Holdvilâgos fehér ûton,
Mikor az égi pâsztorok
Kergetik felhô-nydjokat,
Patkôtlanul felénk, felénk
Ugetnek a haldl-lovak.

Nesztelen, gyilkos paripdk
S drnyék-lovagok hdtukon,
Bûs, néma drnyék-lovagok.
A hold is fél és elbûvik,
Ha jônnek a fehér uton.

Honnan jônnek, ki tudja azt?
Az egész vildg szendereg:
Kengyelt oldnak, megdllanak.
Mindig van szabad paripa,
S mindig van gazddtlan nyereg.

S aki elôtt megdllanak,
Elsdppad és nyeregbe szdll
S fehér uton nyargal vele
Holdvilâgos éjjeleken
Ûj utasokért a Halâl. "

Dekadens? Dehogy az, kôltô a javâbôl. Betegségen klviil mâs
oka is volt annak, hogy az elmûlâs gondolata olyan sokszor
foglalkoztatta. Ady a szerelem mellett sokat poharazott az Os
Kajânnal. Keserû perceiben felrémlett elôtte a széthullô élet.
Amikor Ady ûgy szôlt magârôl, hogy én a Halâl rokona va-
gyok, a vâdlôk ezt ûgy értelmezték, hogy Ady azonosnak érzi
magât a pusztulâssal. A vers nem ezt mondja, hanem felsorolja
azokat, akiket Ady szeret: a bânatosakat, az ôszi idôket, az el-
utazôkat, a sîrôkat, a fâradt lemondâst, a csalôdottakat. Kik,
mik, milyen kôrûlmények kôzôtt jelennek meg? A bûcsûzâs
pillanatâban, amikor a szeretet a legmélyebb, amikor el kell
vâlnunk tôlûk, mert soha tôbbé nem lâtjuk ôket. A fôldi vi-
szonylatok attôl a tudattôl nyerik becsûket és szépségiiket. hogy



elveszthetôk, megszûntethetôk. A halâl kiemeli ezeket az
értékeket, széppé varâzsolja még az élet kicsiny mozzanatait is.
Pâratlannâ, soha vissza nem térôkké varâzsolja ôket. A halâl-
nak ezt a megszépitô hatalmât lâtta meg Ady. îgy lett ô a Halâl
rokona.

Boncza Bertât az elsô vilâghâborû alatt vette feleségûl. Az
ismeretség levelezés ûtjân kezdôdôtt, Bertuka egy svâjci intézet
nôvendéke volt, amikor elôszôr hallott Adyrôl. Ô îrt neki elô-
szôr. Késôbb meghîvta Csucsâra. A hîres kis csucsai kastély
Boncza Miklôs tulajdona volt. A gôgôs, gazdag Boncza persze,
hogy nem kedvelte az udvarlôt. Ady îgy ir errôl a szerelemrôl
Hatvany Lajosnak:

"Nevezd szenilis fordulatnak, ôriilten, megbolondultan
szeretek egy alig hûszéves kislânyt. Ûgy mutatja, hogy 5 is
szeret, tehât most okvetlenûl nagyon is hiszi . . . Jôkai regény
(ez) . . . romantika, zsarnok atya, intrikâk. Esetleg szôkés, s a
jôég tudja mi, ba netân a kislânynak meg nem jôn az esze, vagy
az apja vâratlanul lehûtôen bozzâm nem adja . .

1915 mârciusâban vette feleségûl polgâri és egyhâzi forum
elôtt Bertât, aki azôta Csinszka néven vonult be az irodalom-
tôrténetbe. A jegyesek, ill. fïatal hâzasok egymâst Csacsinszky-
Csacsinszka néven nevezték, a Csacsinszka rôvidîtésébôl szâr-
mazott a bîressé vâlt Csinszka név.

A leânykérés és eskûvô kôrûlményei eszûnkbe juttatjâk
Petôfï szerelmi regényét. Jûlia is, Csinszka is vârban laktak,
egyiknek is mâsiknak is szigorû, a vôlegénnyel elégedetlen afyja
volt, a két lâny jelleme, szerepelni-vâgyâsa, okossâguk is
hasonlô. És férjûk halâla utân mindketten férjhez mentek,
letették a hîres nevet.

Ez a hâzassâg ûgy integetett Ady felé, mint egy menedék,
bûvôhely, nyugalom és biztonsâg ôble. Uj életstîlust is hoz
magâval szâmâra ez a hâzassâg. Ady visszavonul egy kastélyba,
Magyarorszâg konzervatîv erôinek erôdjébe. Vâltozâst hoz
îrâsaiba is. A rôvid versek és sorok âtadjâk helyûket a hosszabb
szerkezeteknek és bonyolultabb nyelvi eszkôzôknek. Ekkor kezd
îrni igazân a Biblia nyelvén. Csinszka irânti szerelmét a "Vallo-
mâs a szerelemrôl" c. ciklus ôrzi, mely a posthumus A Halottak
Élén c. kôtetben jelent meg. îgy szôl tôbbek kôzôtt a 17 éwel
idôsebb Ady az ifjû asszonyhoz:



"Nézz drdgâm rdm nevetve,
Téged taldltalak menekedve
S ha van még kedv az aljas vildgban:
Te vagy a szivem kedve." (Nézz drâgâm, kincseimre)

Mâsutt meg îgy fejezi ki, hogy Csinszka ifjûsâga a tâmasza:

"Mdr vénûlô kezemmel

Fogom meg a kezedet
Mdr vénûlô szememmel ôrizem a szemedet

Nem tudom miért, meddig
Maradok meg még neked
De a kezedet fogom
S ôrizem a szemedet." (Orizem a szemedet)

Utôdja nem volt. Megîrja azt a szomorûsâgot is, hogy el-
vesztette az apasâg ôrômét. Sohasem hallott hang ez a fajta
szomorûsâg a magyar irodalomban. Errôl szôl az Àlom a
méheshen, A fiam bôlcsôjénél és Az eljdtszott ôregség is;

"Heves dl ifjûsdggal,
Oh, ezerszer jaj nekem.
Megôltem ajôvô magam,
Az én szép ôregségem.

A hogy nônek az drnyak,
A hogy fogynak az esték,
tJgy fdj jobban és jobban
Az eljdtszott ôregség."

Utoljâra hagytam Ady lirâjânak legszebb részét: vallâsos
verseit, amelyeket Ady istenes verseinek szokâs nevezni.
Allandô olvasôja volt a Bibliânak. Kereste, megtalâlta, ûjra
elvesztette Istent, elfogadta, barcoltvele. Vallâsos volt, de nem
a tételes vallâsoknak megfelelôen. A kâlvinizmus szelleme és
tôrténelmi ôrôksége batâst gyakoroltak râ akkor is, ba annak
egybâzi formait nem mindig vâllalta. Jôformân minden kôte-
tében vagy egy-egy ciklus, mely istenfélô és istenbivô érzelmei-
bôl fakad. Ilyenek:

A Sion hegy alatt
Rendben van Uristen

Az Isten tithai
Istenhez hanyatlô drnyék.
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Istenkeresése âllandô és csillapithatatlan kuzdelem, de
soha nem adja fel. A kâlvinista bûnbânat hangjân sokszor
felsir ezekbôl a versekbôl:

"Az Isten van valamiként

Minden gondolatnak aljân,
Mindig neki harangozunk
S ôh, jaj, én ott ûlôk a baljân. " (Az Isten baljân)

Néba kételyek fogjâk el, de ô lâzasan visszatér a hithez;

" hinni akarok,
Mert sohse volt még ûgy rdszorulva
Sem élô, sem halott." (Hiszek hitetlenûl Istenben)

Hogyan képzeli Istent, mi az ô istenfogalma:

Emlék a g^ermekkorbôl:
"Bennûnk él s be jô hinni benne

O a gyermeki hit. "

Isten a béke:

"Uram hâborûbôl jôvôk én,
Mindennek vége, vége\
Békits ki Magaddal és magammal,
Hiszen Te vagy a béke." (Imâdsâg hâborû utân)

Isten a segîtôtârs, aki harcol vele, érette, segîti, s ha talâlkozik
vele, feloldôdik minden gyâsz, keserûség, fâjdalom:

"Oszlik lelkemnek barna gyâsza,
Nagy fehér fényben jôn az Isten,
Hogy ellenségim leigdzza."

Isten a kezdet és a vég:
"Ereztem viharos kezedet

Mely fiatal hajamat tépte:
Te voltdl az elindûôm

S kell, hogy te légy utamnak vége." (A chimerak istenéhez)

Ebbôl a sokféle istenharcbôl egy magasabb rendu szellemi-
erkôlcsi vilâgrend vâgyképe rajzolôdik ki, melyben a megfâ-
radt magânyos kôltô tâmaszként megkapaszkodik, segîtséget
kér, mely elôtt jôl esik térdet hajtani, de lâzadni is, hogy ûjra
megtérhessen hozzâ. Egy kételkedô ember nehezen kikûzdôtt,



de megnyugtatô, felemelô és feloldô hite ez. Kanyargôs, kalan-
dos, gôrôngyôs utakon, de visszajutott az élô Istenhez. Elfâ-
radva, de visszatért az Élet Urâhoz és amikor megtalâlta,
tôbbet nem engedte el.

Ûtjânak végére 1919 januâr 17-én ért.
* * »

Ady Endre kôltészetérôl teljes képet adni egy elôadâs kere-
tében lehetetlen feladat. Igyekeztem a lényegre szoritkozni,
ami egyrészt sajâtos mûvészi eszkôzeire valô râmutatâs, mâs-
részt a lirai kôltô ôrôk témâihoz valô egyéni, ûjszerû hozzâ-
âllâsa volt.

Bar sikeriilt volna elémem szavaimmal azt, amire ô és
minden alkotô vâgyik, s amit kevesek kapnak meg életûkben,
de amit bizakodôan vârnak mindannyian a jpvôtôl s amirôl ô
igy vallott:

"Az Idôben, ûj emberekben
Tôbb lesz a megértô nemesség,
Bûnôs testem nyelje a Fôld
Bûnôs nagy példdm a Jôvô
S az Idôben megszenteltessék.".

A mûsor illusztrativ részében dr. Kâlnoki Kis Tibomé,
Luddnyiné Nddas Panni és Kossdnyi Miklôs adtak elô Ady ver-
seket mûvészi készséggel, Halmay Tihamérné Ady megzenési-
tett kôlteményeit énekelte mély âtérzéssel Dômôtôrffy Emilné
mûvészi zongorakisérete mellett.
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ÉLETRAJZI ADATOK

(JelmagyaTÔzat: ( )-ben a jelenlegi lakôhely: *—szûletésének éve és helye;
M —Magyarorszâg. )

BALOGH GYÔZÔ (Mainz, Németorszâg) îrô és elôadô-
mûvész. *Zalaszabar, Zala vârmegye. Kôzépiskolai tanulmâ-
nyait a keszthelyi premontrei gimnâziumban végezte, 1946-t6l
1950-ig a budapesti Pâzmâny Péter, majd Eôtvôs Lôrând
tudomânyegyetemen folytatott bolcseleti, valamint jog- és
âllamtudomânyi tanulmânyokat.

Elsô îrâsai egyetemi évei sorân a "Fiatal Magyarorszâg"
cimû hetilapban jelentek meg. Amikor a lap "Szabad Ifjûsâg"
cîmmel kommunista irânyt vett fel, munkatârsai kôzûl kilé-
pett. Atmenetûl szînészi és éneklési pâlyâra készûlt fel s hama-
rosan âllami szinhâzak vezetô szinészeként mûkôdôtt, kûlfôldre
is elôadômûvészként kapott szerzôdést. 1969-ben emigrâlt. El-
beszélései és cikkei a mûncheni Nemzetôrben és a pârizsi Iro-
dalmi Ûjsâgban jelentek meg.

"îtélet" cîmû bôlcselô drâmâja a Mâltai Lovagrend kitûn-
tetésében részesûlt, az Ârpâd-pâlyâzatcn pedig 1975-ben ezûst
Ârpâd-érmet nyert. Tovâbbi drâmâi; "Ne szeress, Mary", "A
harmadik szivroham", "Istenek, emberek", "Amer isten
kikôtôje" (vîgjâték), "Az égi per" (drâmai kôltemény). Regé-
nye: "Szînészek, szentek, pâvâk".

1976 ôta az Ârpâd Akadémia levelezô tagja.
BERTY M. JÔZSEF dr. (Erie, PA) vegyészmérnôk, az

Autoclave Engineers vegyészmérnôki alelnôke. *M. Vegyész-
mémôki oklevelét 1944-ben, doktori oklevelét 1950-ben a
budapesti mûegyetemen szerezte meg. 1951-tôl 1955-ig mû-
egyetemi rendkîviili, 1955-tôl 1956-ig Veszprémben fôiskolai
rendes tanâr volt. 1956-ban a kelet-németorszâgi Halle egyete-
mére kapott meghîvâst mint vendég-tanâr. 1957-ben az Egye-
sûlt Âllamokban a Union Carbide Corp.-hoz keriilt, ahol 19
éven ât vezetôi beosztâsokban mûkôdôtt, kôzben az 1973/74.



tanévben (mint Senior Fulbright Lecturer) a mûncheni mû-
egyetemen adott elô. 1976 augusztusa ôta az Autoclave
Engineers, Inc. (Erie, PA) vegyészmérnôki kutatô és szervezô
alelnôke. 16 szabadalma van s 1949 ôta 24 szaktanulmânya
jelent meg, 4 mérnôki szervezet tagja. 1942-ben, mint cserkész,
életmentésért bronz érdemérmet, 1952-ben az iparfejlesztés
terén szerzett érdemeiért ezûst érdemrendet kapott. Az Ârpâd
Akadémia 1976-ban a mérnôktudomânyi osztâly rendes tag-
jâvâ vâlasztotta.

BESZÉDES LAJOS, vitéz (King of Prussia, PA) korâbban
(A XIV. M.T.K.-ban a 230 —232. old.) megjelent életrajzi
adatainak kiegészltéséûl meg kell emlîtenûnk, hogy a Boys
Townbôl tôrtént nyugdijaztatâsa utân az omahai Creighton
egyetem ûjonnan alakult szépmûvészeti osztâlyânak keretében
kerâmiai szakot szervezett, ahol 7 éven ât tanîtott. Kerâmiât és
szobrâszatot tanîtott még az omahai Duchesne egyetemen, és a
Joslyn-mûzeumban is.

CSERNOHORSZKY VILMOS dr. (Neuburg-Donau,
Németorszâg) osztâlyvezetô fôorvos. *M. Orvosdoktori okleve-
lét 1953-ban a budapesti orvostudomânyi egyetemen szerezte
meg, utâna az esztergomi kôrbâz sebészeti osztâlyânak orvosa,
1957-ben a budapesti egyetem I. szâmû sebészeti klinikâjân
tanârsegéd, majd egyik szakosztâlyânak megalapîtôja és veze-
tôje lett. 1957-ben sebész, 1961-ben anaestbesiologus szakor-
vosi képesîtést nyert. Az utôbbi minôségben orszâgos szervezô
munkât végzett, 1966-ban a Magyar Anaestbesiolôgiai és
Remanimatiôs Târsasâg elsô, alapîtô fôtitkâra lett, 1967-ben
az esztergomi kôrbâz sebész fôorvosâvâ nevezték ki. 1968-ban a
Saarland-egyetemen az Anaestbesiolôgiai Intézet fôorvosaként
kapott megbîzâst, 1971 ôta pedig a bajororszâgi Neuburg-
Donau vârosânak két kôrbâzâban osztâlyvezetô fôorvos.

Kûlônbôzô magyarorszâgi és kûlfôldi szaklapokban kôzel
100 szaktanulmânya jelent meg. A mûncbeni Nemzetôr
âllandô munkatârsa, kivâlô kôzîrô. Az Ârpâd akadémia rendes
tagja.

CSONKAJÂNOS dr. (BÔle, Svâjc) tanâr. *1914, Szil, Sopron
vârmegye. A gyôri bencés gimnâzium elvégzése utân a Pâz-
mâny Péter tudomânyegyetemen jog- és âllamtudomânyi ta-
nulmânyokat végzett és 1940-ben jogtudomânyi doktori okle-



velet szerzett. 1938/39-ben a pârizsi, 1941/42-ben és 1942/43-
ban pedig a genfi egyetemen nemzetkôzi kôz- és magânjogi ta-
nulmânyokat folytatott, Genfben az "Institut Universitaire de
Hautes Etudes Internationales" keretében dolgozott. Magyar-
orszâgot 1947 elején hagyta el. Rôvid svâjci tartôzkodâs utân
1949 végén az ausztrâliai Melbourne-ben telepedett le, aboi az
egyetemen az angol és német nyelvbôl, valamint a tôrténelem-
bôl szerzett tanâri oklevelet, majd I958-ig az egyik melbournei
âllami kôzépiskolâban tanîtott. 1959 elején félévig Londonban
volt tanâr, innen keriilt Svâjc nyugati, francia nyelvû részében
a neuchateli "école supérieure de commerce" angol és német
tanâri âllâsba, amelyben jelenleg is mûkôdik. Szaktanulmâ-
nyaiban Eurôpa utolsô szâz évének magyar vonatkozâsû tôrté-
nelmi kérdéseivel foglalkozik, fôleg az ûgynevezett utôdâlla-
mokban élô magyar kisebbségek élete, jogi és tényleges hely-
zete foglalkoztatja. 1976 ôta az Ârpâd Akadémia rendes tagja.

DOROGI LAJOS dr. (Bowdoinham, ME) sebész fôorvos.
*1908, Arad, M. A Guth-Keled-nembeli Csomafalvi Dorogi-
csalâd sarja. Kôzépiskolai tanulmânyait Kolozsvârott, Kisûj-
szâllâson, Aradon és Debrecenben végezte s 1926-ban érettsé-
gizett. Egyetemi tanulmânyait a debreceni tudomânyegyetem
orvosi karân kezdte és fejezte be. Doktori oklevelét 1932-ben
kapta meg. A diôsgyôri kôrhâz sebészeti osztâlyân kezdte
mûkôdését, két éwel késôbb azonban mâr a debreceni sebé
szeti klinikâra keriilt, ahol 1936-ban sebészi szakvizsgât,
Kârpâtaljân teljesîtett orvosi szolgâlata utân 1940-ben egye
temi tanârsegéd, I94I-ben pedig a székelyudvarhelyi âllami
kôrhâz sebész fôorvosa és igazgatôja lett. I94I-ben ônként
katonai szolgâlatra jelentkezett s a székelykeresztûri 17. székely
hatârôr zâszlôalj vezetôorvosaként kapott beosztâst. Leszerelése
utân 1944 ôszén el kellett hagynia Erdélyt. Elôbb a bicskei
vôrôskeresztes hadikôrhâz, végiil a szombathelyi kôzkôrhâz
sebészeti osztâlyânak fôorvosaként mûkôdôtt. 1945-ben
Ausztriâban a feffernitzi és a kellerbergi tâborok kôrhâzainak
vezetôje és sebész fôorvosa lett. 1946-ban a rômai olasz kirâlyi
egyetem sebészeti klinikâjâra kapott meghîvâst mint vendég-
sebész. I949/50-ben Ausztriâban az I.R.O. St. Martin-i

tâborâban felûlvizsgâlô orvosként alkalmaztâk.
Az Egyesûlt Âllamokba 1950-ben vândorolt ki. St.



Louisban végzett kôrhâzi gyakorlat utân 1953-ban Ohiôban
tett âllamvizsgât. 1954-ben a Maine-âllambeli Freeportban
kezdett orvosi gyakorlatot, késôbb az egyik szomszédos vâros
kôzkôrhâzâban lett a sebészeti osztâly vezetôje. 1964 ôta a
Maine-âllambeli Togus veterân-kôrhâzânak sebész fôorvosa.

Még Magyarorszâgon a sebészet târgykôrébôl 28 szaktanul-
mânya jelent meg magyar és német nyelven. Sebészorvosi szak-
ûléseken és tudomânyos târsasâgok konferenciâin szâmos elô-
adâst tartott. 1944-ben a debreceni m. kir. Tisza Istvân

tudomânyegyetemen magântanâri képesîtést nyert, 1945-ben
pedig nyilvânos rendkîvûli tanâri cîmmel tûntették ki.
1939-ben Magyarorszâg kormânyzôja a hadiszalagos Signum
Laudis-t adomânyozta neki, mint polgâri egyénnek "a hon-
védség érdekében kifejtett ténykedéseiért". 1952-ben az
International Collège of Surgeons érdemeinek elismeréséûl (by
merit) tagjai sorâba bîvta meg. 1971 ôta az Ârpâd Szôvetség
hûségrendjének, 1976 ôta pedig az Ârpâd Akadémiânak
rendes tagja.

GALLÔ GÉZA (Melbourne, Ausztrâlia) kôzîrô. Az emigrâ-
ciôban elôszôr Nyîrô Jôzseffel és P. Dengl Miklôssal egyûtt az
Olaszorszâgban kiadott "Magyar Harangok" cimû lap szer-
kesztôjeként tûnt ki, de kisebb îrâsai mâr a hâborû elôtt erdélyi
lapokban is megjelentek. Akkor adta ki "Szântô-vetôk dalol-
nak" ctmû verskôtetét is. A "Magyar Harangok" szerkesztését
Ausztrâliâban folytatta, ahol ôt évkônyvet, majd "Erdélyi
Kalendârium"-ot adott ki. 1966-ban "Remember Hungary
1956" cîmmel angol nyelven kônyvet szerkesztett, amelyet
ausztrâliai kônyvtârak és vezetôk dijmentesen kaptak meg.
Ugyanakkor a victoriai Magyar Szôvetség kiadâsâban megindî-
totta és hârom éven ât szerkesztette az "Ausztrâliai Magyarsâg"
cîmû havi kôzlônyt. Ôt év ôta "Aurora Australis" néven
Ausztrâliâban élô magyar irôk és kôltôk mûveit adja ki.

HARASZTI ENDRE (Hamilton, Ont., Kanada) tôrténész,
tanâr korâbban (A XI, M.- T. Krônikâjânak 234. oldalân)
megjelent életrajzi adatait ki kell egészîtenunk azôta végzett
munkâssâgânak és elért eredményeinek rôvid ismertetésével.

1971-ben a Manitoba egyetemen tôrténelembôl M. A.
fokozatot, 1972-ben ugyanott neveléstanbôl B. E. fokozatot
szerzett. A manitobai Winnipegbôl az ontarioi Hamiltonba



kôltôzôtt, ahol a Ravasz Lâszlô Magyar Iskola igazgatôja és
tôrténelemtanâra lett (1975-ig bezârôlag). 1973-ban és
1974-ben a hamiltoni Multicultural Centre ûgyvezetô igazga-
tôjaként mûkôdôtt. 1976 szeptembere ôta St. Catharinesben a
Magyar Kulturâlis Târsasâg magyar iskolâjâban tanit.

1971-ben a Danubian Press kiadâsâban jelent meg "The
Ethnie History of Transylvania" cîmû kôtete, "A bizânci
korona" cîmû nagyobb tanulmânyât Sândor Andrâsnak, az
Ârpâd Akadémia tagjânak gondozâsâban, most rendezi sajtô
alâ. A kûlfôldi magyar lapokban szâmos cikke, tanulmânya
jelent meg. Az utôbbiakat a torontôi Magyar Élet 1976 ôta
rendszeresen kôzli. Az 1975 szeptemberében kezdeményezésére
megalapîtott hamiltoni "Magyar Irodalmi és Mûvészeti Kôr" a
dél-ontariôi magyar értelmiség egyik fellegvâra lett.

HEGYI ZOLTÂN (Camberra, Ausztrâlia) vegyészmérnôk,
Irô, kôltô, zeneszerzô és festômûvész. *1911, Fehértemplom,
Temes vârmegye, M. Tanulmânyait Debrecenben végezte.
Elôbb kémiâbôl és fizikâbôl tanâri, utôbb vegyészmérnôki
oklevelet szerzett. A hâborû utân mint tolmâcs (5 nyelven)
Németorszâgban mûkôdôtt, ahonnan késôbb Braziliâba
vândorolt ki. 15 évi mûkôdés utân innen 1964-ben Ausztrâliâ-

ba kôltôzôtt, ahol vegyész és a Royal Australian Chemical
Institute tagja lett. 1976-ban Papua Ûjgunea "Lae" mûegye-
temérôl vonult nyugalomba.

Irodalmi tevéknységét a "Debreceni Ûjsâg — Hajdûfôld"-
nél kezdte, amelynek hasâbjain versei, nôtâi, folytatâsos regé-
nyei jelentek meg. 1936-ban "Lâthatatlan vâros", 1937-ben
pedig "Hangosfilm a Marson" cimmel fantasztikus regényt
adott ki. "Nem démon" cîmû vidâm regénye a Csillagos
Regénytâr sorozatâban jelent meg. "Szerdân lesz a temetésem"
cîmû bohôzatât 1941-ben adtâk elô elôszôr. A hâborû utân a

németorszâgi Hungaria kôzôlte îrâsait. "Az utolsô bombâk"
cîmû zenemûve nagy sikert aratott. Brazîliâban a "Dél-
amerikai Magryar Hîrlap" és a "Harangszô" munkatârsa lett, 4
technikai szakkônyve jelent meg portugâl nyelven, spanyol
mûfordîtâsaival és festômûvészi tevékenységével aratott sikere-
ket. Ausztrâliâban a "Magyar Élet" munkatârsaként szâmos
vidâm novellât kôzôlt, "Rosszabb, mint egy asszony" cîmmel
vidâm regényt adott ki. "Pipâl a Hargita" cîmû novellâskôtete
Mûnchenben, 1975-ben jelent meg.
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ILLYÊS ELEMÉR dr. (Neuhaus-Schliersee, Németorszâg)
kôz- és szakîrô. *M. A kolozsvâri eg^yetem jog- és âllamtudo-
mânyi karân doktori oklevelet szerzett, majd Rômâban és
Heidelbergben folytatott kiegészîtô politikai és âllamtudomâ-
nyi tanulmânyokat. Az 1930-as években részt vett az erdélyi
falukutatâsban s tôbb erdélyi folyôirat munkatârsa volt. A
hâborû utân hosszabb ideig élt Dél-Amerika orszâgaiban,
késôbb Portugâliâban telepedett le. Jelenleg Miinchenben él.

Irâsai fôként az "Ûj Lâtôhatâr"-ban és a "Katolikus
Szemlé"-ben jelennek meg. Elsôsorban a româniai magyarsâg
sorskérdései foglalkoztatjâk. "Erdély vâltozâsa" cîmû mûve,
amely nagy sikert aratott, 1975-ben jelent meg és hônapok
alatt elfogyott. A mû mâsodik, bôvltett és javltott kiadâsa 1977
elején jelent meg. Amerikai elôadô kôrûtjân Clevelandbe is
ellâtogatott, aboi 1977 mârcius 25-én a Magyar Szabad-
egyetemen "Harangszô Erdély felôl" cimmel tartott nagy
sikerû elôadâst. Az Ârpâd Akadémia 1976 novemberében
rendes tagja kôzé vâlasztotta.

KÔNNYÛ LÂSZLÔ (St. Louis, Missouri) tanâr, îrô és
kôltô. *1914, Tamâsi, Tolna vârmegye, M. 1933-ban Bajân
tanitôi, 1944-ben Szegeden tanâri oklevelet, 1954-ben St.
Louisban a Music and Arts Collège elvégzése utân B.M.E.
fokozatot, 1958-ban ugyanott a School of Cartography elvég
zése utân oklevelet, 1965-ben pedig a St. Louis egyetemen
fôldrajzbôl M.A. fokozatot szerzett.

Magyarorszâgon mint tanitô, majd mint tanâr mûkôdôtt,
Ausztriâban az ampflwangri magyar iskola igazgatôja volt. Az
Eg^esûlt Âllamokban elôbb St. Louisban a Washington egye-
tem orvosi karânak laboratôriumi technikusaként, késôbb
ugyanott az "Aeronautical Chart and Information Service"
térképészeként mûkôdôtt.

Irodalmi téren rendkîvul gazdag és vâltozatos munkâssâgot
fejtett ki. Elsô irâsa 1931-ben jelent meg s azôta âllandôan
forgatja a tollat. Magyarul és angolul îr kôlteményeket, cik-
keket, tanulmânyokat (1. a kiadâsâban megjelent Amerikai
Magyar Szemle 1973. évi 3-4. szâmât). Ônâllôan megjelent
mûvei kôzûl kûlôn ki kell emelnûnk "Az amerikai magyar iro-
dalom tôrténete" (1961), "Xântus Jânos geogrâfus Amerikâ-
ban" (1975) és "Acacias, Hungarians in the Mississippi Valley"



(1976) cîmû alkotâsait és verskôteteit, amelyek kôzûl az elsô
(Tavaszi ûton) 1934-ben, a legutôbbi (Ôsszegyûjtôtt versek)
1967-ben jelent meg.

Sok irodalmi, târsadalmi és tudomânyos egyesûletnek
mûkôdô rendes és tiszteletbeli tagja. Az Ârpâd Akadémia
1976-ban hîvta meg rendes tagjâul.

MISKA JÂNOS (Lethbridge, Alberta, Kanada) fôkônyv-
târos. *Nyîrbéltek, Szabolcs vârmegye, M. Kôzépiskolai tanul-
mânyait Hajdûbôszôrmény gimnâziumâban, egyetemi tanul-
mânyait Budapesten (1953 —1956), Hamiltonban (McMaster,
1958—1961) és Torontôban (1961 —1962) végezte kûlônôsen
az ûjsâgîrâs, magfyar nyelv és irodalom, bôlcselet, tôrténelem
és kônyvtârtudomâny târgykôreiben.

1962-ben a manitobai egyetem mérnôki kônyvtârânak
vezetôje lett Winnipegen, 1966-ban a kanadai fôldmûvelésûgyi
minisztérium kôzponti kônyvtârâban a beszerzési osztâly veze-
tôjévé nevezték ki, 1972 ôta pedig a lethbridgei kutatô intézet
fôkônyvtârosa, egyben a szôvetségi fôldmûvelésûgfyi miniszté
rium albertai kônyvtârainak koordinâtora.

Irodalmi téren angol nyelven tudomânyos szaktanulmâ-
nyai, kônyvészeti kôzleményei jelentek meg, magyar nyelven
pedig elbeszélései, mûfordîtâsai, cikkei tették nevét ismertté.
Tanulmânyainak "A magunk portâjân"^ cîmû gyûjteménye
1975-ben az Ârpâd-pâlyâzaton ezûst Ârpâd-érmet nyert.
Kûlôn érdemeket szerzett a "The Sound of Time: An
Antbology of Canadian-Hungarian Autbors" szerkesztésével és
kiadâsâval is.

1976 ôta az Ârpâd Akadémia rendes tagja.
MOHAI SZABÔ BÉLA, vitéz (Sao Paulo, Brazilia) refor-

mâtus lelkész, szkv. hadbiztos szâzados. *1912, Nagyszeben,
M. Kôzépiskolai tanulmânyait Debrecenben végezte, aboi
1931-ben érettségizett. A Ludovika Akadémiârôl, mint gjyalog-
sâgi tiszt, 1935-ben keriilt ki. 1938-ban âllamszâmviteli âllam-
vizsgât tett, 1943-ban pedig hadbiztosi iskolât végzett.
Reformâtus lelkészi képesîtését 1964-ben Braziliâban szerezte

A két vilâgbâborû kôzt hivatâsos tiszti szolgâlatot teljesîtett.
Braziliâba 1949-ben vândorolt ki. Magânûton elvégezte a
teolôgiai tanulmânyokat. 50 vizsga letétele s a "bacharel" cîm



elnyerése utân kûlônleges magyar târgyakbôl is vizsgât tett.
Lelkésszé 1975-ben szentelték fel. A magyar reformâtus egyhâz
munkâjâban kezdettôl tevékenyen részt vett. Lelkészi mun-
kâjât jelképes tiszteletdîj ellenében a hétvégeken lâtja el.

Szobrâszati alkotâsaival az utôbbi évek sorân gyakran szere-
pelt kiâllîtâsokon, amelyeken mâr elsô dîjat is nyert. Egyéb-
ként a Volkswagen-gyâr szervezési és igazgatâsi osztâlyânak
tisztviselôje. A Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének
braziliai fôcsoportvezetôje és a Vitézi Rend dél-amerikai tôrzs-
kapitânya, az Ârpâd Rend tagja s a Szuverén Templomos
Katonai Rend parancsnoki keresztjének tulajdonosa. 1976-ban
az Arpâd-pâlyâzatra benyûjtott fafaragâsaival ezûst Arpâd-
érmet nyert, majd az Ârpâd Akadémia meghîvta rendes tagjai
sorâba.

RUTTKAY ARNOLD (Toorak, Vie., Ausztrâlia) irô,
repûlôvâllalati tisztviselô. *1923, M. A nyîregyhâzai katolikus
gimnâziumban, 1941-benérettségizett s a Ludovika Akadémia
elvégzése utân 1944 augusztus 20-ân avattâk hivatâsos had-
naggyâ. 1945 âprilisâig arcvonalbeli szolgâlatot teljesîtett. Az
amerikaiak badifogsâgâbôl 1946-ban szâllitottâk haza. 1948-ig
Budapesten fôiskolai tanulmânyokat folytatott, aztân kimene-
kûlt és két évet ausztriai tâborokban tôltôtt. Ausztrâliâban

1950 ôta él. Elôbb Geelongban, 1960-tôl pedig Melbourneben
tevékenyen részt vesz az ottani magyarsâg szellemi életében.
Elôadâsokat tartott, irodalmi esteket rendezett, verseit adta
elô, szînmûveit rendezte, nyolc éven ât a melbournei Regnum
Marianum magyar otthonânak volt vezetôje (tiszteletbeli
beosztâssal). Hat évig a sydneyi "Fûggetlen Magyarorszâg"
âllandô munkatârsa volt, de mâr korâbban rendszeresen irt
mind a régi, mind az ûj "Képes Magyar Vilâgbîradô"-ba, 1968
ôta a "Kanadai Magyarsâg" ausztrâliai munkatârsa és rovat-
vezetôje. Cikkei gyakran jelennek meg mâs amerikai és eurôpai
lapokban is. Rendszeres kûlfôldi utazâsai sorân tôbb vilâgrész
magyar csoportjaival épîtett ki személyes kapcsolatokat. A
clevelandi Magyar Szabadegyetemen is tartott elôadâst. Az
Arpâd Akadémia 1976-ban rendes tagjâvâ vâlasztotta.

SZABÔ MAGDA, férjezett dr. Szabô Kârolyné (Oakland,
CA) zenetanâr. *Budapest. Ott szerzett tanîtôi oklevelet, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolân pedig zenetanâri képe-



sitést és oklevelet. Zeneszerzéssel mâr képzôs korâban foglal-
kozott. Dalaival, kisebb zongoramûveivel tôbbszôr nyert
oklevelet. Elsô nagyobb zenemûvét "Vadvirâg" dmmel
1945-ben szerezte. Ezt a 3 felvonâsos magyar operettjét 1946-
ban tôbbszôr is elôadtâk. Mint zene- és énektanâr, 120 tagbôl
âllô gyermekkôrust szervezett, amellyel Pest megyében minden
elsô dîjat megnyert, sôt a budapesti râdiôban is szerepelt. A
kommunistâk "klerikâlis"-nak és "reakciôs"-nak minôsîtették,
ezért âllâsâbôl elmozditottâk. 1967-ig csak otthonâban tardt-
hatott zongorâzâst.

Amerikâban 8 hônapig szâllodai takarîtônôként heti 6
napon ât dolgozott, aztân a Whitney Research Tool Co-nâl
kapott alkalmazâst napi 9 ôrâs munkaidôvel. Tôbb mint 8 évi
munka utân mâsfél éve mâr mûszaki ellenôr, szabad idejében
azonban otthon ma is tanît zongorâzâst. Két éven keresztûl heti
4 ôrân ât magyar iskolâban is tanîtott, 5 évig a Magyar
Katolikus Missziô orgonistâja volt, 6 éve pedig a Szent Istvân
Hâz kamarakôrusânak karnagya és tanâra.

1976-ban az Arpâd-pâlyâzaton "Cantata '56" cîmû zene-
mûvével ezûst Ârpâd-érmet nyert.

SZÛTS GÂBOR (Johanneshov, Svédorszâg) mérnôk.
*1928, Budapest. A mâsodik vilâgbâborût kôvetô nehézségek
kôvetkeztében kôzépiskolai tanulmânyait nagy anyagi gondok
kôzepette végezte. Mûegyetemi tanulmânyait 1951 és 1956 kôzt
az esti tagozaton végezte el. Kôzben megjârta a târsadalmi
osztâlyok mindegyikének ûtjât; sokféle foglalkozâsa volt. 1956
ôta mint mérnôk Stockholmban dolgozik, 1964 ôta svéd âllam-
polgâr.

Irôi tevékenységét 1963 tâjân kezdte s mintegy 7-8 év ôta
szâmos nyugati magyar lap munkatârsa. 1975-ben az
Arpâd-pâlyâzaton "Gazdâdnak rendûletlenûl" cîmû kéziratos
versg^TÏjteményével ezûst Ârpâd-érmet nyert, 1976-ban pedig
az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak levelezô tagja lett.

TÔTH ISTVÂN (Hollywood, CA) szobrâszmûvész.
*Zenta, M. 1943-ban végzett kitûntetéssel Budapesten, a
Képzômûvészeti Akadémiân, ahol tanârsegéd lett. 1943-ban
és 1947-ben ôsztôndîjjal a rômai CoIIegium Hungaricumba
kûldték. Az utôbbi alkalommal mâr a nemzetkôzi képzômûvé
szeti kiâllîtâson is részt vett. Munkâcsy-szobrâval elsô dljat



nyert. A kôvetkezô évben véglegesen Rômâban telepedett le,
de mâr 1949-ben a Venezuela! Caracasba kôltôzôtt, aboi 14
évig maradt és szâmos kiâllîtâson vett részt. 1962-ben meghivâs
alapjân Los Angelesben az "Isabelle Buckle School" tanâra
lett, de bamarosan ônâllôsîtotta magât s a kôvetkezô években
egymâs utân âllîtotta ki szobrait, festményeit és rajzait a leg-
teljesebb sikerrel. 1968-ban megint oktatô szerepet vâllalt: Los
Angelesben a "Barnsdall Art and Craft Center" tanâra lett.

A régi és ûj mûvészeti fajtâk tanulmânyozâsa céljâbôl Tôth
Istvân igen sokat utazott. Bejârta Mexikôt az azték, Kôzép-
Amerikât a maya, Perut az inka mûveltség megismerése céljâ
bôl; megfordult a Karibi-szigeteken, Kanadâban, tovâbbâ
Angliâban, Gôrôg- és Olaszorszâgban, Româniâban, Jugo-
szlâviâban és sok mâs orszâgban. Mûvei kôzûl sok nyert âllandô
elhelyezést kiilônbôzô kiâllîtâsokon Los Angelesben és mâsutt,
mûzeumokban. Los Angelesben az "Art Association"-nek, La
Jollaban pedig a "Muséum of Fine Arts"-nak tagja.

1976-ban a "Reaching for the Stars" c. szoborkompoziciô-
jâért arany Ârpâd-éremben részesûlt. Az Arpâd Akadémia
rendes tagjai sorâba megblvta.

VÂRALLJAI CSOCSÂNJENÔ dr. (Oxford, Anglia) egye-
temi tanâr, felszentelt gôrôg katolikus lelkész. *1931, Buda
pest. Kôzépiskolai tanulmânyait a budapesti cisztercita gim-
nâziumban kezdte s annak megszûntetése utân a reformâtus
gimnâziumban fejezte be, aboi 1949-ben érettségizett. Egye-
temi tanulmânyait a Pâzmâny Péter tudomânyegyetem bit-
tudomânyi karân végezte, majd az Orszâgos Kardiolôgiai
Intézet statisztikusa lett. 1963-ban ûtlevél nélkûl sikerûlt

Atbénbe jutnia, aboi bizânci ismereteit igyekezett bôvîteni.
1964 augusztusâban Rômâba utazott, bogy ott a pâpai Gergely
egyetem târsadalomtudomânyi intézetének kôzgazdasâgi tago-
zatân licenciât nyerbessen.

1966 jûnius 29-én a palermôi Santa Maria dell'Ammiraglio
székesegybâzban Szicîlia gôrôg katolikus pûspôke pappâ szen-
telte. Rômai tanulmânyainak befejezése utân Colin Clark
megblvta az oxfordi egyetemen lévô kôzgazdasâgi és demogrâ-
fiai intézetébe, bogy ott kutatâsokat végezzen. Clark nyuga-
lombavonulâsa ôta ugyanott népesedéstudomânyi és kûlkeres-
kedelmi elôadâsokat tart. 1973/74-ben az "Oxford University



Stratégie Studies Group" elnôkévé vâlasztottâk. Szabad idejé-
ben az ôsmagyarsâg mûvelôdésével foglalkozik az Arpâdok
korâban s a bizânci kapcsolatokkal ôsszefûggésben.

Irodalmi tevékenységének eredménye tôbb népesedéstôrté-
neti tanulmâny magyar, angol és francia nyelven. Colin Clark
egyik tanulmânyânak târsszerzôjeként szerepel. Tôbb tanul-
mânya kiadâsra kész. Az Ârpâd Akadémia 1976-ban rendes
tagjai sorâba vâlasztotta.

Helyesbités:
A XV. Krônika (1976) 314. oldalân az Ârpâd Szôvetség

tagjai felsorolâsânâl Ferenczy Tibor neve helyesen Ferentzy
Tibor (Toronto, Ont., Canada).
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