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ELÔSZÔ A HÛSÉG KÔNYVÉHEZ

A megtisztelôfelkérés szerint elôszôt kellene tmom a tizenhetedik Magyar Taldlkozô {az V. Magyar Kongresszus) Krônikâjdhoz, amely a Felvidék és Kdrpdtalja kérdéseivel foglalkozik) Erdély problémdja éssok mds gondunk utdn Hazdnknak
két mdsik égô sebével.

Dr. Nddas Jdnos — élô és ônmagdt elégetô lelkiismeretûnk — kérésének olvasdsa utdn ônkéntelenûl is az a kérdés

merûlt fol bennem, hogy milyen sorsszerûség juttatta eszébe
éppen ezzel a kônyirvel kapcsolatban az én nevemet? Hiszen

fôlkérhetett volna az elôzôhôz is, amelynek egytk fôtémdja
Erdély volt. Vagy fôlkérhetett volna mdsokat.

Selmecbdnydn szûlettem, de 4 éves koromban Erdélybe
kerûltem, késôbb pedig didkéveim legszebb nyarait ûjra a Felvidéken, a Murdny vôlgyében tôltôttem. Mit is felelhetnék
annak, aki megkérdezné tôlem, hogy élményeim, emléheim és

érzéseim alapjdn melyikhez tartozom: Erdélyhez, vagy a Felvidékhez? Nem lenne teljes a feleletem, ha csak azt mondandm: mindkettôhôz. Az én korosztdlyom még a trianom

élveboncolds elôtt szûletett. Bennem még Nagy-Magyarorszdg

teljes képe él és azt fogom magamban hordani haldlomig. A
hatalmi szôval leszakûott testrészek kinja egyformdn gyôtôr.

Miért ne érezném tehdt magamhoz tartozônak a Délvidéket,
Kdrpdtaljdt és Burgenlandot is?
Ezt a szemléletet csak megerôsûette bennem a Kôzép-

Eurôpa tôrténelmét és fôldrajzdt nem ismerô Nyugat. A kivdndorldsom elôtti utolsô kihallgatdsomat, a II. vildghdborû

utdni Németorszdgban, egy amerikai ezredes vezette. Elsô kérdése ez volt: "Hol szûletett?" Mire én azt feleltem: Selmec

bdnydn, Magyarorszdgon. "Mutassa meg a térképen" —
mondta. A hdta môgôtt fûggô térképen megkerestem és megmutattam szûlôvdrosomat. A térkép természetesen Banska
Stiavnica-t és Csehszlovdkidt mutatott. Hidba magyardztam a

tolmdcs dltal {aki a sors irônidjdbôl éppen cseh volt), hogy
mikor én szûlettem, ott, Selmecbdnya is Magyarorszdg volt,
tehdt mdst nem mondhattam.

Az ezredes hazugnak nevezett és fôltette a mdsodik kérdést:
"Honnan jôtt ki?" Szamosûjvdrrôl — feleltem. A kôvetkezô

gyors kérdése ez volt: "Melyik orszdgbôl?" Magyarorszdgrôl —
mondtam. A térképen ezt is meg kellett mutatnom-, de az ô
térképén a mdsodik bécsi dôntéskor visszakerult Szamosûjvdr
mdr ûjra Gherla volt és Romdnia.

Tôbb kérdést az ezredes nem adott és bûntetésul egy hônappal hosszabbûotta meg nyomor-konyhds Idgeréletûnket és
ezzel a fatdlis betegségek sorozatdt inditotta el akkor mdr kétgyermekes csalddomban.

Ez volt Nyugat elsô bûntetése az igazmonddsért. A mdsodik
az a kùérlet volt — mdr itt Amerikdban —, hogy szûletési
helyem alapjdn cseh nemzetiségûek kôzé akartak besorolni; de
erre nem voltam hajlandô és makacsul mindenhol és mindenkor magyart irtam.

Azért mondtam el mindezt, hogy bemutassam a kisebbségi
magyar kétszeresen sûlyos sorsdt. Minket a tôrténelem kûzdelemre és a tûlélés lehetôségeinek megtanuldsdra nevelt.

Mindkettôhôz az erôt a h û s é g adja. Erre a hûségre szeretném felhivni az olvasôk figyelmét.

Ez a kônyv is a hûség kônyve! Akik irtdk, akik a Magyar
Taldlkozô és az Arpdd Akadémia eszméjét elindûottdk és
hosszû évek ôta életben tartjdk és azok, akik résztvesznek a

Taldlkozôkon és a gyûléseken: nemzeti érzésûkben kiprôbdlt és
hûséges magyarok.

Legyen ez a kônyv élô figyelmeztetés azoknak, akikben
lankad a hûség. Legyen lelkiismeretûk ébresztôje, lelkesedésûket ûjralobbantô Idng, amelyet ébren kell tartanunk mind az
ôt fôldrészen. Mindenûtt, ahol magyarok élnek!

Hûség elhagyott, de bennûnk élô, szenvedô népûnkhôz az
egész Kdrpdt-medencében. Hûség csalddunkhoz, hûség hagyomdnyainkhoz, eurôpai magyar kultûrdnkhoz, hûség szabadsdgeszmétnkhez, 48 és 56 szellemi ôrôkségéhez) hûség keresztény hitûnkhôz, Isten megvalldsdhoz a hitetlenek elôtt és hûség
mindennél drdgdbb anyanyelvunkhôz. Legyen és maradjon a
milegszebb ajdndékunk magyarul szôlni csalddunkhoz, a vildg
négy tdjdra szétszôrt testvéreinkhez, gyermekeinkhez és uno-

kdinkhoz: magyarul irni az olvasônak és magyarul imddkozni

az Istenhez, aki mdsodik ezredévûnkben is megtartott bennûnket és szeretô, gondoskodô Atydnk maradt.
New Milford — Erdôszdllds, 1978 dprilis.
Flôridn Tibor

A

XVII. MAGYAR TALALKOZO

ESEMÉNYEI

Az elsô nap: 1977. november 25-én.

A XVII. Magyar Talâlkozô s egyben V. Magyar Kongresszus ûlésezését Nddas Jdnos dr., mint az âllandô titkârsâg
vezetôje, 1977. november 25-én, pénteken délutân 4 ôrakor
nyitotta meg a clevelandi Plaza szâllô emeleti nagy elôadôtermében.

A fiatal magyar értelmiség ankétja Falk Viktor mérnôk,
cserkész-csapatparancsnok elnôki megnyitôja utân a "nemze-

dékvâltâs-ôrségvâltâs" kérdéseivel foglalkozott. Somogyi Lél
mérnôk, a Magyar Târsasâg ifjûsâgi elnôke, ft. Orley Richdrd
rôm. kat. lelkész, Môzsi Ferenc kôltô, Kerecseny Bdrdny Ida
egyetemi hallgatô, Dunajszky Anita, Puha Jôzsef, Madzsar
Erzsébet, Almay Katalin és PereszlényiMdrta vilâgîtotta meg a
târgykôr egy-egy vonatkozâsât. Az értékes elôadâsokat tôbb
hozzâszôlâs kôvette. Az ankétot Vareska Andréa dr. ûgyvéd,
târselnôk szavai zârtâk be.

5 ôrakor a szâllô emeleti elôcsarnokâban magyar kônyv-,
képzô- és iparmûvészeti, valamint fényképészeti kidllitds ûnnepélyes megnyitâsâra kerûlt sor. Az îrôkat és laptudôsîtôkat

Somogyi Ferenc dr. egyetemi tanâr, az Arpâd Akadémia fôtitkâra, a mûvészeket Gyimesy Kdsds Ernô festômûvész, az Arpâd
Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak elnôke ûdvôzôlte és
mutatta be. A kônyvkiâllitâs rendezôje Nddas Gyula dr., a
képzô- és iparmûvészetié Gyimesy Kdsds Ernô és Môr Jôzsef, a
fényképészetié Buza Gyôrgy volt.
Este 7 ôrakor a Plaza-szâllô nagyobbik emeleti elôadô termét zsûfolâsig megtôltôtte az irodalmi és mûvészest kôzônsége.

Megnyitôt Eiiry Lajos dr. irô, az Arpâd Akadémia volt elnôke

mondott. A mûsort Fiedler Kdlmdn dr. kôltô, az Arpâd
Akadémia

rendes

tagja

vezette.

Nyirddi-Szabô

Imre

îrô

"Emlékezés" cîmû elbeszélését olvasta fel. Szabô Magda zene-

szerzô "Emlékezés 1956-ra" cîmmel pâlyadijat nyert négyté-

teles kantâtâjâbôl a szerzô zongorakiséretével Szabô Kàroly dr.
operaénekes adott elô négy dalt. Kônnyû Ldszlô îrô és kôltô
sajât kôlteményei tolmâcsolâsâval aratott sikert. Dr. Szakàts
Istvânné "Kârpâtaljâtôl Hunyadig" cîmmel olvasott fel. Bretz
Emilia énekmûvésznô Pick "Torito" jât adta elô, majd magyar

dalokat énekelt gitârkîsérettel. Taba Jdnos Washington! dalénekes Môzsi Istvân zongoramûvész kîséretével ugyancsak ma

gyar dalokat adott elô. Môzsi Istvân zongoramûvész befejezésûl
Liszt Ferenc XI. rapszôdiâjât jâtszotta el pâratlan sikerrel. A
zârôszôt NâdasJdnos dr., a Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâgânak vezetôje mondta.

Az irodalmi és mûvészest utân a Szent Korona kiadâsâval
kapcsolatban 156 magyar-amerikai szervezet, egyhâz és egyesûlet âllâspontjânak ismertetésére kerûlt sor, majd hangulatos

ismerkedô "cocktail party" kôvetkezett, amelyen hârom vilâgrész magyarsâgânak képviselôi kôzûl sokan vettek részt.

A mdsodiknap-. 1977. november 26-dn.

Délelôtt 9 ôrakor a felvidéki és kdrpdtaljai ankét ûlését
Somogyi Ferenc dr. egyetemi tanâr, tanâcskozâsi elnôk nyitotta meg. Msgr. Marina Gyula dr. az 1939. mârcius 15-i eseményekrôl és Kârpâtalja — Magyarorszâg keretében biztosîtott — ônkormânyzatârôl rendkîvûl tanulsâgos elôadâsban
tâjékoztatta hallgatôit. Homonnay Elemér Kârpâtalja visszatérésének diplomâciai tôrténetét ismertette. A tanâcskozâsi
elnôk mindkét elôadônak ôszinte kôszônetet mondott, majd
bejelentette, hogy az ankét Kârpâtaljâra vonatkozô fejtegetéseit Kontz Zoltdn dr. (Sarasota, FL), vitéz Erdélyi Istvdn
(New York, NY), Csery Mihdly dr. (Quebec, Canada), Tarnay
Dénes (Fairfax, VA) és Arkay Ldszlô tanulmânyai egészîtik ki.
Délelôtt 11 ôra tâjban a tanâcskozâsi elnôk szerepét ni.
Ludwig Aurél dr. vette ât. Sirchich Ldszlô "A Felvidék az ezeréves magyar âllamtestben — magyar sors Csehszlovâkiâban"
cîmmel tartotta meg mindvégig nagy figyelemme! kîsért, igen
tanulsâgos elôadâsât. Ez utân a tanâcskozâsi elnôk a maga elôadâsa helyett Brogydni Kdlmdn tanulmânyât olvasta fel, amely

a dunai konfederâciô kérdésével foglalkozott. Szendrey Tamds
dr. a cseh —szlovâk ellentéteket és Csehszlovâkiât mutatta be a

béketârgyalâsok tûkrében. A tanâcskozâsi elnôk végiil kôzôlte,
hogy az elhangzottakat érdekesen egészîti ki Kollânyi Kdroly
(Mûnchen) a tôt nép tôrténetérôl szôlô, Haraszti Endre
(Hamilton, Canada) Szvatoplukrôl szôlô tanulmânya.

Az ankét befejezése utân a XVII. Magyar Talâlkozô (az V.
Magyar Kongresszus) résztvevôi târsasebédre gyûltek ôssze.

Délutân 2 ôrakor a megbeszélések/ô<.
Zoltân dr. tb.
reformâtus pûspôk, tanâcskozâsi elnôk vezetésével folytatôdtak. Nagy Gyôrgy dr. (Toronto, Ont., Kanada) elôadâsa arra
a kérdésre adott vâlaszt: "Mire megyunk a dialôgussal?" Az
elôadô érveit Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA) és Stirhng
Gyôrgy (Washington, DC) egészîtették ki ûjabb szempontokkal
és adatokkal.

Az idôkôzben megjelent Oakar Mary Rose kongresszusi
képviselô a Szent Korona kiadâsâval kapcsolatos ûjabb fejleményekrôl tâjékoztatta a Magyar Talâlkozô résztvevôit.
Endrey Antal dr., az Ausztrâliai Magyar Szôvetség elnôke
"The Holy Crown of Hungary" cîmmel most kiadott mûve
alapjân a Szent Korona jelentôségére mutatott râ.

Sok felszôlalâs utân Nddas Jdnos dr. kôzôlte, hogy az V.

Magyar Kongresszus âllâspontjât, amely a Szent Korona kiadâsât helytelenîti, 156 magyar-amerikai szervezet (egyhâz és
egyesûlet) tette îrâsbeli nyilatkozatban magâévâ.

Délutân 5 ôra tâjban az Ârpâd Akadémia kônyv- és levéltârtudomânyi osztâlyânak értekezlete kezdôdôtt Szilassy
Sdndor dr. és Béky-Haldsz Ivdn dr. elôadâsaival.
Az eiôbbi megbeszélésekkel pârhuzamosan folyt délelôtt az

Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos igazgatôsâgânak ûlése s

egész nap a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetségének, valamint az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi karânak
ûlése szakelôadâsokkal.

A mérnôkôk

talâlkozôjân

Czakô

Kdroly, Haldcsy Endre dr., Koe-Krompecher P. Ldszlô dr. és
Somogyi Lél tartott elôadâst, vitéz Hamvas Jôzsef, Nddas
Gyula, Noël Péter és Urmôs Antal szôlalt fel. Az orvosok értekezletén Batizy Gusztdv dr., Felsôôry Attila dr., Magoss Imre
dr., Vareska Gyôrgy dr. és Zsigmond Elemér dr. adott elô.
A Keleti Târsasâg elôadâssorozata ugyancsak a Magyar

szerzô "Emlékezés 1956-ra" cîmmel pâlyadijat nyert négyté-

teles kantâtâjâbôl a szerzô zongorakîséretével Szabô Kdroly dr.
operaénekes adott elô négy dalt. Kônnyû Ldszlô irô és kôltô
sajât kôlteményei tolmâcsolâsâval aratott sikert. Dr. Szakdts
Istvdnné "Kârpâtaljâtôl Hunyadig" cîmmel olvasott fel. Bretz
Emilia énekmûvésznô Pick "Torito"-jât adta elô, majd magyar
dalokat énekelt gitârldsérettel. Taba Jdnos washingtoni dalénekes Môzsi Istvdn zongoramûvész kîséretével ugyancsak ma
gyar dalokat adott elô. Môzsi Istvdn zongoramûvész befejezésûl
Liszt Ferenc XI. rapszôdiâjât jâtszotta el pâratlan sikerrel. A
zârôszôt NddasJdnos dr., a Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâgânak vezetôje mondta.

Az irodalmi és mûvészest utân a Szent Korona kiadâsâval

kapcsolatban 156 magyar-amerikai szervezet, egyhâz és egyesûlet âllâspontjânak ismertetésére kerûlt sor, majd hangulatos
ismerkedô "cocktail party" kôvetkezett, amelyen hârom vilâgrész magyarsâgânak képviselôi kôzûl sokan vettek részt.

A mdsodiknap: 1977. november 26-dn.
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cîmmel tartotta meg mindvégig nagy figyelemmel kîsért, igen
tanulsâgos elôadâsât. Ez utân a tanâcskozâsi elnôk a maga elôadâsa helyett Brogydni Kdlmdn tanulmânyât olvasta fel, amely

a dunai konfederâciô kérdésével foglalkozott. Szendrey Tamds
dr. a cseh —szlovâk ellentéteket és Csehszlovâkiât mutatta be a
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elôadô érveit Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA) és Stirling
Gyôrgy (Washington, DC) egészîtették ki ûjabb szempontokkal
és adatokkal.

Az idôkôzben megjelent Oakar Mary Rose kongresszusi
képviselô a Szent Korona kiadâsâval kapcsolatos ûjabb fejleményekrôl tâjékoztatta a Magyar Talâikozô résztvevôit.
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Az eiôbbi megbeszélésekkel pârhuzamosan folyt délelôtt az
Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos igazgatôsâgânak ûlése s

egész nap a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetségének, valamint az Arpâd Akadémia orvostudomânyi karânak
ûlése szakelôadâsokkal. A mérnôkôk talâlkozôjân Czakô
Kdroly, Haldcsy Endre dr., Koe-Krompecher P. Ldszlô dr. és
Somogyi Lél tartott elôadâst, vitéz Hamvas Jôzsef, Nddas
Gyula, Noël Péter és Ûrmôs Antal szôlalt fel. Az orvosok értekezletén Batizy Gusztdv dr., Felsôôry Attila dr., Magoss Imre
dr., Vareska Gyôrgy dr. és Zsigmond Elemér dr. adott elô.
A Keleti Târsasâg elôadâssorozata ugyancsak a Magyar

Kongresszus tanâcskozâsaival pârhuzamosan egész napon ât
folyt és a kôvetkezô nap délelôttjén is folytatôdott.
Este fél hétkor kezdôdôtt a XVII. Magyar Talâlkozô

ûnnepi vacsorâja mintegy 600 terîtékkel. Az amerikai és a
magyar himnuszt Bodndr A. Lajos énekmûvésznô énekelte,
illetôleg vezette Nyilas Ferenc zongorakîséretével. A bevezetô
imât ft. Zdhorszky Gyula dr. nyugalmazott plébânos, az
ûnnepi beszédet Endrey Antal dr. (Melbourne, Ausztrâlia)
mondta. Az Ârpâd-érmeket és kitûntetéseket Varga Sdndor
kôzremûkôdésével NddasJdnos dr. adta ât az illetékeseknek. A
tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-pâlyâzat eredményét Somogyi Ferenc dr. hirdette ki. A szertartâsmesteri tisztet
Pdsztor Ldszlô tôltôtte be.

10 ôra tâjban kerûlt sor a hagyomânyos Magyar Bal megnyitâsâra. Az elsôbâlozôk és a nyitôpârok bemutatâsa utân a
nyugati vârosrészben mûkôdô magyar cserkészcsapatok regôscsoportja jârta el a kapuvâri toborzôt és csârdâst, valamint a
hârom ugrôs népitâncot. A tânczenét Hegedeôs Kdlmdn zenekara szolgâltatta. A Magyar Bâlon mindenki jôl érezte magât
és igen kellemesen szôrakozott.

Az elmûlt két napon és a bâli éjszakân ât a kônyv-, képzôés iparmûvészeti, valamint fényképészeti kiâllîtâst ezernél jôval
tôbb érdeklôdô tekintette meg. Kôzûlûk sokan vâsâroltak is.

A harmadik nap: 1977. november 27-én.

A napirend délelôtt 9 ôrakor ôkumenikus istentisztelettel,
vasârnapi âhitattal kezdôdôtt, amelyet dr. Ludwig Aurél reformâtus esperes (East Chicago, IL) vezette. Utâna Nddas Jdnos
dr., az âllandô titkârsâg vezetôje szâmolt be a XVII. Magyar
Talâlkozô (V. Magyar Kongresszus) elôkészîtésérôl s a bekûl-

dôtt ûdvôzlô levelekrôl, tâviratokrôl, inditvânyokrôl, javaslatokrôl és îrâsbeli hozzâszôlâsokrôl.

10 ôrakor az Arpâd Akadémia XII. évi rendes kôzgyûlése

(teljes ûlése) lâtott munkâhoz. Ft. Béky Zoltdn dr. elnôk megnyitôt mondott. A mûlt évi mûkôdésrôl Somogyi Ferenc dr.
fôtitkâr tett jelentést. Az elôterjesztett ûj tagok megvâlasztâsa
utân székfoglalô és egyéb elôadâsok bemutatâsa kôvetkezett.

Endrey Antal dr. (Melbourne, Ausztrâlia) "A Szent Korona jelentôsége"; Domokos Sanrfor (Winnipeg, Man., Kanada), "A
szabadsâg eszméje"; Kosztolnyik Zoltdn dr. (Bryan, TX), "A
magyar kifejezés és a magyar tôrténet keresztény kezdetei":
Szabô Magda (Oakland, CA), "A magyar népdal szerepe ma-

gyarsâgunk megmaradâsâban"; Szendrey Tamds dr. (Erie,
PA), pedig "Hôman Bâlint tôrténelmi munkâssâgânak értékelése" dmmel mutatta be értekezését. A mérnôki talâlkozôn

pedig dr. Czakô Kdroly (Cleveland, OH), dr. Haldcsy Endre
(Reno, NV) és Noël Péter (Edmonton, Canada) tartottâk meg
akadémiai székfoglalô elôadâsaikat.
Déli 12 ôra utân a XVII. Magyar Talâlkozô (V. Magyar
Kongresszus) méltô befejezésként, a kôzel egy ôra hosszat tartô
"Erdély ma" cîmû filmet mutattâk be, amelyet Nagy Tibor és

felesége, Zsôka (Sierra Madré, CA) készitett Erdély legszebb
tâjairôl és vârosairôl. Kîsérô zenéjét Neszlényï Judit (Los
Angeles, CA) zeneszerzô âllîtotta ôssze.

A nagysikerû filmbemutatô végén az âllandô titkârsâg
zârônyilatkozat kiadâsâra tett javaslatot, majd délutân 3 ôra

kôrûl NddasJdnas dr., az âllandô titkârsâg vezetôje s az Arpâd
Akadémia igazgatô tanâcsânak elnôke a magyar "Hitvallâs"
elmondâsâval a XVII. Magyar Talâlkozô (az V. Magyar
Kongresszus) tanâcskozâsait berekesztette.

NEMZEDÉKVÂLTÂS - ÔRSÉGVÀLTÂS

ifj. Falk Viktor:
MÉG NEM SOKAN, DE VAGYUNK
Amikor az ankét sokatmondô cimét elolvastam, néhâny

pillanatig eltûnôdtem, vajon milyen vezérgondolatot adjak
ennek az érdekes kifejezésnek: "nemzedékvâltâs — ôrségvâltâs". Kétségtelen, hogy a két fogalom ôsszekapcsolâsa indokolt, mert a nemzedékvâltâssal az ôrségvâltâs is elkerûlhetetlenné vâlik.

Az ôrségvâltâs fogalma azt jelenti, hogy valaki valamire
vonatkozôan âtveszi a feleiôsséget és azt a valamit minden veszéllyel szemben tovâbb ôrzi.

Mi az, amit a nemzedékvâltâssal szerephez jutôknak meg

kell ôrizniûk? Az igazsâg, amely az ôrôk isteni és természeti
tôrvényekben gyôkeredzik, a tiszta erkôlcs és a jôzan gondolkodâs jegyében érvényesûl. Az igazsâg ôrszemei szûkségképpen
bâtrak, mert a hazugsâg helyett a valô tényt, a gyûlôlet helyett
a szeretetet, a sâtâni Antikrisztus helyett Krisztust kôvetik, az

O tanait hirdetik és viszik végsô fokon diadalra.
Lehet, hogy még nem sokan, de vagyunk — és ez a fontos —, akik az igazsâg szolgâlatâba szegôdtûnk. Vagyunk, akik

sziviink mélyén megôrizzûk és kiolthatatlanul âpoljuk a nyelvunkhôz, nemzeti hagyomânyainkhoz, dicsôséges tôrténelmiinkhôz és a vilâg legârvâbb nemzetéhez, népéhez valô hûséget, amelynek fogalmât az "emberebb ember és magyarabb
magyar" gondolata olyan tômôren fejez ki.
Ezekkel a gondolatokkal kôszôntôm elôadôinkat, akik
kôzûl sokat jôl ismerek, ezért az ankétot âtfogô gondolât értel-

mezését illetôen nincs kétségem. A "nemzedékvâltâs — ôrség
vâltâs" idôszerû kérdéseit kutatô, megoldâsra vârô feladatait
keresô — bizonyâra eredményes — munkâssâgukra a Mindenhatô âldâsât kérem.

Somogyi Léi.

AZ ESZMÉT KELL ÔRIZNUNK

Ankétunk cime: "nemzedékvâltâs — ôrségvâltâs". Sokan
azt hiszik: ez a két fogalom ugyanazt jelenti mâs szavakkal.
Tévednek!

A nemzedékvdltds az a természetes jelenség (phenomenon,
occurrence), amely akkor keletkezik, amikor a fiatalabb nem-

zedék szûkségképpen elfoglalja az idôsebb nemzedék helyét s
âtveszi szerepét.
Az ôrségvâltâs a kôzélet vezetô helyein bekôvetkezô — poli-

tikai vagy vilâgnézeti vâltozâssal kapcsolatos — személycsere,
amely egykorûak kôzt, vagyis nemzedékvâltâs nélkûl is végbemehet.

A nemzedékvâltâs a mi esetûnkben csak a keresztény és

nemzeti magyar hagyomânyok megôrzésének, âpolâsânak folytatâsa, nyelvûnkhôz és szokâsainkhoz tôrténô hûséges ragasz-

kodâsunkat jelentheti.
Durant Will, a hîres amerikai mûvelôdéstôrténész, aki
egész életét az emberiség kultûrâjânak vizsgâlatâval tôltôtte el,
végûl arra a megâllapitâsra jutott, hogy mûveltségiinket nem
ôrôkôljùk, hanem a régi nemzedékek mûveltségének âtélésével
magunk és ûjbôl szerezzûk meg.
A nemzedékvâltâs îgy kerûl az ôrségvâltâssal szoros kapcsolatba. A nemzedékvâltâs ugyanis elkerûlhetetlenûl ôrség-

vâltâst is eredményez, mindenképpen személycserével jâr. Azt
a kérdést, hogy a nemzedékvâltâs milyen mértékben lesz
politikai vagy vilâgnézeti vâltozâst eredményezô ôrségvâltâs,
tisztân vallâs-erkôlcsi és tôrténetszemléleti szempontok érvényesùlése dônti el. Ezt a mértéket viszont csak akkor tudjuk

meghatârozni, ha lâtjuk és tudjuk, hogy a nemzedékvâltâssal
szerephez jutô fiatalok milyen âllâspontot foglalnak el a râjuk
vârô feladatok tekintetében.

Nekiink, magunknak, mint érdekelteknek, elôszôr azt kell
megâllapitanunk: hogyan lâtjuk a magyarsâg helyzetét, idôszerû sorskérdéseit.? Aztân arra a kérdésre kell vâlaszt adnunk:

bol a helyunk.?
Tovâbbi kérdések, amelyekre kielégîtô vâlaszt kell talâlnunk;

1. Mik az âltalânos emberi jogok egyéni és kôzôsségi érvényesUésének lehetôségei?
2. Mi a nemzetiségi (etnik) mozgalom elônye szâmunkra?
3. Hogyan biztosîthatô az elôbbiek segîtségével a szétszôrtsâgban élô magyarsâg egységes mûvelôdése?
4. Milyen feladatok vârnak és lehetôségek nyîlnak a nemzedékvâltâs kôvetkeztében szerephez jutô fiatalokra,
a. az egyhâzkdzségi és egyesûleti életben,
b. a politika terén,

c. tômegmegmozdulâsok szervezése révén,

d. hîrkôzlés, tâjékozôdâs (ûjsâgok, folyôiratok, râdiôk stb.)
ûtjân, vagy tâmogatâsâval;
e. a magyar nyelv hasznâlatân és mûvelésén keresztûl, a

kônyvkiadâs igénybevételével és irodalmi feladatok megoldâsâval;

f. a befogadô orszâgok nyelvének és intézményeinek segît
ségével;

g. az egyetemes magyar tôrténelem ismeretével s az amerikai magyar mûlt feltârâsâval;
h. a magyar zene-, tânc-, képzô- és iparmûvészet alkotâsain keresztûl;

i. a sportok terén;

j. gazdasâgi és ûzleti vâllalkozâsok ûtjân;
k. magyar "otthonok" és "telepek" létesltésével, végûl
1. szorosabb személyi kapcsolatok kiépîtésével mâs magyar
kôzpontok és mâs nemzetiségi (etnik) csoportok kôzt?
Amikor ezekre a kérdésekre vâlaszt keresûnk s az ekôzben

felmerûlô feladatokra vâllalkozunk, sohasem szabad elfelej-

tenûnk, hogy mint magyarok, nemcsak nyelvunben és szokâsainkban egyezûnk, hanem ugyanannak a Szent Koronânak is
tagjai vagyunk, amelynek eszméje kôzel 1000 éven ât eggyé forrasztotta és éltette ôseinket.

A nemzedékvâltâsnak — éppen a Szent Korona eszméje,
tana értelmében — otthon feltétlenûl ôrségvâltâssal kell pârosulnia, mert "a Szent Korona eszméje magyarsâgunk, ember-

ségunk, szabadsâgunk és nemzeti ônâllôsâgunk, szellemi egységunk lényegével azonos". Ezt az eszmét nekûnk mindenképpen meg kell ôriznûnk és maradéktalanul érvényesûlésre
kell juttatnunk.

Ft. Orley Richard:

A MAGYAR EGYHÂZKÔZSÉGEK JÔVÔJE
Azt hiszem, fontos és logikus, hogy elôszôr az "egyhâz"
fogalmât hatârozzam meg. Nem vitâs, hogy ezzel a meghatârozâssal az egyhâzkôzségek kôrén tûl kell jutnunk. Az egyhâzkôzségek természetesen beletartoznak az "egyhâz" fogalmi
kôrébe, de hangsûlyoznunk kell, hogy az "egyhâz" szô jelentéstartalma jôval âtfogôbb, mint az egyes egyhâzkôzségek meg-

jelôléséé. Nem ûgy hivatkozom az Egyhâzra, ahogy a szociolôgusok szoktak,

mint

intézmények bonyolult

egyiittesére,

amelynek mûkôdését tôrvények és szahâlyok irânyîtjâk. Nem

foglalkozom az Egyhâz kôzgazdasâgi és politikai vonatkozâsaival sem, amelyek révén ôriâsi tômegek irânyitâsânak, cselek-

mények eredményességének vagy a kôzjô elômozditâsa érdekében szûkséges vâltoztatâsoknak lehet eszkôze. Csak azt kérem,

fogadjuk el, hogy az Egyhâz azoknak az embereknek a
csoportja, akik hisznek abban: Jézus Krisztus az Ûr, és akik ezt
a hitiiket a szentségekhez valô jârulâsukkal is megvalljâk. Ez
talân az Egyhâz ma legegyszerûbb, mégis legpontosabb meghatârozâsa.

Az eredeti kérdés, amelyet hozzâm intéztek, az volt: abban
az ôrségvâltâsban, amelynek sorân az idôsebb nemzedékek tagjai âtadjâk a magyar hagyomânyokat a fiatalabbaknak, mi
lehet az egyhâz szerepe, hogyan segithet az egyhâz? Ha az egyhâznak azt a meghatârozâsât alkalmazzuk, amely szerint az az

Ûr Jézusban hivôk kôzôssége és nem târsadalmi vagy mûvelôdési intézményként fogjuk fel, akkor erre az eredeti kérdésre
senki sem tud vâlaszolni, mert a magyar hagyomdnyok âtôrôkitése az egyedek egyéni kôtelessége és nem az egyhâz kôzôsségi
feladata.

Az eredeti kérdés bizonyâra abbôl a feltevésbôl keletkezett,

hogy az egyhâzkôzségnek, mint az intézményes Egyhâz kisebb
egységének, megvan a tekintélye, befolyâsolô képessége és ereje
ahhoz, hogy vâltoztatâsokat eszkôzôljôn és az emberek életét

irânyîtsa. Én az egyhâzkôzségnek ilyen meghatârozâsât nem
fogadom el, de hajlandô vagyok az egyhâzkôzség olyan meghatârozâsâra, amely megegyezik az Egyhâz elsôdleges meghatârozâsâval, amely szerint az azoknak az embereknek egyik

csoportja, akik hisznek Jézusban, mint Urunkban, a szentsé-

gekben ôrzik emlékét. ûnneplik jelenlétét és biznak abban a
gyôzelemben, amelyet îgért.

Az egyhâzkôzség e szerint a meghatârozâs szerint azoknak
az embereknek az a kisebb csoportja, akiket Jézusban valô
hitûk kôt ôssze. A magyar egyhâzkôzség is ilyen csoport;
azoknak a hivôknek egyik csoportja, akik Jézust ismerik el
Uruknak, de ugyanakkor kôzôs (magyar) mûveltségi jellegze-

tesség, tôrténeti hagyomâny és azonos nyelv tekintetében is
egyeznek.

A fogalom helyes meghatârozâsa utân most mâr szembenézhetunk a tulajdonképpeni alapkérdéssel: miben lehet az

Egyhâz vagy az egyes magyar egyhâzkôzség az ôrségvâltâsszempontjâbôl a magyarsâg sajâtossâgainak megôrzése terén az
érdekeltek segîtségére? Milyen szerepet kell ebben az érdekeltek kôzôsségének vâllalnia? Milyen feladat vâr a papokra, a
kôzôsségvezetôre? Mi a kôzôsség tevékenységének és az egyhâz
kôzség fizikai adottsâgainak jelentôsége az erre irânyulô tôrekvésben?

Ezekkel a kérdésekkel csak a messzebbre lâtô tervezô szem-

szôgébôl foglalkozhatunk, ezért azt a kérdést kell elôbb felvetnûnk: bol lesznek hûsz év mûlva magyar egyhâzkôzségek, és
ami ennél is fontosabb kérdés, hogyan akarjuk, hogy azok hûsz
év mûlva legyenek?

Vilâgos, hogry két ût âll elôttûnk. Mindkét ût lehetôségeivel
foglalkoznunk kell.

Az egyik ût az elamerikâsodâs hagyomânyos folyamata. A
bevândorlô âllampolgârsâgot szerez, gyermeke vagy unokâja
mâr szûletett amerikai polgâr lesz. Ennek az ûtnak megtétele
pusztân az idô mûlâsânak kérdése. Ezen az ûton mi is ugyanoda juthatunk, ahovâ a korâbban bevândorolt mâs eurôpai
csoportok jutottak. Az eredményt a példâk mutatjâk. Gyakorlatilag ma mâr csak igen kevés ir, német vagy francia egyhâz
kôzség van — a legtôbb esetben nincs — olyan értelemben,
mint amilyenben eredetileg volt és amilyen értelemben még
van nemcsak magyar, hanem lengyel, szlovén, szlovâk, horvât
és mâs jellegû egyhâzkôzség.
Ez a folyamat mâr akkor kezdôdôtt, amikor szûkségszerûségbôl az idegen nyelvû egyhâzkôzségeket eredetileg megalapi-

tottâk. A hagyomânyos katolikus felfogâs ugyanis ezeket az
idegen nyelvû egyhâzkôzségeket mindig csak ideigleneseknek és
âtmenetieknek tekintette; létezésûket egyedûl a nyelv biztosîtotta. Az volt az elmélet, hogy amint a nyelvi akadâly eltûnik,

az idegen nyelvû egyhâzkôzségek is megszûnnek. Ezen az ùton
haladhatunk mi is és akkor hûsz év mûlva nem lesz mâr

magyar egyhâzkôzség. Én azért imâdkozom, hogy meggondolt
eszmecserénk és kôvetkezetes magatartâsunk eredményeként az

elamerikâsodâsnak erre az ûtjâra ne kerûljûnk.
A mâsik utat az elsô ûttal kapcsolatban adott vâlaszunk

nyitja meg elôttûnk. Bennûnket pillanatnyilag nem fenyeget
az elamerikâsodâs veszélye, de annak elhârîtâsa céljâbôl ma

gyar egyhâzkôzségekként kell folytatnunk vallâsos tevékenységûnket. A status quo (a meglévô âllapot) fenntartâsâval az elsô
ût kétségteleniil meghosszabbodik, a magyar egyhâzkôzségek
sokâig ugyanûgy megmaradhatnak, ahogy ma ismeretesek. Ez
az elgondolâs és tôrekvés azonban egyedûl a reményen alapszik, és majdnem semmi mâson, mint kizârôlag a reményen.
Ez a remény az egyhâzkôzségi népesség csôkkenô irânyzatânak rideg valôsâgât mutatô alaptôrvénybe ûtkôzik. A temetések szâma messze felûlmûlja a keresztelések és a hâzassâgkôtések szâmât. A statiLS quo (a meglévô âllapot) egyszerû
fenntartâsa esetén kétségtelen, hogy alig tudunk mâst elérni,
mint eltemetùnk mindenkit, aki ma még magyar egyhâzkôzség
tagja.

Ez

az

ût

az

âtmeneti fennmaradâs

némi lehetôségét

tovâhhra is hiztosîtja ugyan, ennek elôfeltételei kôzt azonban
az elsô kérdés, lesznek-e papok, akik magyar egyhâzkôzséghen

szolgâlatot tudnak teljeslteni, a mâsodik pedig, hajlandô lesz-e
a pûspôk ilyen papokat a magyar egyhâzkôzségekhez kûldeni.
Amîg az Egyhâz figyelme a kisehhségi csoportok felé fordul
— és a jelek szerint ez a figyelme fokozôdik —, addig a fenn
maradâs eshetôségei jôk. Kérdés azonban: csupân azt akarjuk,
hogy életben maradjunk?
Az elamerikâsodâs két ûtja, lehetôsége kôzt szeretnénk harmadik lehetôséget keresni és kivezetô utat talâlni, amely lénye-

gileg a status quo (a meglévô âllapot) fenntartâsâhoz vezetne.
Ez az ût a magyar egyhâzkôzség jellegzetességének kibôvîtésével vâlhatik jârhatôvâ. Azt kell alapul vennûnk, mit jelent

magyar amerikainak lenni s ennek megfelelôen ki kell terjesztenûnk a magyar egyhâzkôzségi tagok kôrét. Ûjjâ kell alakîtanunk és szerveznûnk egyhâzkôzségi életûnket, tevékenységunket és szertartâsainkat, hogy azok kielégîtsék ûj tagok lelki
és szellemi szûkségleteit is. Ennek a bôvîtésnek érthetô môdon

meglesz az ara, de ez az âr ugyanûgy meghozza gyûmôlcsét,
mint ahogy az ûzleti életben a befektetés nagyobb nyereséget
biztosît. A magyar egybâzkôzségek megerôsîtésének âra a vâltoztatâs, a rugalmassâg és az alkalmazbatôsâg.
Legyen szabad az egybâzkôzségnek arra a korâbbi megba-

târozâsâra bivatkoznom, amely szerint az az Ûr Jézusban bivôk
belyi kôzôssége, azoké, akik bitûket a szentségekbez jârulâssal
is megvalljâk. Ezt az alapvetô megbatârozâst alkalmazzuk a
magyar egybâzkôzségre, amelynek tagjai emlîtett bitûkûn
Idvûl kôzôs mûveltséget bordoznak, kôzôs mûlttal rendelkeznek

és azonos nyelvet beszélnek. Az amerikai magyar kôzôsségi élet
bôvûlése és fejlôdése sorân azonban elôbb-utôbb eljutunk
abboz a pontboz, aboi a kôzôs mûveltség és azonos tôrténelmi
tudat még megmarad, a valôban kôzôs nyelv azonban mâr
nem a magyar, banem az angol lesz. A magyar nyelvbez, mint
végsô kôvetelménybez valô ragaszkodâs ebben az esetben a
fokozatos elamerikâsodâs elfogadâsât és ennek megfelelôen a
magyar egybâzkôzségek elkerûlbetetlen megszûnését vonja
maga utân.

Nekem az a meggyôzôdésem, bogy nekûnk olyan âllâspontot kell elfogadnunk, amely nem kizârôlag a nyelvtudâsra
tâmaszkodik. Meg kell engednûnk és lebetôvé kell tennûnk,

bogy a magyar egybâzkôzségek a magyar tôrténeti bagyomânyok, sajâtossâgok, mûvelôdés, fôleg a magyar értékrendszer,
gondolkozâs- és életmôd fîgyelembevételén alapulbasson.

Attôl félek, bogy a nyelvbasznâlat kérdésével kapcsolatban
ezen a ponton félreértenek. Hadd tisztâzzam erre vonatkozô

âllâspontomat. Meggyôzôdésem szerint az az idedlis helyzet, ha
a magyar nyelv tanûdsa folyamatos marad, mint ahogy ez
hizonyos iskoldkban és egyes csalddokban bizonyos szûlôk részérôl tôrténik. Ezt a folyamatossdgot nem szabad megszakûani. Ez a megoldâs azonban korântsem kielégîtô. Egyszerûen nincs elég — magyarul folyékonyan beszélô — fiatalunk

ahhoz, hogy hûsz év mûlva magyar egyhâzkôzségeket lehessen
fenntartani.

Azoknak a fiatal felnôtteknek ezreitôl, akiknek a magyar

egyhâzkôzségek tagjaivâ kellene lenniûk, nem kivânhatunk
folyékony magyar beszédet. A megoldâs a folyékony nyelvtudâs
és a nyelvben valô jârtassâg kôzt mutatkozô kûlônbségtevés
lehet. A magyar nyelvben valô jârtassâgot kell szorgalmaznunk. Egyhâzi szempontbôl ezt a jârtassâgot a kôvetkezô
vonatkozâsokban hatârozhatjuk meg: 1) a szentmise és mâs

szertartâsok imâiban valô részvétel biztositâsa céljâbôl a hivô

tudja olvasni és értse a szertartâs szôvegét; 2) ugyamgy tudja
olvasni és értse az egyhâzi énekek szôvegét is és ismerje az ôsi

magyar himnuszok, templomi énekek dallamât. értse a régi
magyar egyhâzi zene szépségét; 3) legalâbb annyit értsen és
tudjon magyarul, amennyi a szokâsos kôszôntések hasznâlatâhoz szûkséges és az utazôk târsalgâsi nyelvének megfelelô
jârtassâggal egyenlô.
Hadd hivatkozzam példaként a magam esetére. Harmad-

és negyednemzedékes magyar vagyok. Nagyszûleim mâr Amerikâban szûlettek. Magyarul csak néhâny éwel ezelôtt a
fôiskolân kezdtem tanulni. Elhatârozâsom azonban, hogy

nyelvi tanulmânyaimat folytatom és minden tôlem telhetôt elkôvetek a magyar nyelv minél tôkéletesebb elsajâtitâsa érdekében. De kortârsaim esetében mâr egyszerûen nem ez a helyzet.
Minden évben, minden 5 évben, minden 10 évben tôbb és tôbb
bevândorolt és elsônemzedékes magyar amerikai bal meg és

mindig tôbb és tôbb mâsod-, harmad- és negyednemzedékes
magyar amerikai szûletik. Az utôbbiak ma mâr évente ezerszâmra szûletnek. Gondoljunk csak egy pillanatra arra, hogy a
bevândorlôk kôzôsségeibôl és szomszédsâgaibôl a magyar ame-

rikaiak egyetemi és fôiskolai végzettségû ezrei — hivatâsos
emberek, orvosok, ûgyvédek, tanîtôk —kerûlnek ki, akik ma a

jôl megalapozott kôzéposztâlybeli târsadalomhoz tartoznak, de
akiknek magyar volta, tôrténeti tudata, magyar mûvelôdéstôrténeti ismeretkôre csupân nevûkre korlâtozôdik, amely
amerikai barâtaik szâmâra idegenûl hangzik — és talân még

néhâny receptre. És ezek a fiatalok nemcsak az elsô vilâghâborû elôtt kivândoroltak unokâi; sokan vannak kôzôttûk

olyanok is, akik a kôzelmûltban kivândorolt szûlôk gyermekei.

Ezek azok, akik sok massai egyiitt elszakadnak tôlûnk s akiknek
megnyerése, megtartâsa céljâbôl a magyarsâg fogalmât ki kell

bôvîtenûnk,' akikkel szemben a nyelvtudâs kôvetelményét eny-

hîtenunk kell. A magyar egyhâzkôzségekhez Clevelandban

mintegy2500 csalâd tartozik, holott Nagy-Cleveland terûletén
105.000 magyar amerikai lakik. Népességiink nagy tôbbségét
elvesz'itettûk. Az ôriâsi tôbbség elhagyta a magyar egyhâz-

kôzségeket s a mi vâlaszunk minderre néma "amen" volt.
Ha a mai magyar egyhâzkôzségek helyzetét hûsz év tâvlatâban szemléljiik, igen komoly vâlsâggal nézûnk szembe. Mit
remélhetûnk? Milyen vâlaszt kereshetûnk a felvetôdô kérdésekre?

A magam részérôl sok reménnyel és nagy vârakozâssal
tekintek a magyar amerikaiak felé. Ez a nagy reményem azon
alapszik, hogy a hagyomânyos magyar életmôd és érték-

rendszer ugyanaz, mint a katolikus hivek életmôdja és értékrendszere. Egyik a mâsikra épûl és egyik a mâsikat tâmogatja.
A kérdések legtermészetesebb megoldâsât nem nyelvi
alapon, hanem a kôzôs értékek hangsûlyozâsâval kell keresnûnk és megtalâlnunk. Néhâny példa jobban megvilâgîtja,
mire gondolok. Amerika târsadalmâra ma talân az a legjellemzôbb, hogy mindent elszôr, félretesz, cserbenhagy. A
papîrtôrûlkôzôtôl a frissitô italok kannâiig, a hâzak és gépkocsik rôvid hasznâlatâtôl a meg sem szûletett magzatokig vagy
a tehetetlen ôregekig minden tekintetben ugyanaz a nemtôrôdômség vezeti. A magyarok ezzel szemben, mint érzô és
gyakorlatias emberek, éppen az ellenkezô irânyzatot kôvetik:

mélységesen ragaszkodnak fajtâjukhoz, szeretik csalâdjukat,
élvezik az otthon meghittségét és gondosan ôrzik, megbecsûlik
anyagi javaikat is. A katolikus hit hasonlôképpen ôrzi ezeket az
értékeket és azokat az erényeket, amelyeknek forrâsât em-

beriességnek, felebarâti szeretetnek ("charity"-nek) htvjuk.
A magyarok kûlônôsképpen megbecsûlik és értékelik mindazt a szépet és jôt, ami hagyomânyaik és mûvelôdésûk eredmé-

nye. Az Egyhâz a szépet és jôt Isten ajândékânak tekinti s
annak elnyerését Istentôl kapott hivatâs eredményeként foeia
fel.

A magyarok bûszkék szârmazâsukra. Erôs bennûk az a

tudat, hogy Szent Istvân népének ivadékaival azonosak. Ez a

tudat feleslegessé teszi szâmukra, hogy hamis istenségek utân
kutassanak, mert jôl tudjâk, hogy ez az azonossâguk az Ur
Jézusban gyôkerezik.
A magyarok messze elôre vannak a kôzôsség-épîtés folyamatâban is, mert el tudjâk fogadni és fogadtatni mindazt,
amit ennek a folyamatnak finom kôzjâtékai kîvânnak.
Ezek a pârhuzamok a keresztény felfogâs alapjait mutatjâk
meg és azt bizonyîtjâk, hogy a mi hitûnk nemcsak az egyén és

Isten kôzôtt fennâllô kapcsolat, hanem a hivôk kôzôssége is,
amely azért fog bennûnket ôssze, hogy hitiinket Krisztusban és
szeretetûnket Krisztus irânt egyiitt fokozottabban juttathassuk
kifejezésre.

Végul arra is râ kell mutatnunk, hogy a magyar életfelfogâs szîvesen veszi a vidâm hangulatot, elônyôsen értékeli a
hasznos dolgokat, és ezzel mintegy elkûlôniti magât attôl az
amerikai puritân népi életfelfogâstôl, amely szerint, ha valami
derûs vagy tréfâs. akkor valôszînûleg bûnôs is. Nem! A kereszténység megerôsîti Istennek azt az akaratât, hogy mâr itt a
fôldôn is boldoguljunk és problémâink helyes és igazsâgos megoldâsân ûgy fâradozzunk, hogy békéhez és boldogsâghoz jussunk. Ez annak az orszâg^ak az épîtése, amelyben élnûnk kell
addig, amîg Jézus ûjra el nem jôn kôzénk.
A magyar egyhâzkôzségek és a bennûk tômôrûlô magyar
amerikaiak fogalmânak értelmezését ezekkel a mûvelôdésiinkbôl és hagyomânyainkbôl eredô értékekkel és életmegnyilvânulâsokkal kell feltôltenûnk és kiegészîtenûnk. Es ezt a magyar
amerikaiak ezreinek érdekében kell megtennûnk. Legyen tehât
a magyarok uralkodô erénye a befogadâs szelleme, amely mindenkit ôrômmel vâr és szîvesen lât, aki csatlakozni akar a

magyar amerikai kôzôsségekhez. A kizârôlagossâg — akâr
igazi, akâr csak lâtszôlagos — maradjon tâvol a magyar
amerikai kôzôsségektôl.
Ha ez a szellem bat ât bennûnket, akkor az "ôrségvâltâs"
nem csupân a meglévô értékek megôrzésére vâllalkozô klsérlet
lesz, hanem a magyar eszmék âpolâsânak és erôsltésének élô
valôsâgâvâ vâlik, amely a keresztény kôzôsség elônyeiben valô
részesedés és munkâlkodâs eredményeként értékeinket megkétszerezi.

A fejlôdés folyamatât mielôbb el kell inditanunk. Ezt nem-

csak a magyar amerikaiak tovâbbi létének biztosîtâsa, hanem a
lelkek ûdvének szolgâlata is kôveteli és joggal elvârja tôlûnk.
Akarnunk kell a szûkséges vâltozâs, vâltoztatâs ârânak megfizetését, mert annak kétségtelen eredménye — Isten seglt-

ségével —majd az lesz, hogy mâsok figyelme is rânk terelôdik
és azt mondhatjâk rôlunk: "Nézzétek ezeket a magyar keresz-

tényeket — mennyire szeretik egymâst."

Dunajszky Anita\

EGYHÂZKÔZSÉGI ÉS EGYESÛLETI FELADATOK
VÂLLALÂSA

A nemzedékvâltâs kôvetkeztében mind az egyhâzkôzségi,
mind az egyesûleti életben tôbb feladat vâr a fiatalokra.
A magyar egyhâzkôzségek fenntartâsânak érdekében elsôsorban magyar templomba kell jâmunk és teljes odaadâssal be

kell kapcsolôdnunk mindabba az egyhâzkôzségi tevékenységbe,
ami érdekel bennûnket s ami felkelti mâsok irânt érzett fele-

barâti kôtelességiink érzését. At kell vennûnk az egyhâzkôzségi
szokâsok megtartâsâval s az ûnnepi megemlékezésekkel egyûtt
jârô fâradozâsokat is, mert csak îgy tudjuk az elôttûnk jârô
nemzedékek ôrôkségét âtvenni, megtartani s majd az utânnunk kôvetkezô nemzedékeknek âtadni.

Egyhâzkôzségi életûnk irânyitâsât magyarul beszélô és magyarul érzô személyeknek kell âtvenniûk. Ennek fontossâgât
meg kell érteniink s mâs magyar fiatalokkal is meg kell értetnûnk, ha az elkôvetkezendô évszâzadra keresztény hitben élô
magyar kôzôsséget, erôs egyhâzkôzséget akarunk felépîteni
ûgfy, hogy annak maradandôsâgât is biztosltsuk.
Az elôbb emlîtett kôvetelmény elôfeltételeként mind ôn-

magunkban, mind mâs fiatalokban Istennel valô szoros kapcsolatot kell felépîtenûnk, hogy amikor mâr a felnôttek soraiba

lépûnk, keresztény magyar hitunkkel és példaadôan erkôlcsôs
életûnkkel befolyâsolhassuk és oktathassuk sajât gyermekeinket
is. Magyarsâgunk fennmaradâsa igen sokban fûgg attôl, hogy

ifjûsâgunknak milyen a lelki beâllîtottsâga és ennek megfelelô
târsadalmi magatartâsa. Magyar jôvôt biztosîtô magyar ifjûsâgot nemcsak ismeretek kôzlésével, nemcsak mûvészeti eszkô-

zôkkel, hanem elsôsorban a lelki kincsek gyarapitâsâval nevelhetûnk. A magyar keresztény sziilôknek éppen ezért legfôbb
kôtelességuk, hogy gyermekeiket, a keresztény magyar jôvô
vâromânyosait, ilyen alapon készîtsék elô késôbbi hivatâsuk
betôltésére.

A vallâsi és erkôlcsi kôvetelményeken kivul a nemzedékvâltâs legfontosabb feladata, hogy megtartsuk nyelviinket,
magyar ôntudatunkat és szeretettel âpoljuk nemzeti hagyomânyainkat. Erre az egyhâzkôzségi életen kîviil a târsadalmi egyesûletekben is bôséges alkalom nyîlik. De a nemzedékvâltâssal
tovâbbi feladatot is el kell végeznûnk. Az egyesûletek kôzôtt
szoros kapcsolatot kell kiépîtenûnk, hogy mint idegenben élô
ugyanannak a népnek fiai és leânyai, a magyar nép és nemzet
nevében mindig egységesen cselekedhessûnk. Kiilôn feladatunk, hogy az idôsebb és ûjabb nemzedékek kôzôtt az egymâs
irânt valô kôlcsônôs bizalmat kiépîtsûk. Ennek a feladatnak
megoldâsâhoz nagyban hozzâjârulnak az olyan alkalmak, amikor — mint ezen az ankéton is — ifjûsâgunk nyiltan elôadhatja
a jôvôre vonatkozô elgondolâsait. Ez segit bennûnket abban is,
hogy megismerjiik és vâllaljuk azokat a kôtelezettségeket és
tennivalôkat, amelyeket hazânk irânt érzett ragaszkodâsunk és
szeretetiink természetes megnyilatkozâsa vâr el tôliink.

Ma mâr nemcsak Clevelandban és kôrnyékén, hanem

szinte az egész vilâgon sok olyan fîatal magyar él, aki kint
szûletett és kint jârt iskolâba, nemcsak nyelvtudâsâval, hanem
az amerikai vagy mas târsadalmi életben valô jârtassâgâval is
bôségesen talâlhat môdot és alkalmat arra, hogy amerikaiakat
vagy mâsokat a magyar nemzeti iigy mellé âllitson. A nem
zedékvâltâssal ez is rânk hârulô, rendkîviil fontos feladatunk
lesz.

Tudjuk, hogy ez a feladatunk nem kônnyû, ezért arra

kérjûk az idôsebb nemzedékekhez tartozôkat, hogy tôrténelmi
és kulturâlis értékeinkkel kapcsolatos tudâsukkal, felkészûltsé-

gûkkel tâmogassanak, segîtsenek bennûnket. Tegyék lehetôvé,
hogy hivatâsunkra felkészûljûnk. Az egjyesûletek tisztségviselôi
vegyenek maguk mellé fîatalokat egyrészt segîtségûl, mâsrészt
képzés szempontjâbôl. Ezzel nemcsak a nemzedékvâltâssal
egyûtt jârô ôrségvâltâs tôrténhetik meg szâmukra megnyug-

tatôbb môdon és legeredményesebben, hanem magyar életûnk
is ûj dimenziôkkal bôvul.
A fiatalok munkâssâga, ha nem kedvetlenitik el ôket kicsinyes egyesûleti "politikâval" — a magyar nemzeti jôvô
reménysége lesz!
Kérjûk a szûlôket s az elôttûnk jârô nemzedék tagjait, segitsenek bennûnket tôrekvéseinkben, hogy az elôbbiekben vâzolt
ûton haladhassunk és igy templomépitô, egyesûleteket alapîtô
elôdeinknek méltô utôdai lehessûnk s a magunk elhatârozâsâbôl emberebb emberekké, magyarabb magyarokkâ vâl-

junkl

*

*

*

Môzsi Ferenc (New York, NY);
HOL A HELYÛNK?
(Kivonatosan)

Magyarorszâgon kortârsaimmal tâtott szâjjal lestûk a jô
szerencsét, de a falakat âttôrni nem sikerûlt; kitôrni is szinte
lehetetlen volt. Fejjel a falnak rohanni nem volt értelme. Erre
mâr a 60-as években, a politikai illûziôk eltûnte utân râjôttûnk.
A mi nemzedékûnk kimaradt a szabad cselekvésbôl, a
férfias tettekbôl. 1956-ban még gyermekek voltunk, nem értbettùk a forradalmi fordulatot, részt sem vehettûnk benne. A
korlâtozott kôrûlmények kôzôtt egyetlen lehetôségunk az elviselhetô beilleszkedés, a tudatos tûlélés volt.
A forradalom Budapesten majdnem minden harmadik
csalâdot kôzvetlenûl vagy kôzvetve érintett, emlékét tehât nem

lebetett csak ûgy egyszerûen kitôrôlni. A megrâzô bukâs terhét
(az erkôlcsi gyôzelem ellenére) akarva, akaratlanul, lelkiismereti "batyu"-ként magunkkal cipeltûk.
Aztân elindultunk a szabadnak hitt vândorlâsra. Elsôdle-

gesen élményekre volt szûkségunk. Kiérkezésûnk utân kissé

csalôdtunk, bar az élelmesebbje hamar feltalâlta magât. Az
idegen nyelv tudâsânak hiânyât legtôbbszôr pôtolta a szakértelem és a gyakorlatiassâg.
Aki azonban elzârkôzott a nyugati magyarsâgtôl, hogy
minél elôbb felszedje a nyelvet s a helyi szokâsokat, valamit
elfelejtett. Elfelejtette, hogy bôrébôl senki sem bûjhatik ki és

ônmagât sohasem csaphatja be. A "batyu"-t, amit ôrôkségként
kaptunk, magunkon és magunkban hordoztuk. A vér nem
vâlik vîzzé. Hiâba estûnk messze a fâtôl, valami megmagyarâzhatatlan vonzôdâs visszahûz benniinket hozzâ. Az ôsiség
tôrvényei kônyortelenek. Elsajâtîthatunk idegen nyelveket
— ahogy az adott kôrûlmények kôzt elkerûlhetetlen —, az
olvasztô tégely hatâstalan marad rânk, mert tôbb nyelv elsajâtîtâsa utân is ûjbôl anyanyelvûnkhôz térunk vissza, amelytôl
elszakadni sosem tudunk. Az egészen fiatalok, a 14—16 éven
aluliak talân még ât tudnak âllni, de azok sem tôkéletesen.
Tétovân pislogunk a hamis fénybe. Sem a tizen-, sem a huszonévesek nem talâltak olyan csoportosulâst, amelyikhez minden fenntartâs nélkûl csatlakozhattak volna. Igaz, a legtôbb
nem is akart, mert elege volt mâr a tômegszervezetekbôl.
Viszont a legtôbb emigrâciôs vezetônek (tisztelet a kivételnek)
legkisebb gondja is nagyobb volt annal, minthogy azzal tôrôdjék, mi lesz az utânpôtlâssal.
Tudjuk, hogy a kôzeledésnek kôlcsônôsen kell tôrténnie,
ezért ne beszéljùnk a nemzedékek ellentéteirôl, hanem azok

egymâsrautaltsâgârôl, arrôl, ami ôsszefog s nem arrôl, ami
szétvâlaszt benniinket.

Hagyomânyaink megôrzése érdekében ât kell vennûnk a
szellemi elittôl a tapasztalat szôgeivel kivert stafétabotot, mert
olyan korban élûnk, amikor csak rohanâsra van — sôt arra

sincs elegendô — idônk. Ha be akarjuk hozni a viszonylagos
lemaradâst, akkor ez csak felfokozott ritmussal vâlik lehetôvé.
Vâltoznak az idôk, vâltoztatnunk kell a môdszereken is. Meg
kell értenûnk az idôk szavât.

Szétszôrtsâgban élô véreinket nem siratni kell, hanem
példâval tiirelmesen és céltudatosan tamtani, erôsiteni ôket.
Mi a legfôbb cél? A fennmaradds idegen kôzegben is. Ebbôl a
szempontbôl pedig nem reménytelen a helyzetiink. A legjobb
bizonyîték erre az ûj nyugati magyar irodalom âllandô erôsôdése.

Minden jogunk megvan a bizakodô reményre. Csak azt ne
felejtsûk el, hogy minden rajtunk mûlik. Le kell hagynunk a
lemaradâst és ehhez ki kell mozdulnunk betokozôdottsâgunkbôl. Bâr mâr a maradisâg tôrmelékein nyargalhatnânk a megalapozott jôvô felé!

Legyen ez a mai ankét ûj korszak megnyitôja. Mindenki
korra és iskolai végzettségre, vallâsfelekezeti hovâtartozâsra
valô tekintet nélkûl, legjobb képességének megfelelôen, kellô
kôzôsségi felelôsséggel, ôntudatosan végezze munkâjât. Ha
mâs-mâs szemszôgbôl nézzûk, lâtjuk is az igazsâgot, szolgâljuk
azt becsûletes munkâval, lelkiismeretes egyuttmûkôdéssel, fel-

adataink ôsszehangolâsâval. Ehhez az idôsebb nemzedék ta-

pasztalata és a felkészûlt fiatalok tettrekészsége egyardnt
szûkséges.

Hol a helyunk? Itt, ezen a fôldôn, a valôsâg vilâgâban:
szorosan egymâs mellett és szorosan egymâs môgôtt. Tegyûnk
félre minden gyûlôletet és haragot. Talâljunk elôszôr ônmagunkra és azutân egymâsra. Mindannyiunkra sziikség van.
Hadd idézzek két mondatot Kôsa Ferenc "Kûldetés" cîmû

portréfîlmjébôl, amelyet Balczô Andrâs tôbbszôrôs vilâg- és
olimpiai bajnokrôl készîtett: "Szôvôgettûnk ugyan elszânt
ôsszeeskûvéseket igazsâgtalan futballbirâk, rojtos szâjû szônokok és gâtlâstalan tôrténelemtanârok ellen, de felnôttekké csak
1956 drâmâjâban, ûgyiink és nemzedékûnk halottai lâttân
vâltunk. Nagy hirtelen, de riadalom nélkûl megértettûk, hogy
lâtvânyos gyôzelmek helyett araszolô megôrzôdés lesz a kûldetésûnk, vagyis a meghasonlâs elkerûlése."
Aki elegendô elhîvatottsâgot érez ehhez a magasztos kûldetéshez, az segîtségûnkre lesz a megôrzôdésben, a meghasonlâs
elkerûlésében. Kûlônben csak tovâbb keveredûnk, keseredûnk

és kevesedûnk ebben az ônpusztîtô tômeges magânyban, vilâgtalansâgban, fâjdalmunkban, kinos gyônyôrûnkben, helytelenségûnkben. Pedig olyan szép az élet. Es lehetne életûnk is.
Mâr csak a kedvezô szélre vârunk, hogy ûjbôl egymds mellé
sodrôdjunk ebben a rendes felfordulâsban?

Kerecseny Bàrdny Ida:

A MAGYAR IFJÛSÂG SZEREPE
AZ AMERIKAI ÉLETBEN

Azoknak a magyar ifjaknak, akik emign"âlt szûlôk gyermekeiként itt szûlettek Amerikâban, nem volt lehetôségûk
hazât vâlasztani. Ezek két hazât ôrôkôltek s mindegyikûk elôtt

ott âll a kérdés, vajon az ûj amerikai magyar, vagy az elsô
magyar amerikai nemzedék tagjai lesznek-e. Mindenkinek
magânak kell eldôntenie, melyiket vâlasztja, melyik lesz fontosabb szâmâra.

Az elsô kivândorlôk, akik 1880-tôl 1920-ig telepedtek le

Amerikâban, az "ôreg amerikâsok", magukkal hoztâk a régi
hazât. Azzal a tôrekvéssel kezdtek itt ûj életet, hogy maguk és
gyermekeik részére jobb életet biztosîtsanak. Felkészûltek az ûj
életre. Templomokat, egyesûleti hâzakat, kôzmûvelôdési termeket épîtettek s a templomok kôzelében egy-egy negyedben

tômôrûltek. îgy maradt meg magyarnak a harmadik és a
negyedik nemzedék is.

A mâsodik vilâghâborû utân idekeriilt nagy tômegnek nem
volt mâs vâlasztâsa, minthogy' elhagyja szûlôfôldjét, otthonât
és Amerikâba jôjjôn. Szîvuk szerint azonban ezek sohasem
hagytâk el Magyarorszâgot és sohasem vesztették el azt a reményt, hogy egyszer majd a szabad hazâba visszatérhetnek.
Ezeknek a magyar emigrânsoknak a gyermekei, akik az elmûlt
30 év alatt szûlettek,

kettôs szerepet ôrôkôltek.

Ezeknek,

nekûnk, Amerika nem kûlfôld, nem idegen orszâg; nekûnk ez
az otthonunk, ahol a szûletés jogân van helyunk.
Amerikâban felnôni ma egymagâban is kûlôn szerencse.
Amerika nagyon sok ember szâmâra a lehetôségek hazâja, s ez
kûlônôsen vonatkozik azokra, akik itt szûlettek, folyékonyan
beszélik az orszâg nyelvét, ismerik mûvelôdését és beletartoznak târsadalmâba.

A mi jogos helyunk Amerikâban ott van, ahol szabadon
vâlasztott szerepûnket betôltjûk. Ehhez, mint bârmilyen cél eléréséhez, a legfontosabb a tudâs megszerzése, aminek egyik
kulcsa az egyetemi tanulmânyok elvégzése. Amerikânak szûksége van jô politikusokra, îrôkra, ûgyvédekre, orvosokra és mâs
hivatâsos egyénekre. Az ûgynevezett Magyar-Amerikânak
mindezekre még nagyobb szûksége van. Vezetô âllâsban lenni
Amerikâban: lehetôséget biztosît a magyar amerikai hang
hallatâsâra is. Nekûnk az a feladatunk, nekûnk arra kell tôre-

kednûnk, hogy kiharcoljuk magunknak sajât helyûnket Ame
rikâban, de ne csak a mag^unk javâra és a sajât jôvônk
érdekében, hanem a magyar amerikaiak jôvôjéért is, hogy az
az orszâg népességén belûl sajâtos erôforrâsa lehessen.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenûnk, hogy nekûnk
magyar hazânkkal szemben is kôtelességeink vannak. Mert
Magyarorszàg a mi hazdnk is!

Én itt szûlettem Amerikâban, itt nevelkedtem, itt jârok
egyetemre és itt kezdôdik majd pâlyafutâsom, itt tôltôm életemet, de a gyôkerek Magyarorszdghoz kôtnek. Bar sohasem
lâttam az âldott magyar fôldet, sohasem éreztem az otthoni
levegô akâclombos illatât, sohasem hallottam a magyar madâr
dalât, mégis tudom, hogy mindez van, és hogy Magyarorszdg
az én hazdm is. Nemcsak itt fogadom el a mindennapi életet,
hanem ugyanakkor hiszek a magyarorszâgi életben is, amelyrôl
âlmodom.

Sokat megfertôzôtt mâr az a kôzômbôsségbôl eredô gondo
lât, hogy a mai helyzet Magyarorszâgon ûgy jô, ahogy van és
ûgyismarad. Ezeket arra kérem, ne a kôzômhôsséget adjâk ât
az ûj nemzedéknek. Adjâk vissza âlmainkat és reményeinket,
azokat az âlmokat és reményeket, amelyek nemrég még az ôvék
voltak. Orizzék, erôsitsék és tâplâljâk azokat, hogy a tovâhhi
nemzedékek részére is megmaradjanak.
Az ûj hullâm elsô nemzedékének mi vagyunk az alkotôi.
Nekûnk nem az a szerepûnk, nem lehet az a feladatunk, hogy
asszimilâlôdjunk, hogy tétlenséghe olvadjunk. Ha ezt tesszûk,
akkor mire elérkezik az az idô, hogy ôrôkségûnket tovâhhadjuk
gyermekeinknek, semmi tôhh nem marad, mint néhâny amerikai, akinek magyarul hangzô neve van. Ezek kôzûl néhânyan
talân még vesznek pulikutyât, egyesek magyar kézimunkâkat is
gyûjtenek s talân akad még, aki ûgy-ahogy, jôl vagy rosszul,
esetleg a magyar nyelvet is heszéli.
Ha a fiatalsâg nem veszi, nem veheti ât a régi, hagyomânyos szellemet, akkor az idôsehhek olyan ûrt hagynak maguk
utân, amelyet soha tôhhé hetôlteni nem lehet, ezért 30 év utân
elérkezett az idô az ôrségvâltâsra. A fiatalsâgot he kell avatni a
magyarsâg vezetéséhe, mert ha a jôvô vezetôségét nem riasztjuk
fel hivatâsuk fontossâgâra, akkor az a munka, amelyet az
elmûlt 30 éven ât az idôsehhek végeztek, hiâhavalô volt, mert
minden eredménye porha hull.

Fogadjâk az idôsehhek hizalommal a fiatalokat, hallgassâk
meg elgondolâsaikat, kérdezzék meg ôket, târgyaljâk meg
velûk az ôtleteket és adjanak helyet nekik még akkor is, ha ezek

a fiatalok tôrténetesen lânyok. Ne vârjâk, hogy a fiatalok keressék az utat, hogy azok prôbâljanak szôhoz jutni, mert ha
zârt ajtôkra talâlnak, elfâradnak s feladjâk a tovâbbi prôbâlkozâst. Ha pedig ez kôvetkezik be, akkor a mûltnak hiâba volt
jelentôsége, nincs jovô.
Ha meg akarjuk vâltoztatni azt az igazsâgtalansâgot, amely
szûleinket szûlôhazâjuk elbagyâsâra kényszerîtette, akkor tudomâsul kell vennùnk — amit szeretnék kûlônôsképpen hangsûlyozni —, hog7 szabad orszâg és az a remény, hogy annak âlma
valôra vâljék, ma is csak nyugatrôl vârhatô. A mi ereinkben

Arpâd vére csôrgedezik és Petôfi lânglelkû szelleme, szabadsâgszeretete s azok bâtorsâga és leikiereje él, akik ezer éven ât

folytonos véres harcok, a 150 évig tartô tôrôk megszâllâs idején
is megmaradtak magyaroknak. Miért kell nekûnk ezt az erôt és
kitartâst az elsô nemzedék utân elveszîtenûnk itt, Amerikâban,
aboi szabadon nyilvânitbatunk véleményt és akadâlytalanul
tovâbbadhatjuk hitûnket, reményunket a kôvetkezô nemzedéknek?

Valami biba van a kôzvetîtés kôrûl. Vagy a leadôk nem
adnak eléggé vilâgos jeleket, irânyîtâst vagy a felfogôkat nem
figyelmeztették megfelelôen az ûzenetek fontossâgâra. Ez
vonatkozik a fiatalsâgra is. Meg kell értenûnk, hogy magyarsâgunkhoz nem elég, ha csdrddst tdncolunk és ha magyar
ruhdt veszûnk fel. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy magyarul
akarunk beszélni, meg akarjuk tanulni a magyar tôrténelmet
és irodalmat; nem azért, mert ezt esetleg betenként egyszer
rânk kényszeritik, banem azért, mert érdekel bennûnket és
szeretjûk azt.
Mi kûlônleges adottsâgokkal rendelkezûnk, mâsok vagyunk, mint a tôbbiek, és erre a mai modem vilâgban bûszkék
lebetûnk. Magyarnak lenni azonban Amerikâban nebéz kôtelességet és nagy felelôsséget is jelent. Felelôsséget ôseinkkel
szemben és kôtelességet a jôvôre vonatkozôan. Nem elégedbetûnk meg azzal, hogy ûgy éljûk le életûnket Amerikâban,
mint olyan amerikaiak, akik le tudjâk vezetni, hogy magyaroktôl szârmaznak. Mi nemcsak magyaroktôl szdrmazunk,
hanem mi magunk is magyarok vagyunk, tebât Magyarorszâg
a mienk is. Es rânk vâr a feladat, hogy visszaszerezzûk

szabadsâgât, amelyért szûleink harcoltak és ôseink meghaltak.
Nekùnk az a feladatunk, hogy ezt a szellemet megôrizzûk.

Lehet, hogy ezeket a szavakat sokan tûl erôseknek és radikâlisaknak tartjâk s azt mondjâk, hogy amit mondok, értelmetlen, mert az idôk megvâltoztak s a mai modem korhan mâr
nincs helye az ilyen gondolkozâsnak. 1848-han azzal vâdoltâk a
fiatalokat, hogy radikâlisak. Es 1956-han is radikalizmussal
vâdoltâk ôket. Ma talân olyan tôkéletes a helyzet, hogy nincs
szûkség vâltozâsra?
A Szent Korona kérdése csak mostanâhan merûlt fel. Hâ-

nyan mondtâk, hogy ez veszett ûgy, nem érdemes mâr semmit
sem tenni, mert a helyzet vâltozott, javult; aki Magyarorszâgon
jâr, lâthatja ezt a vâltozâst, javulâst.
Ez a megâllapitâs olyan fertôzés, amely hénulâssal vég-

zôdik. És ha ez a hénulâs akâr kôzômhôsség, akâr nemtôrôdômség alakjâhan elkapja az emigrâciôt, akkor igen, a Szent
Korona kérdése vesztett iigy lett, mert soha tôhhé nem âllunk
ki semmiért, soha tôhhé nem lelkesedûnk semmi ûjért, semmi
johhért.
De én egy vagyok a jôvô nemzedékéhôl, aki ôrzi az âlmokat

és vallja a hitet. És egy vagyok a jôvô nemzedékéhôl, aki
sohasem adja meg magât és harcol azért, ami az igazsâg. És én
egy vagyok, aki — mikor az érettségi elôtt le kellett îrnom azt a

mondatot, amelyik szâmomra a legtôhhet jelenti — gondolkozâs nélkûl magyarul irtam le, amit az évkônyv is îgy kôzôlt:
"Hiszek egy Istenhen,
Hiszek Magyarorszâg feltâmadâsâhan. "
Meggyôzôdésem, hogy nem egyedûl vagyok, aki a jôvô nem
zedékéhôl ugyanezt hiszi és vallja.

Madzsar Erzsébet:

A MÛVÉSZETEK NYELVÉN
A nemzedékvâltâssal szerephez jutô fiataloknak nemcsak a

magyarok kôzôtt lesznek tennivalôik — hanem ahogy Kerecseny Bdrdny Ida elôhh kifejtette —, a szélesehh kôrû amerikai
élethen is. Ezeknek a tennivalôknak igen jelentôs része a

politikai, târsadalmi, tudomânyos és irodalmi téren betôltôtt
szereppel pârhuzamosan fôként a mûvêszetek nyelvén vâllalhatô és végezhetô el.

Ide tartozik elsôsorban a magyar zene tovâbbi népszerûsîtése, ami rendkîvûl kônnyû és egyszerû feladat lesz, mert
hiszen, mint jôl tudjuk, Liszt Ferenc, Bartôk Béla, Dohndnyi

Ernô és Kodâly Zoltàn zenei alkotâsait a mûvelt amerikaiak
mâr eddig is mind ismerik.

A magyar zene fokozatos népszerûsîtésével szorosan ôssze-

fûgg a magyar népi és nemzeti tâncbemutatôk sikere, amit
megint nem nekûnk kell kivîvnunk, csak ûjabb eredményekkel
kell majd fokoznunk.
Senki sem gondol arra, hogy a zene és a tânc magyar
amerikai elôadômûvészek érvényesûlését is elôsegltheti, amire

korâbban csak igen ritkân — példâul Emie Kovâcs esetében —
nyîlt lehetôség.
A mûvêszetek nyelvén mondanivalôinkat legkézzelfogha-

tôbban és a legtartôsabb eredménnyel a képzô- és iparmûvészet alkotâsain keresztûl fejezhetjûk ki. A festô, a szobrâsz, az
épitômûvész a legelvontabb gondolatot, a legtitkosabb magyar

érzést is megkapôan és hatâsosan tudja kifejezésre juttatni és
tolmâcsolni. Minél gyakrabban kellene kiâllitâsokat rendezni
és azok anyagât ûgy ôsszeâllîtani, hogy azokon csakugyan a

hagyomânyos keresztény és nemzeti magyar gondolatvilâg
târuljon fel a nem magyar és a magyar szemlélôk elôtt egyarânt.

Az iparmûvészetek termékei a magyar iziés terjesztôi, népszerûsîtôi lehetnek és kétségtelenûl hozzâjârulhatnak jô hîrnevûnk fokozâsâhoz is. Ebbôl a szempontbôl kûlônôsképpen a
kézimunkâzâst, fôként a himzést kell kiemelnûnk, mert ez otthonainkban, ruhâinkon szavak nélkiil hangsûlyozza egészen
sajâtos magyar mivoltunkat.
Ne felejtsûk el, hogy Bonutti professzor megâllapitâsa
szerint "in this land, none of the ethnie languages is a foreign
language" (ebben az orszâgban egyetlen nemzetiségi nyelv sem
idegen nyelv) és legkevésbé lehet az a magyar és fôként a
mûvêszetek nyelvén.

Puha Jôzsef:
ELMENY-MAGYARSAG

A nemzedékvâltâs folyomânyaként a magyar amerikai
életben vezetô szerephez jutô fiatalok legtôbbszôr nem rendelkeznek azzal a biztos nyelvtudâssal, széles kôrû tâjékozottsâggal
a alapos ismerettel, amely egyiittesen talân kôzvetlen élménymagyarsâgnak lenne mondhatô. Ezt maradéktalanul csak azok
tudjâk megszerezni, akik még otthon szûlettek, gyermekéveiket, esetleg ifjûkoruk jelentôs részét is hazai kôrnyezetben
tôltôtték. A magyar ôntudatot az orszâg hatârain kivûl szûletett és nem magyar kôrnyezetben felnevelôdôtt fiatalokban
azonban az otthon szûletettek igen jelentôs mértékben tudjâk
megerôsiteni a maguk kôzvetlenûl szerzett élmény-magyarsâgânak âtadâsâval, mintegy kiegészîtô tâmogatâsâval, ezért a
nemzedék- és ôrségvâltâs idején feltétlenûl szâmitâsba kell ôket
venni és szerepet kell nekik adni.
Tasnâdi Kovâcs Gyôrgy dr.:

HA VISSZAMEHETÛNK
A hazâjukon Idvûl szûletett fiatal magyarok sok kûzdelemmel és kemény munkâval igyekeznek célhoz jutni, befogadô
hazâjukban érvényesiilni. Ez azonban tâvolrôl sem jelenti azt,
mintha nem tudnâk, hogy valôjâban csakis oda tartoznak,
aboi az a négy folyô, a Duna, Tisza, Drâva és Szâva folyik,
hogy ne élne bennûk a hazatérés vâgya. Es ha egyszer majd
megengedi az Uristen, hogy visszamehetûnk hazânkba, nyugodt lelkiismerettel, szégyenérzet nélkûl hagyhatjuk itt befo
gadô bazânkat, mert amit tudtunk, becsûlettel mindent megtettûnk. Ebbôl ônként kôvetkezik az a feltétel kôvetelmény,
hogy ki-ki a maga terûletén, a maga munkakôrében ûgy
dolgozzék s ûgy éljen, hogy az idegenek felnézzenek rdnk és
fajtânkra. Valljuk magunkat mindenkor bûszkén magyarnak!
A nemzedék- és ôrségvâltâs sorân szerephez jutô kortârsaimnak hadd idézzem dédapâm, Kozma Andor szavait;

Fiam, remélj, hitben erôsôdj,
Hogy amajobb korért kiâlldd,
Amint kidllta minden ôsôd

A szôrnyû sorstragédidt!

Almay Katalin (Washington, DC):
A MAGYAR HAGYOMÂNOK ÔRE
A nemzeti és népi hagyomânyok igazi ôre az a nép, amelyik
az emberiségiiek mûvelôdés és mûveltség alapjân elkûlônîthetô
csoportjât alkotja s ennek megfelelôen minden mâs emberi
csoporttôl eltérô môdon, nyelven juttatja kifejezésre gondolatvilâgât. Nyelvtanâri tevékenysége sorân a felszôlalô âllandôan
tapasztalta, hogy a nyelv ismeret nélkùl egyetlen kultûra sem
érthetô meg, szûkségképpen a nyelv ismeret nélkùl annak a
kultûrânak fenntartâsa is lehetetlen, amelyiknek a szôban
forgô nyelv kifejezôje. Megâllapîtâsa szerint: ha ez a szabâly
âltalânos érvényû, akkor a magyar nyelv tudâsâra vonatkozôan
sem tehetùnk kivételt. A magyar hagyomânyok ôre tehât szinte
kizârôlagosan csak a magyar nyelvtudâs lehet.

Pereszlényi Mdrta dr. (Columbus, OH):
Amikor nemzedékvâltâsrôl beszélùnk, nem szabad megalkuvôknak lennùnk és kônnyebbséget keresnùnk azok szâmâra, akik a magyar hagyomânyok ôrzése terén — akâr szùleik
hibâjâbôl, akâr sajât kôzômbôsségûk folytân mâris és ûgyis —
inkâbb veszteséget, mint olyan értéket jelentenek, akikre a magyarsâg — nem politikai, nem amerikai, hanem — egyetemes
mûvelôdési szempontbôl feltétlenûl szâmîthat. Magyar nyelv
tudâs nélkùl magyar nemzedékvâltâsrôl még csak beszélni sem
lehet. Bizonyos târsadalmi, egyhâzi vagy politikai vezetôszerep
âtvétele még magyar vonatkozâsban sem jelent magyar nemzedékvâltâst. Ehhez a magyar nyelvtudâs és a magyar hagyo
mânyok nyelvben, dalban, tâncban, szokâsokban valô hûséges
megôrzésének âtvétele is elengedhetetlenùl szùkséges.

Varsa Istvdn (Washington, DC):
AZ ÔSSZEKÔTTETÉS FONTOSSÂGA
A nemzedékvâltâs szempontjâbôl rendldvùl fontos a szétszôrtan élô, érvényesùlô ûjabb nemzedék tagjainak ôsszekôtte-

tése, ha lehetséges, âllandô érintkezése. Amit a szétszôrtsâg, a
rendszeres talâlkozâsok,

ôsszejôvetelek hiânya

lehetetlenné

tesz, némileg pôtolhatô lenne râdiôamatôri tevékenységgel, a
ma annyira felkapott CB-râdiôn keresztûl folytatott magyar
beszélgetéssel vagy az ûgynevezett HAM-râdiô ûtjân. Azt
ajânlja a nemzedékvâltâsra felkészûlt magyar fiataloknak, egymâssal valô ôsszekôttetéseik kiépîtésének tervei kôzûl ezeket az

adottsâgokat se felejtsék ki.
*

*

*

Vareska Andréa dr. tanâcskozâsi elnôk arra mutatott râ,

hogy éppen legutôbb, a Szent Korona ugyével kapcsolatban
tûnt ki, mennyire fontos, hogy âllami és orszâgos vagy akâr
vilâgviszonylatban is ôsszekôttetésben âlljunk egymâssal.

Varsdné Koszorus Gabriella (Washington, DC):

A JÔ AMERIKAIASSÂG ALAPJA
Felszôlalâsâban arra hivta fel a figyelmet (ami megîtélése
szerint a nemzedékvâltâs szempontjâbôl is dôntô jelentôségû),
hogy amikor 1951-ben kiérkezett Amerikâba, neves amerikai
vezetô egyéniség intette târsaival egyiitt a magyar mûveltség és
nyelv tovâbbi megôrzésére és âpolâsâra, mert mint az idézett
amerikai mondta, az Egyesûlt Allamoknak hûséges, jellemes
polgârokra van szûksége, erre a kettôre viszont a legmegbîzhatôbb alap a magyar mûveltségunkhôz és nyelviinkhôz
valô ragaszkodâsunk.

Fdbry Gyôrgy:
MESE ES VALOSAG

A mese ûgy kerùl a nemzedékvâltâssal kapcsolatba, hogy a
magyar nyelvtudâs elmélyîtése céljâbôl elônyosnek és hasznosnak lâtszik, ha olyan idôsebb magyarok, akik még hibâtlanul

beszéinek magyarul, mesét mondanak a legujabb magyar
nemzedék tagjainak mâr kicsi gyermekkorukban. A "mese" igy
a szép magyar beszéd, magyar nyelvtudâs valôsâgâvâ lehet.
Egyébként valahogy az elhangzottak utân, a felszôlalô ûgy

érezte magât, mint az agg Simeon. A fiatalok szép mcgnyilatkozâsainak hallatâra elmondhatjuk: Uram, bocsâsd el vén
szolgâdat, mert îme, itt az ûj nemzedék.
Zdhony Botond (Youngstown, OH) arra hîvja fel a jelen-

levôk figyelmét, hogy Amerikâban sokszor nem a minôség,
hanem a mennyiség dôntô. Mint a Szent Koronâval kapcsolatos megmozdulâsokban,

àltalàban is a szâm,

a minél

nagyobb szâm fontos.
*

*

*

Kerecseny Bdrdny Ida végiil bejelentette, hogy kezdeményezésére december 29-én délben, Cleveland vârosâban és

kôrnyékén hârom percig zûgnak a harangok; imâra hîvjâk a
hîvôket a Szent Korona Amerikai ôrizetben tartâsâért. Arra

kérte a jelenlévôket, hogy hazatérésûk utân indîtsanak sajât
vârosukban hasonlô mozgalmat.

A MAGYAR FELVIDÉK ÉS KÂRPATAIJA
Msgr. Marina Gyula (Perryopolis, FA):

kârpâtaija ônkormânyzata
MAGYARORSZÂG KERETÉBEN
- AZ 1939 MÂRCIUS 15-1 ESEMÉNYEK (Kivonatosan)
A rutének rôxnd tôrténete 1918-ig
Hôman Bâlint, Hodinka Antal, Bonkâlô Sândor és mas,

ezzel a kérdéssel foglalkozô komoly tôrténetîrôk megâllapîtâsa
szerint a rutének Magyarorszâggal kapcsolatos szerepe minden
kétséget kizârôlag a tatârjârâs utâni idôkre tehetô és IV. Bêla
kirâly betelepitô tevékenységével kezdôdik, miként a tôrténelmi Magyarorszâg peremvidékein élô legtôbb mâs nemzetiség
beszivârgâsa is ugyanabban az idôben induit meg. De amîg
mâs nemzetiségek esetében, példâul az olâhokéban is kizârôlag
beszivârgâsrôl van szô, addig a ruténekre vonatkozôan formâlis
letelepûlésrôl és letelepîtésrôl is beszélhetûnk, amennyiben a
XIV. szâzad elején Korjatovics Teodor podôliai herceg szorongatott helyzetében letelepûlési lehetôséget kért és kapott mintegy 30 —40 ezer fônyi, még akkor pogâny szlâv fajtâjû ruténjével egyiitt.

Korjatovics Teodor a mai Munkâcs kôrnyékén telepedett
le, aboi ôrôk hazât nyert, miutân az ûj hazâban népével egyiitt
felvette a kereszténységet. Mivel azon a vidéken IV. Béla kirâly
korâban s az ô uralkodâsât kôvetô idôkben tôbbnyire gôrôg
szerzetesek voltak, a rutének ezek kôzremûkôdésével lettek ke-

resztényekké és csak 1646 âprilisâtôl kezdôdôen katolikusokkâ,
amikor az ungvâri vârkâpolnâban piispôkûk és 11 fôesperesûk
ûnnepélyesen elismerte a pâpa fennhatôsâgât, elfogadta a
katolikus hitvallâs kizârôlagos igazsâgait, de megtartotta
tovâbbra is a sajâtosan szép keleti szertartâsokat, népi szokâsokat és a szlâv nyelvet is. Mindezt a rutének a magyarokkai
tôbb évszâzados sorskôzôsségben a magyar honban sértetlenûl
és zavartalanul meg is ôrizhették I9I9-ig. Amennyiben pedig

ezt az âllîtâsomat sokan tagadjâk, sot egyesek a magyarokat
"nemzetiség-falô"-knak nevezik, bizonyîtom az ellenkezôjét,
mégpedig a csehek 1921-ben kiadott statisztikai adataival,
amelyek szerint két éwel az elcsatolâs utân a csehek elismerték,

hogy akkor a ruténok szâma 585.000 volt. Ugyanakkor az
Amerikâba vândoroltak szâma 120 — 130 ezer volt és ugyanannyi a Jugoszlâviâhoz csatolt terûleteken élô ruténok szâma is,

akiket annak idején a magyar kormânyok telepîtettek le a
Bânâtba és Bâcskâba. Ôsszes szâmuk tehât 850 ezret tett ki. Ha
tekintetbe vesszûk a sok hâborût és azok kôvetkezményeit, a

ragâlyos betegségeket, amelyek rengeteg embert pusztîtottak el
nemcsak Kârpâtaljân, hanem példâul Rômâban és kôrnyékén
is, valamint azt, hogy a XIV. szâzadban a rutének szâma
hazânkban 30 —40 ezer lehetett, akkor nyilvânvalôvâ vâlik,
hogy a magyarok ellen emelt "elnemzetlenîtési vâd": râgalom!
Az ellenkezôjét a tôrténelmi tények egész sorozata bizonyltja;
îgy érthetô, hogy a rutének évszâzadokon ât a legnagyobb
hûséggel ragaszkodtak a magyarsâghoz. Kôzismert tény, hogy
a magyar szabadsâgért folytatott harcok kivâlô katonâi kerûltek ki kôzùlûk. A magyar nemzetnek velûk soha komoly ellentétje nem volt.
A ruténlakta fôldôn szâzadokon keresztûl a legteljesebb
béke uralkodott. Ennek a szâzadnak az elején azonban, amikor
az orosz câri hatalom elérkezettnek lâtta az idôt a pânszlâv
gondolât megvalôsitâsâra, elôszôr a Mâramaros megyei ruténekre vetette râ szemét. Sok agitâtort és rubelt kûldôtt kôzéjûk,
hogy a ruténeket a moszkovita pânszlâvizmusnak megnyerjék.
Ez a tôrekvés azonban a magyar kormâny éberségén megbukott.

Az elsô vilâghdboTÛ utân
A szerzô-elôadô az elôbbi rôvid tôrténeti âttekintés utân az

elsô vilâghâborût kôvetô eseményeket ismerteti. Elmondja,
hogy a rutén- és szlovâk-lakta teriiletek elcsatolâsa Magyar-

orszâgtôl a "pittsburghi egyezmény" alapjân tôrtént. Ez viszont
Masaryk és Benes mûve volt az otthoni rutének és szlovâkok
tudta és beleegyezése nélkûl. Az elcsatolâs utân lett Kârpâtalja
"Podkarpatska Rus".
A szerzô-elôadô néhâny héttel 1930 elôtt tért vissza Rômâ-

bôl, ahol hittudomânyi tanulmânyokat folytatott. Vallâsi
(egyhâzi) szempontbôl akkor Hrabdr Konstantin gôrôg katolikus pap, aki 1934. mâjus 3-tôl a harmadik gubernator volt,
késôbbi megâllapitâsa szerint "az Ung folyôtôl keletre a ruszinok elcsehesitése, attôl nyugatra pedig elszlâvosîtâsa folyt".
Klofac szenâtor ezt a prâgai parlamentben szôvâ is tette. A
Kurtyâkpârt az autonômia hîve volt. A szerzô-elôadô is ebbe a
pârtba lépett be s ott az autonômia-terv elsô kidolgozôjânak
(Laminsky ûgyvédnek) lett az utôda.

Kârpâtaljân akkoriban 365 cseh elemi, 23 cseh kôzépfokû
iskola, 3 cseh gimnâzium és 1 cseh tanîtôképzô mûkôdôtt.
Klofac szenâtor parlamenti megnyilatkozâsa utân ezt az âlla-

potot a cseh autonômistâk is tûlzâsnak minôsîtették.
A tovâbbiakban a szerzô-elôadô személyes élményei alapjân részletesen ismerteti az 1939 mârcius 15-i események
tôrténeti elôzményeit, Hlinka pâterrel és Tiso késôbbi kôztâr-

sasâgi elnôkkel valô talâlkozâsait, majd a "Kôzôs lengyel—ma
gyar hatdr" megvalôsitâsâra vonatkozô tôrekvéseket. Elmond-

ja, hogyan hîvta meg Lipsky lengyel kôvet Ribbentropp német
kûlûgyminisztert Fenczik vadâszterûletére és hogyan készitette

elô Chalupczinsky lengyel konzul Kdroly roman kirâly talâlkozâsât Beck lengyel kûlûgyminiszterrel. Végûl Volosin kormânyalakîtâsârôl és "Karpatska Ukraina" megalakulâsârôl,
hukâsârôl nyûjt részletes tâjékoztatâst. Karpatska Ukraina fôvârosa Huszt volt, innen azonban

Volosin miniszterelnôk

minisztereivel egyiitt 1939 mârcius 15-én déltâjban Nagybocskôra menekûlt, majd Româniâba, onnan pedig Jugoszlâviâba
utazott.

Volosin mâjus 1-én elérte Berlint, ahol hosszabb ideig
maradt, mert a németek az âltaluk felûjîtott lengyel-ellenes
ukrân propagandâba kapcsoltâk be. Ott âllitôlag nagy meg-

elégedéssel tapasztalta, hogy "az ukrânok ûgye Németorszâgban jôl âll".

Budapesten

1939 mârcius 13-ân Ung^ârrôl nagyobb szâmû, fôként fia-

talokbôl âllô kirândulô csoport induit Budapestre, amelyet
Demkô Mihdly szervezett meg s az abban valô részvételre

engem is felkért. Mâr a vonaton arra is kért, hogy a pesti

Vigadôban mârcius 14-én este 7 ôrakor kezdôdô elôadâson,
amelynek szereplôi kizârôlag ruszin fiatalok lesznek, mondjak
beszédet.

Ezen az ùnnepélyen/dzje/kirâlyi herceg és Sztojka Sândor
pûspôk is jelen volt. Demkô kérésére ôket kellett rôviden
kôszôntenem.

Az ûnnepség igen szépen sikerûlt. A kôzônség a szereplôk-

kel egyiitt kitûnô hangulatban oszlott szét. Hatârozottan emlékszem, hogy sem ezen a estén, sem mâsnap délelôtti talâlkozâsainkon senkinek még csak sejtelme sem volt arrôl, hogy
"otthon", azaz Huszton és Munkâcs kôrnyékén, a magyar honvédség mâr azokban az ôrâkban elindult az egész Kârpâtalja
elfoglalâsâra.
Ugyanaznap délelôtt 10 ôra utân a miniszterelnôkség
mâsodik ûgyosztâlyânak nagy autôja jôtt értem a Pannônia-

szâllodâba, hogy a miniszterelnôkség Sândor-utcai palotâjâba
vigyen. Teleki miniszterelnôk elôszobâjâban Incze Péter titkâr
târcsâzott ideges tûrelmetlenséggel. Kôzvetlen mellette Csàky
kûlûgyminiszter âllt készenlétben, hogy âtvehesse a kagylôt, ha
a hîvott fél jelentkezik. Kôzben kijôtt szobâjâbôl Teleki. Hozzâm fordult s halkan azt mondta nekem:

— Volosint hîvjâk Husztrôl. Nevemben s az egész kormâny
megbîzâsâbôl fel akarjâk kérni, hogy adja ât a hatalmat az
irodâjâban jelentkezô Béldynék (akirôl én addig semmit sem
tudtam, kûlônôsen azt nem, hogy ô azon a szakaszon a vezénylô brigadéros tâbornok volt), téged pedig azért kérettelek ide,
bogy ha Husztrôl vâlaszolnânak, de nem lennének hajlandôk
vagy nem tudnânak magyarul beszélni, akkor talân te ruszinul
beszélnél velûk és elmondanâd a tényeket.
Erre a beszélgetésre mâr nem kerûlt sor, mert Huszton az
én ruszin hallôzâsomra sem vették fel a kagylôt. Csak recsegésropogâs hallatszott. Par percen belûl ott értesûltem a nagy

eseményekrôl, hogy tudniillik a magyar honvédség mâr birtokâba vette Husztot és kôrnyékét az elôrenyomulâs folyamatban
van. Azt is mondtâk, hogy korân reggel Csâky még tudott
beszélni Eo/ojmnal, aki azonban vonakodott a hatârozott
vâlaszadâstôl.
Mindezek utân az a kérdés merûlt fel bennem: Hovâ és

mibe kerûlûnk most vissza? A hovâ kérdésben nem volt kétség
és nincs nagyzolâs, ha a felelet az volt, hogy haza\ De, hogy
mibe keriilûnk majd és hogyan illeszkedûnk be ûjra az annyi
éven ât kihûlt és elhagyott fészekbe, ez volt a nagy kérdésl Mit
nyûjt, mit tud nyûjtani a csonka Magyarorszâg meggyôtôrt és
megszenvedett népe a visszatérôknek?
Rengetegsok és nehéz kérdés vârt megoldâsra. Szinte beleborzongtam ebbe a gondolatba. De ez a borzongâs mâr nem
volt olyan hidegrâzôs, mert abba belekeveredett az ôrôm is.
Igen! Mert a sûlyos problémâk ellenére is most jôn vissza a
szûkebb haza ottmaradt része is.

Dél lett, mire a szép nagy fekete autô ûjbôl megâllt a
Pannônia elôtt... Budapesten mindig harangoznak delet, de
csak itt-ott elszôrtan, egy-egy haranggal; most azonban
minden templomban és minden haranggal harangoztak
sokâig, talân félôrân ât is. A Pannônia mindent tudô fôportâsa
azt ûjsâgolta, hogy a râdiô-bemondô szerint az éppen a fôvârosban gyûlésezô katolikus pûspôki kar rendeletére a félôrâs
harangzûgâs a ruszin testvérek visszatérését kôszôntôtte.

Ilyen ûnnepélyes légkôrben és unneplôk kôzôtt mentem fel
szobâmba, hogy némi "szûnyokâlâssal" kiheverjem az âtélt izgalmakat. A pibenés azonban nem sokâig tartott, mert a hâzi
telefonon kôzôlték velem, hogy most meg a belùgyminisztérium kocsija vâr râm lent, hogy sûrgôsen oda vigyen. A belûgyminisztérium fôbejâratânâl Sôtonyï Gdbor vârt râm, aki
aztân a kârpâtaljai katonai kôzigazgatâs belûgyi tanâcsadôja
lett. Bevitt Keresztes-Fischer Ferenc belûgyminiszterhez...
Bemutatkozâsra nem keriilt sor, mert a miniszter azonnal
megszôlalt;

— Szervusz, Gyula! Mîg te ideértél a Pannôniâbôl, azalatt
befejezôdôtt egy rôvid minisztertanâcs, amelyen engem kértek
fel, hogy a visszatérô Kârpâtaljâra a honvédelmi miniszter âltal
mâris szervezésben lévô katonai kôzigazgatâshoz kormânybiztost kûldjek. Ezennel tehât felkérlek, fogadd el ezt a megbizâst.
Esetleges érthetô meglepetésedet azzal akarom eloszlatni, hogy
Pataky âllamtitkâr, akit te régôta jôl ismersz, javasolta kinevezésedet. Ha elfogadod ezt a jelenleg rendkivul fontos megbizatâst, a kormâny nevében én azt neked elôzetesen és hâlâsan

megkôszônôm, de el is vârom, hogy hazânk érdekében vâllalod
ezt a kinevezést.

Mâr nyûjtotta is felém a kinevezési okmânyt, amelyet én

letettem magam elé az asztalra, majd nagy zavaromban azon
kezdtem, hogy haivâny sejtelmem sincs, mit kellene csinâlnom
kormânybiztosi minôségemben; a miniszter azonban kedélyesen râm mosolygott:
— Gâbor itt âll a hâtunk megett; ô veled megy még ma
éjjel a belùgyi kocsin, mert ô lesz a belûgyi szakértô és a
kôzvetlen kôzigazgatâsi tanâcsos. Rajta kîvul minden minisztériumnak egy-egy megbîzottja csatlakozik majd késôbb hozzâtok. Amig odaértek, Gâbornak Ungvârig bôven lesz alkalma
elmagyarâzni a részleteket.
Erre mâsik ellenvetésemet hoztam fel: mindôssze 38 éves

vagyok és pap. Polgâri foglalkozâst és megbîzâst pûspôkôm
beleegyezése nélkûl nem vâllalhatok.
A belûgyminiszter telefonon rôgtôn megkérdezte Pataky
âllamtitkârt, miért nem tett emlitést errôl az akadâlyrôl.
— Azért

nem

emiitettem

—

hallatszott

a

telefonban

Pataky vâlasza —, mert én ezt mâr Sztojka pûspôktôl be is
szereztem itt a Pannôniâban, aboi ebben a pillanatban egyûtt
vacsorâzunk.

A felvidult belûgyminiszter két vacsorât rendelt, Sôtonyit
meg hazakûldte, hogy amîg mi a Pannôniâban megvacsorâzunk, addigô készen legyen az ungvâri ûtra. A miniszter tehât

gyorsan elrendezett mindent és mindenki engedelmeskedett is
neki, csak a természet nem. Amikor ugyanis kiléptûnk a
Pannôniâbôl, a Râkôczi ût mâr kôrûlbelûl hârom centiméteres
hôtakarô alatt âllt. Elindultunk, de persze az erôs havazâs
miatt lassabban tudtunk haladni.

Az ungvdri kormdnyzôsdgon

Az egyre nagyobb hôban 12 ôrâs autôzâs utân mârcius
16-ân délelôtt 9-kor "horgonyoztunk" le az ungvâri kormâny-

zôsâgi épûlet elôtt. Ott mâr mindent meglehetôs rendben
talâltunk. Este 8 ôra tâjban valaki "jelentette", hogy Novdkovics Béla altâbornagy, az ûj katonai kôzigazgatâs fônôke,

azaz parancsnoka kimondottan a polgâri kormânybiztossal
(velem) ôhajt tanâcskozni...

1
Egy ôra mûlva Sôtonyival egyiitt megjelentiink a nagy
tanâcsteremben, ahol vagy 14 katonatiszt (ki ezredes, ki alez-

redes) ûlte kôriil a zôldposztôs nagy asztalt. Az asztalfôn Novdkoxdcs Béla nyugâllomânyû altâbornagy foglalt helyet, aki
par âltalânos tâjékoztatô irânyelvet adott beosztottjainak: 1)
ide, ehhez a néphez mi nem azért jôttûnk, hogy râncba szedjûk
a lâzongôkat, hanem azért, hogy visszasegîtsûk ôket arrôl a félûtrôl, amelyre rosszindulatû nagyhatalmak kényszerîtették
ôket, vissza a béke, a megnyugvâs ûtjâra; ezért ne âllig felfegyverkezetten igazgassunk; 2) ne besûgâsokra és vâdaskodâsokra
tâmaszkodjunk, hanem arra tôrekedjûnk, hogy ônmagunk ismerjûk fel, mi a baj okozôja, azt szûntessûk meg, csak azutân
jôhet a "ki?" kérdése; 3) épîtsûnk ki magunk kôrûl kûlônféle
foglalkozâsû, idôsebb, higgadt férfiakbôl âllô tanâcsadô testûletet; 4) nyomban és személyesen vizsgâljuk felûl az ôrizetbe
vetteket s azok szâmât csôkkentsûk; ha lehet, tâboraikat oszlassuk fel...

Az eligazîtô gyûlés utân hârman maradtunk a teremben;

azok, akik a kormânyzôsâg székhelyén vagy székhelyérôl végzik
majd feladatukat. Egyelôre az volt a legfontosabb és legsûrgôsebb, hogy a Hangya Szôvetkezet ûtjân minél tôbb kenyeret és mâs élelmiszert biztosîtsunk a honvédségnek.
Mivel a hadmûveleteket irânyîtô Szombathelyi Ferenc tâ-

bornok Csapot egy pillanatra sem hag7hatta el,

mâsnap

délutân 5 ôra kôrûl nekem kellett hozzâ kimennem. Talâlko-

zâsunk a "fôhadiszâllâs" vasûti kocsijâban tôrtént meg.
Szombathelyi tâbornokkal csak ûgy sebtében talâlkoztam
két éwel késôbb, amikor ô mâr vezérkari fônôk és vezérezredes
volt, én meg ugyanakkor Perényi Zsigmond hârô "hadsere-

gében", mint miniszteri osztâlyfônôk, bajlôdtam Kârpâtalja
kôzoktatâsânak ûjabb és jobb vâgânyra âllîtâsâval,

mint

amilyenen annak idején a fôhadiszâllâs vonatja Csapon "megrândult".

A katonai kôzigazgatds

A katonâk nemcsak kôzigazgatnak, hanem vezényelnek is.
Ez a kettô îgy egyûtt nagyon sok esetben bizonyult bajnak ott
Kârpâtaljân a sokféle sebbôl vérzô emberek kôzôtt, akik az elsô
vilâghâborû kezdete ôta csak rossz dolgokat éltek ât. De a

vilâghâborû befejezése hozta a még rosszabbat. A cseh uralom
idején, fôként 1936-tôl kezdôdôen vâltozott sorsuk legroszszabbra. Szenvedéseik is akkor érték el a legfelsôbb fokot, mert
a csehek nem tudtak nekik mâst adni, mint politikât. Annyiféle és olyan zûrzavaros politikât kaptak, hogy az a nép idegzetét szûntelenul igénybe vette s magât a népet vallâsilag meg
nyelvileg is megosztotta. Ez a politika majdnem odâig juttatta
ôket, hogy végûl is teljesen elvesztették hovatartozandôsâguk
tudatât. Igy ment ez az 1938-as éven ât az egymâst oly sûrûn
vâltogatô kormânyok idején, amikor azok ûgy jôttek és tûntek
el, mint az operettekben a felvonâsok.
A legnagyobb politikai zûrzavar és kapkodâs 1939 ôszén
szakadt rânk. A csehek ugyan akkor mâr kînâlgattâk az
autonômiât a szlovâkoknak is meg a ruszénoknak is, de az mâr
késôn jôtt és kevésnek is bizonyult. A szudétanémetek elsza-

kadâsa utân megalakult a "hârmas" âllamszôvetség s amikor
éppen ezen a politikai hintân lengtek fel és le, szeptember
elején megjôttek a "rongyosok". Sajnos, ezek sem szervezetten.
Ilyen elôzmények utân a katonai kôzigazgatâsnak nem volt
kônnyû feladata. A kormânyzôsâgi épiilet fôldszintjén Sôtonyï
Gdbor irânyitâsâval mégis megindult a munka, amelynek
ûjabb nehézségei abban mutatkoztak, hogy minden minisztériumtôl kûlôn szakember is érkezett azzal az utasîtâssal, hogy
a kôzponttal "élénk ôsszekôttetést kell fenntartania".

A katonai kôzigazgatâsnak hamarosan ûjabb kérdéssel is
szembe kellett néznie. Az 1938 november 10 ôta mâr Magyar-

orszâghoz tartozô terûletekrôl ugyanis olyan gyors ûtemben
kezdtek Kârpâtaljâra ôzônleni a kûlônbôzô kôzigazgatâsi tisztviselôk, hogy àzt valamiképpen meg kellett akadâlyozni...
A vidékrôl egyre tôbb és tôbb panaszos érkezett (mert a
helyi szervek nem tudtâk feladatukat kielégitô môdon megoldani). A legtôbb panasz a kôzoktatâs vonalârôl érkezett hozzânk. Nagyon sok tanûgyi embert elbocsâtottak a jârâsi
katonai kôzigazgatâs megkérdezése nélkûl azzal az indoklâssal,
hogy a kultusz nem tartozhatik katonâk alâ, mert a katonâk
nem pedagôgxisok. Amikor aztân kôzgazdasâgi, fôleg kôzélelmezési nehézségek is mutatkoztak, mârcius végén Sôtonyï
GaborraX egyutt "felugrottunk" Pestre. O a belûgybe, én a
miniszterelnôkségre.

Tudtam, hogy Teleki miniszterelnôk a katonai kôzigazgatâs idôtartamât eleve a legrôvidebb idôre szerette volna korlâtozni. Sikeriilt meggyôznôm, hogy neki és a belûgyminiszternek a helyszinen kell személyesen és kôzvetlenûl meggyôzôdnie a katonai kôzigazgatâs mielôbbi megszûntetésének szûkségességérôl és lehetôségérôl.
Mâjus kôzepe tâjân valôban mindketten meg is lâtogattâk
Kârpâtaljât. Te/eA? kùlônôsen sok helyen tudott a nép kôrébôl
szârmazô fontosabb egyénekkel és az egyesûleti vezetôkkel
talâlkozni s îgy hamarosan meggyôzôdhetett arrôl, hogy a
katonai kôzigazgatâs megszuntetése elodâzbatatlan. Tudom
azonban azt is, hogy ezt egyrészt Werth Henrik vezérkari fônôk
akadâlyozta meg, mâsrészt a mâjus végére kiirt vâlasztâsok
késleltették.

Az ônkormdnyzat elôkészûése

Mâjus 20-tôl felrendeltek a miniszterelnôkség II. ûgyosztâlyâra s megkértek, hogy ôt napon belûl âllitsam ôssze Kârpâtalja fôbb kôzigazgatâsi tisztviselôinek névjegyzék-tervezetét.
Ezzel kapcsolatban arra is kértek, hogy minden hivatalfônôk
lehetôleg ruszin szârmazâsû és szûletésû legyen és tudjon
magyarul. Azt is lelkemre kôtôtték, hogy tanâcsadôkként
mindazokat hozzam javaslatha, akiket szûkségesnek tartok és
annyit, amennyit csak jônak lâtok.
A munkât nagy szerencsével tudtam elkezdeni, mert értesûltem arrôl, hogy dr. Beszkid Sdndor (aki a csehek idején legutôhh a kormânyzat alelnôke volt) éppen Budapesten tartôzkodik. Amikor felkértem, hogy legyen segîtségemre, készséggel
és szivesen vâllalkozott erre és hârom napot velem tôltôtt a

Hungâria-szâllôhan. Ennyi idôt vett igényhe, amîg ezt a fontes
és nagy kôrûltekintést kivânô feladatot végre elvégezhettem s a
névsor elkészûlt. De még johhan meglepôdtem, amikor
Beszkid elvâllalta a helûgyi osztâly vezetését. Erre felhîvtam
Pataky âllamtitkârt s megkérdeztem tôle, hogy meg lehet-e
adni Beszkidnek az âllamtitkâri clmet. A vâlasz igenlô volt.
A névsorhôl csak a hârom ûgyosztâly fônôkét Idvânom

megemliteni. Az elsô, a vallâs- és kôzoktatâsùgyi osztâly
vezetôje én lettem; a mâsodik, azaz a helûgyi osztâly vezetését
Beszkid vâllalta; a harmadik, tehât a kôzgazdasâgi osztâlyt.

Demkô Mihdly kapta. Jârâsi fôszolgabîrâknak Beszkid talâlt és
megnevezett annyit, hogy véleménye szerint azok kétharmad
része ruszin eredetû és nagyon megfelelô volt.
Bevallom, Beszkid nélkùl nem tudtam volna feladatomat

elvégezni, de azt hiszem, senki mâs sem. Nagyon, de nagyon
sajnâltam tehât, hogy amikor a névsort mâr benyûjtottam, vâ-

ratlanul felkeresett és megkért, hagyjam ki, mert nem vâllalhatja az âllâst. Az okot nem mondta meg, miért, de mindenki
tudta, hogy sôgora, Fenczik râbeszélésére tette ezt a meggondolatlan lépést. Ugy tîz nap mûlva Beszkid ûjbôl felkeresett s
azt mondta, jobban meggondolta a dolgot, mégiscsak elfogadja a belûgyi osztâly vezetését.
Siettem Telekihez és kihallgatâst kértem tôle Beszkid szâmâra. Szôrnyen meglepett, amikor ez a nagy âllamférfîû, Kârpâtalja autonômiâjânak igazi harcosa, ez a jôszîvû és tiszta lelkû ember igen mérgesen azt kérdezte tôlem, mit akar Beszkid.
Mondtam, hogy meggondolta s most mâr hajlandô elfogadni
az âllâst. Teleki vâlasza most mâr azonban elutasîtô volt.

Ilyen elôzmények utân a katonai kôzigazgatâs 1939 jûnius
7-én szûnt meg Kârpâtaljân s ugyanakkor bdrô Perényi Zsigmond koronaôr, a magyar felsôhâz elnôke, mint az elsô kor-

mânyzôi biztos âtvette ûj hivatalât, az autonôm Kârpâtalja
kormânyzâsât.

Homonnay Elemér:

Kârpâtalja visszatérésének
DIPLOMÂCIAI TÔRTÉNETE

Kârpâtalja visszatérésének diplomâciai elôkészitése rôgtôn
az elsô vilâghâborû utân kezdôdôtt, még a trianoni béke-

parancs alâîrâsât megelôzôen, amikor 1920-ban a Szovjetuniô
megtâmadta Lengyelorszâgot. A lengyelek akkor segîtséget
kértek a Nyugattôl, elsôsorban Franciaorszâgtôl, de gyakorlatilag csak a magyarok voltak hajlandôk Lengyelorszâg tâmogatâsâra. A csehek azonban nem engedték ât sem a magyar
csapatokat, sem a hadianyagszâllitmânyokat, ezért mindkettô

csak nagy kerûlôvel, Ausztriân és Németorszâgon keresztûl
jutott el a lengyelekhez.

Kârpâtalja visszacsatolâsâra vonatkozôan ekkor kezdôdtek
meg az elsô târgyalâsok. A francia vezérkar isméteken sûrgette
a magyarokat: ne tôrôdjenek a csehekkel, hanem ha kell, erôszakkal is nyomuljanak ât Kârpâtaljân, hogy Lengyelorszâgnak segîtségére siethessenek. Sajnos, a magyar kormânyzat
részérôl bizonytalansâg mutatkozott, mert az angolok nem
lâttâk volna jô szemmel, ha a franciâk a beavatkozâs kovetkeztében bizonyos gazdasâgi elônyôkhôz jutottak volna a kôzépeurôpai térségben. Ellensûlyozâsként bizonyos gazdasâgi tâmogatâst is kilâtâsba helyeztek. Amîg Teleki Pàl grôf erre vârt,
a lengyelek megnyerték a varsôi csatât, a franciâknak tehât
nem volt szùkségiik tôbbé a magyarok segîtségére, igy a

Kârpâtaljâra vonatkozô, kezdetben kecsegtetô târgyalâsok
megakadtak. Ebben dôntô tényezô volt az is, hogy a francia
kûlûgyminisztériumban Paleologue Maurice helyét a kùlûgyi
hivatal fôigazgatôi székében szlâvbarât diplomata vette ât s
ennek kôvetkeztében a francia kûlpolitika vonala teljesen megvâltozott. Magyarorszâg tehât Kârpâtalja visszaszerzésére vo
natkozô esélyét még a trianoni békeparancs alâîrâsa elôtt, 1920
mâjusâban elvesztette.

A revlziô kérdése hosszû ideig lekerûlt a napirendrôl. Csak
a 20-as évek végén kezdett ûjbôl megerôsôdni. Kûlônôsen

akkor kapott idôszerûséget, amikor az angol sajtôban Rothermere lord "Magyarorszâg helye a nap alatt" cîmû cikkével
sîkraszâllt Magyarorszâg mellett. Ekkor kezdte meg mûkôdését
a Magyar Revîziôs Liga és revlziôs politikâjât a magyar kormâny, amely azonban Magyarorszâg hivatalos kûlpolitikâjâvâ
csak Gômbôs Gyula miniszterelnôksége idején lett.
Kôzben Kârpâtaljân a csehszlovâk kormâny kettôs politikât
folytatott. A gôrôg katolikus egyhâz régi kapcsolatai alapjân
magyarbarât volt, ezért a csehek egyrészt Szerbiâbôl, Jugoszlâviâbôl kérték fel Kârpâtaljâra a menekûlt orosz papokat,
hogy azok ott orosz propagandât folytassanak; ezeknek a
papoknak sikerûlt is kôrûlbelûl 100.000 ruszint âttérîteniûk a
pravoszlâv vallâsra. Ugyanakkor mâsrészt a Lemberg térségbôl
menekûlt ukrân értelmiségieket kûldték le Kârpâtaljâra, fôleg
iskolai beosztâsokba, hogy ukrân propagandât inditsanak el.

Igy kôvetkezett be, hogy Kârpâtalja rôvidesen egyrészt orosz,
mâsrészt pedig ukrân irânyû érdeklôdés kôzôtt ingadozott.

A lengyelek természetszerûleg ellenezték az ukrân vonalat,
mert az ukrân kérdés nekik is létûket fenyegette és îgy a

magyar revîziôs politika Kârpâtaljâra vonatkozô vonala talâlkozott a lengyel politikâval. Ugyanakkor Németorszâg éppûgy,
mint az elsô vilâghâborûban s a két vilâghâborû kôzôtt még
Hitler hatalomrajutâsa elôtt is, az ukrân vonalat tâmogatta,
mivel az volt az elgondolâs, hogy ha Németorszâg megerôsôdik

és ûjra nagyhatalmi szerepet jâtszhatik Eurôpâban, akkor
Ukrajna kiszakîtâsâval — mondjuk ûgy — gyarmatbirodalmat
teremthet magânak a Szovjetuniô déli részén.
Csehszlovâkia hivatalosan, mint a lengyel —orosz hâborû

idején is, azt az âllâspontot vallotta, hogy Kârpâtaljât csak
addig tartja kezében, szlâv kézben, amîg "jogos" tulajdonosânak, a Szovjetuniônak âtadhatô nem lesz. Amikor Ausztria
Németorszâgba tôrtént bekebelezése utân Csehszlovâkia a
német politika harapôfogôjâba kerûlt, Kârpâtalja kérdése
Eurôpa elsô szâmû problémâjâvâ vâlt, ûjra idôszerû lett.
A magyar kormânyzat Kârpâtaljât ûgy tekintette, mint
Magyarorszâg biztonsâgânak és gazdasâgi jôlétének egyik legfontosabb kellékét. Magyarorszâg szâmâra a Kârpâtok vonulata jelentette a Szovjetuniô és a kommunizmus felé valô

védekezés gâtjât. Ugyanakkor a Kârpâtaljârôl kiindulô vôlgyek
azt az energiaforrâst és vîztartalékot biztositottâk, amelyre az
orszâg mezôgazdâlkodâsânak modernizâlâsa szempontjâbôl
ugyanolyan szûkség volt, mint az orszâg iparosodâsânak fejlôdése szempontjâbôl. Érthetô tehât, hogy a magyar revîziôs
tôrekvések Kârpâtalja egészének visszacsatolâsât szorgalmaztâk. Ezeket a tôrekvéseket tâmogatta Lengyelorszâg is, amelynek érdeke volt, hogy Magyarorszâggal kôzôs hatârt létesîtsen.

A tâmogatâst indokolta a katonai és népesedéspolitikai
érdekeken tûlmenôen az a tôrténelmi tény is, hogy Lengyel- és

Magyarorszâg ezer éven keresztûl hâborût soha nem viselt egymâssal. Magyar- és Lengyelorszâg tôrténelmi emlékei Eurôpa
tôrténetében is valôban konstruktîv tényezôkként jelentkeztek.

A lengyelek a magyarok tôrekvéseit azért is tâmogattâk,
mert az ukrân irânyzat Lengyelorszâg délkeleti felének leszakitâsât is célozta, tehât Lengyelorszâg terûleti integritâsât is

veszélyeztette. 1938 tavaszâtôl kezdôdôen

amikor a diplo-

mâcia mâr szâmolt azzal a lehetôsséggel, hogy Csehszlovâkia

szétesik —,

a megindult akciôban Magyarorszâg azonnal

Kârpâtalja egészének visszaszerzését igyekezett elérni és biztositani. Ebben a tôrekvésben a magyar kùlpolitika érdekei
ellentétbe kerûltek a német kùlpolitika vonalvezetésével. A né-

metek ugyanis Kârpâtaljât az eljôvendô ukrân âllam magjaként szerették volna megszerezni ukrân vezetéssel, hogy aztân
kiindulô alapjuk legyen a Szovjetuniôval szemben kitôrô
hâborû esetén az ukrân propagandâra. A németek azt sem
lâttâk szîvesen, hogy Magyarorszâg Olaszorszâg tâmogatâsâval
olyan tômbôt szeretett volna létesîteni, amely kellô egyensûlyt

jelenthetett volna Németorszâg keleti tôrekvéseivel szemben.
Német részrôl az volt a kérdés, vajon Magyarorszâg egyutt
halad-e Németorszâggal Csehszlovâkia esetleges katonai megszâllâsakor. Mint tudjuk, ez a kérdés a kieli talâlkozôn. amikor

Magyarorszâg kormânyzôja a kùlùgyminiszter târsasâgâban
Németorszâgban jârt, idôszerûvé vâlt. S a magyar kormânyzat,
mint 1920-ban, akkor is tétovâzott. A magyarok tisztâban
voltak ugyan azzal, hogy az angoloktôl konkrét revîziôs ered-

ményeket nem vârhatnak, tisztâban voltak azzal is, hogy az
angoloktôl sem katonai, sem kellô politikai tâmogatâsra nem
szâmithatnak, mégis elvetették azt a német javaslatot, hogy

szudéta-német kérdés megoldâsakor

Magyarorszâg

Cseh-

szlovâkiâval szemben katonailag mûkôdjék egyutt Németor
szâggal.

Igy kôvetkezett be a mùncheni egyezmény 1938 szeptember
végén, amikor is a magyar, lengyel és olasz diplomâcia csak azt

tudta elérni, hogy a mùncheni szerzôdésbe belefoglaltâk azt a
pontot, amelynek értelmében, ha zâros hatâridôn belùl a
magyar és a lengyel kérdés nem tisztâzôdik, akkor a négy nagyhatalom ûjbôl ôsszeùl, hogy ebben a kérdésben is dôntsôn.
Kârpâtaljân akkor mâr német ôsztônzésre ukrân irânyzatû
ônkormânyzatot létesîtettek. A magyar kormânyzat az elsô

bécsi dôntés utân ugyan, Lengyelorszâg biztatâsâra, katonai
akciôt tervezett és szervezett, amelynek alapjân a pécsi dandârnakmâr a tâmadâsi parancsot is kiadtâk, Olasz- és Német
orszâg demarsâra azonban a magyar kormâny ezt az akciôt
kénytelen volt elejteni.
Vâltozâs csak 1939 januârja utân kôvetkezett be, Ciano
olasz kùlùgyminiszter varsôi ûtja utân, amikor sikerùlt a néme-

teket meggyôzni és hozzâjârulâsukat Kârpâtalja visszaszerzéséhez megnyerni. Erre 1939 mârciusâban kerûlt sor, amikor
Csehszlovâkia teljes szétbomlâsa bekôvetkezett. A dôntô tényezô a szlovâkok elégedetlensége volt azzai az autonômiâval,
amelyet a csehek a szudéta-német kérdés megoldâsa utân biztosîtottak nekik, miutân a kôzponti hatalom tovâbbra is cseh
kézben maradt. Ekkor, 1939 mârcius 10-én, fordultak a szlovâ
kok segltségért Németorszâghoz. Ezt az alkalmat ragadta meg
Hitler arra, hogy Csehszlovâkiâbôl a cseh és morva teriiletekre
szorîtkozô protektorâtust alkosson. Elvben hozzâjârult, hogy
Kârpâtaljât Magyarorszâg vegye birtokâba, de csak azzal a
feltétellel, ha ezt gyors katonai akciôval meg tudja valôsîtani.
Igy kerûlt Magyarorszâg abba a helyzetbe, hogy kellôképpen ki sem képzett ûjoncokkai kellett a kôzeli Munkâcs,
Ungvâr helyôrségeibôl csapatokat indîtania Kârpâtalja elfoglalâsâra addig, amig a pécsi hadtest ûjbôl fel nem vonult s
aztân Kârpâtalja pacifikâlâsât be nem fejezte.
Amîg Magyarorszâgnak Kârpâtalja visszaszerzéséért a
német diplomâciâval kellett megmérkôznie, addig a nyugati
hatalmak — elsôsorban Anglia — bizonyos rokonszenwel
Idsérték a magyar tôrekvéseket, annak esetleges német-ellenes

kiélezôdése miatt. És Kârpâtalja visszaszerzéséhez jôvâhagyâsukat megadtâk. Hasonlôképpen viselkedett Franciaorszâg is,
amely — ha nem is szîve szerint — a terûleti vâltozâst szintén
elismerte.

Magyarorszâg tovâbbra is szemben âll az ukrân problémâval, amely ma is ugyanolyan idôszerû, mint 1939 elôtt volt. Az
ukrân emigrâciô valamennyi emigrâciô kôzt a legerôteljesebb
akciôt folytatja egyhâzi sîkon is. Sokâig Rômâtôl kapott hathatôs tâmogatâst abban a reményben, hogy majd a felszabadulô Ukrajna 40 —60 milliô gôrôg katolikust hoz vissza a
katolikus Egyhâzba. Az ukrân emigrâciô szerte a vilâgon
minden mâs téren is élénk tevékenységet folytat. Egymâsutân
adja ki a tudomânyos munkâkat és szakkônyveket, amelyek
Ukrajna fûggetlenségének szùkségességét Idvânjâk igazolni s
ugyanakkor a Kârpâtaljâra valô igényt. Magyarorszâg tehât

ugyanazok elôtt a problémâk elôtt âll majd a jôvôben is, mint
amilyenek elôtt 1939 elôtt âllt.

Az ukrân kérdéssei komolyan kell foglalkozni. Kàrpdtalja

Felszabadftô Tandcsa, amely két éwel ezelôtt alakult meg, ezt
a tevékenységet ôhajtja ellâtni egyelôre szerény eszkôzôkkel, de
abban a reményben, hogy késôbb hathatôsabb eszkôzôkkel is
felveheti a kûzdelmet elsôsorban az ukrân tôrekvésekkel szem-

ben, de a csehszlovâk tôrekvésekkel szemben is, amelyek — annak ellenére, hogy Csehszlovâkia Kârpâtaljânak a Szovjetuniô
részére tôrtént âtadâsâban pozitîv szerepet tôltôtt be — ma

ûjbôl megnyilvânulnak. Csehszlovâkia megint igényt tart
Kârpâtalja terûletére. Kârpâtalja Felszabaditô Tanâcsa ezek
ellen a tôrekvések ellen harcol és ehhez a harchoz kéri a
magyar emigrâciô tâmogatâsât.

Kontz Zoltdn dr. (Sarasota, FL):

kArpAtalja HELYE

AZ EIJÔVENDÔ ÛJ EURÔPAI RENDBEN
Mielôtt arrôl szôlnék, hogyan kell kialakulnia Kârpâtalja
helyének az eljôvendô ûj eurôpai rendben, mogyorôhéjban
némi tôrténelmi részlet-emlékeztetôt kell adnom.

Kârpâtalja elnevezés az I. vilâghâborû elôtt és alatt Benes

cseh politikus âltal a Monarchia ellen hosszû idôn ât folytatott
politikai hadjârat folyamân kerûlt forgalomba. Ez a terûlet az

északkeleti Kârpât-medencének a Tisza jobb partja felett elteriilô része s magâba foglalja Magyarorszâg négy megyéjét,
nevezetesen Mâramaros, Bereg, Ugocsa és Ung vârmegyéket,
valamint az ôtôdik, Zemplén vârmegye keleti felét. Ez a tâj déli
részében sik s fôleg magyarlakta, északi részeiben hegyes, sûrû
erdôs és ruszinlakta terûlet, elszôrtan német szârmazâsû lakossâg telepes falvaival.

Mint Lâszlô Gyula kutatâsaibôl tudjuk, ezen a terûleten is

avarok, a mi rokonaink s elôdeink éltek, amit a jelen szâzad
âsatâsai is bizonyitanak, s Arpâd fejedelem itt jelôlte ki annak
a kabar tôrzsnek helyét, amelyik a honfoglalâs hadmûvelete

idején "hâtvédként" kôvette a magyar tôrzseket, s amelynek
népe a szâzadok folyamân teljesen beolvadt a magyarsâgba.
Ugyancsak ennek az ôt megyének az északi részeire telepitette
le Zsigmond kirâly 1397-ben a Litvânia alôl, Podôliâbôl, az

Ilmen tô kôrnyékén élô s onnan fejedelmiikkel egyûtt menekûlt

russokat, akiknek neve ôslitvân nyelven tutajost jelent.^
A késôbbi évszâzadok idején is telepedtek ât ruszinok
Galiciâbôl, valamint az akkori Osztrâk—Magyar Monarchia
szinte ôrizetlen hatârân ât a kazârok ezrei ûgy, hogy a XX.
szâzadban mâr tôbb szâzezer ruszin honfitârsrôl beszélhetûnk.

A megyék déli része szintiszta magyar teriilet ma is, annak
ellenére, hogy a jelenlegi uralom, egyes részeken, âzsiai
elemeket telepît le, az ûgynevezett "megbîzhatatlan" elemeket
pedig keletre deportâlja. Igy ma ez a népesség — magyar és
ruszin egyarânt — megtizedelt. A II. vilâghâborû végén 80
ezer ember kerûlt a kommunistâk gyûjtôtâborâba, ahonnan
gyalogmenetben vitték ôket keletre, mikôzben sok ezren
— mint mâr a tâborban, szândékos arzénmérgezés kôvetkeztében — halâlukat lelték.

A honfoglalâskor a fôld a honfoglalôké lett s az itt talâlt
lakossâg a jobbâgysâgot alkotta. A XIV. szâzadban Lackfi
Dénes zâszlôsûr vajdasâga alâ keriilt ez a teriilet s mâr akkor
kezdenek ruszin, sôt olâh elemek is betelepedni. Késôbb ez a

vidék Hunyadi- és Perényi-birtok lett, de az egyetlen nagyobb
birtoktest kialakulâsa a Râkôczi-csalâd idejére esik. Az itt élô
ôslakossâg soraibôl kerûlt ki Râkôczi Ferenc nagysâgos fejedelmûnk elsô toborzôja, a tarpai Esze Tamâs, aki Beregszâsz
fôterén bontott zâszlôt, s induit a lengyel hatârnak a fejedelem

fogadâsâra. Ûtja kôzben ruszin honfitârsaink ezrei csatalakoztak zâszlôja alâ.

Nem érdektelen megemlîteni azt a tôrténelmi tényt sem,

hogy a magyar rendek Hunyadi Mâtyâs és II. Ulâszlô idején
harcoltâk ki azt a magyar tôrvényt, amely szerint a ruszin jobbâgysâg nem fizetett tizedet az udvarnak s nem volt kôteles
katonât âllîtani. A tôrôkôk kiverése utân azonban a helyzet

megvâltozott. Az elgyengult magyar nemzeten a csâszâri
politika kerekedett felûl s a jômôdû ruszin nép egyszerre
kuldûsbotra jutott. Végelnyomorodâsâbôl ûjra csak a magyar

kôzigazgatâs emelte ki. Dardnyi Ignâc, Egdn Ede, Bartha
Miklôs munkâlkodâsai ugyanazzal a testvéri szeretettel szâllottak sikra a ruszinsâgért, mint elôdeik két és fél szâzaddal
korâbban.^

Fôldrajzilag a Kârpâtmedence Eurôpa egyik legtôkelete-

sebb egysége. Valamennyi folyôja és vôlgyeinek nagy része a
medence kôzepe felé tart és lejt. Az utôbbi évtizedek szinvonalas tôrténelmi, néprajzi és régiségtani kutatâsai pedig ma
mâr teljes bizonysâggal alâtâmasztjâk a Kârpât-medence
honfoglalâskorunk elôtti évszâzadainak tôrténelmét s îgy
hovâtartozandôsâgât.

Ma azt lâtjuk s szinte naponta tapasztaljuk, hogy ennek a
tudomânyos alapon kimutatott helyzetképnek a kijâtszâsâval,
a medence szétdarabolôi erôszakolt s légbôl kapottan alkotott

ûjabb "tôrténelem" — szinte ûzletszerû — hîresztelésével folytatjâk népgyilkossâgukat a jelenben is.
A II. vilâghâborût megelôzôen mind a hârom utôdâllam
kormânyzata — bizonyos kûlpolitikai nyomâsra — lâtszôlagosan — hajlandô volt jôvâtételi târgyalâsokra. Mivel azonban a
teljes târgyilagossâg és békés szândék hiânyzott részûkrôl, az
akkori idôk hatalmon lévô vezetôinek dôntései hoztak jelentôs
vâltozâsokat, amelyek csak rôvid idôre adtâk vissza a Kâr
pât-medence egyes részeit.
1945 ôta a helyzet tehât az, hogy ezeket a mi medencénkhez
tartozô megyéinket az orosz-kommunista terjeszkedés az ukrân
âllamrészhez csatolta s megindîtotta az ukranizâlâst részben

politikai-kôzigazgatâsi és kulturâlis hatâsokkal, részben a
kommunizmust szolgâlô jelenlegi pravoszlâv egyhâz kôzremûkôdésével.

Ezek elôrebocsâjtâsa utân nézzûk meg, hogy ezeket az

eseményeket megelôzôen mi volt a politikai helyzet Kârpâtalja
kôrûl.

A câri orosz imperializmusnak az a tôrekvése, hogy Kâr
pâtalja terùletét s rajta keresztûl az egész Duna-medencét
birtokba vegye, az I. vilâghâborû katonai kudarca, majd az
I917-es orosz forradalom kôvetkeztében meghiûsult. Egy éwel
késôbb, 1918 ôszén, amikor a kôzponti hatalmak katonai
veresége nyilvânvalôvâ vâlt, Kârpâtaljâra — szinte vâratla-

nul —, de az amerikai ruszinség kôrében mâr elôzôen kifejtett
politikai tevékenység folytân — Masaryk és Benes munkâjânak
eredményeként — ûj igénylô jelentkezett, az éppen akkor
megszuletô Csehszlovâkia. A teljesen hamis, elferditett tôrté
nelmi, néprajzi és fôldrajzi tények sugalmazâsâval befolyâsolt
békeszerzôdés-készitôk Kârpâtaljât Csehszlovâkiâhoz csatoltâk.

ami megpecséteite az ott élô magyar és ruszin lakossâg sorsât.
A soha csehet nem lâtott Kârpâtaljâra bejôttek a cseh âllam
emberei s a békeszerzôdésben némileg biztosîtott jogok ellenére
âtvették az uralmat. Dolguk nem ment ugyan simân, de mégis
ott voltak és tanulatlan és képzetlen elemeikkel mégiscsak
uralkodhattak. Hogy botrânyos eltâvolîtâsuk nem kôvetkezett
be, az a helybeli lakossâg magasabb erkôlcsi megîtélésének és
nyugodt magatartâsânak volt kôszônhetô.'^
Itt kell megjegyeznûnk, hogy a Free Eurôpa keretében
megalakult Cseh Nemzeti Tanâcs egyrészrôl s szâmtalan ukrân
megnyilatkozâs a kommunista s nem kommunista oldalrôl
mâsrészrôl, âllandôan felelevenîti igényét Kârpâtaljâra, annak
ellenére, hogy erre semmiféle jogalapjuk nincs, mert:
1. Kârpâtaljânak a békeszerzôdésben biztosîtott ônkormânyzata 1919-ben Magyarorszâg, tehât a Kârpât-medence
mellett foglalt âllâst;
2. a csehek mâr a béketârgyalâskor kijelentették, hogy
Kârpâtaljât csak âtmenetileg igénylik, amig azt âtadhatjâk a
Szovjetuniônak;

3. Benes 1943-ban a Szovjetuniô tâmogatâsa ellenében
lemondott Kârpâtaljârôl, s ezt az 1945 jûniusâban megkôtôtt
cseh —szovjet egyezménnyel végre is hajtotta.
S most itt vannak a Kârpât-medence belterûletébe keriilt
ukrânok, akiknek igénye a Kârpâtaljâra a jelenlegi szovjet
kommunista uralom folytatâsât jelenti. Nemzeti Ukrajna is
kivâlni késziil — tudomâsunk s a jelek szerint — a Szovjetuniôbôl annak elkerûlhetetlen bukâsa utân — miutân a kom-

munizmus, mint ideolôgia — helyesebben vilâgnézet — a târ-

sadalomtudôsok véleménye szerint mâr régen megszûnt, s csak
a sok milliôs âllig felfegyverzett hadsereg és az âllandô félelem
alatt élô néptômegek munkâja tartja fenn.
A mi tudâsunk szerint a ruszin nép nem azonos az ukrânnal, s itt kell megemlîtenûnk a ruszinok hîres kôltôjének
Duhnovits Sdndomak nevét, aki az elsô ruszin nyelvtant îrta
1853-ban. Kéziratât Budâra kùldte Rakovszky Jânosnak, hogy
az azt az egyetemi nyomdâban nyomassa ki. Rakovszky azon-

ban a kéziratot odaadta az ûrômi orosz papnak, Vajtkovszkinak, aki azt ônkényesen âtdolgozta, s a ruszin nyelvtanbôl
orosz nyelvtant csinâlt. Ez a magyarâzata annak, hogy a ki-

bontakozô ruszin irodalom nyelve az oroszhoz âllt legkôzelebb.

Kârpâtalja déli része a betelepîtett âzsiai elemek ellenére
ma is szînmagyar. S az 1945 utân megindîtott ukranizâlâs sem

lesz jogalap arra, hogy Kârpâtalja ukrân legyen; az is feltehetô, hogy az ônâllô Ukrajnânak éppen elég nehézsége lesz
Oroszorszâggal és Lengyelorszâggal szemben hatârai biztosîtâsakor, s îgy Magyarorszâg jôindulatû magatartâsa — mint
szomszéd — fôltétlenûl szûkségessé vâlhatik. Viszont Kârpât-

aljân keresztûl Magyarorszâgnak Lengyelorszâggal kapcsolatos
s mindkét orszâg érdekeit érintô tôrténelmi kapcsolatait folytatni kell. Ezt az 4vezredes jôviszonyt a régi barâti, szinte
rokoninak mondhatô tôrténelmi kapcsolatok igazoljâk.
Ezek utân a KFT âllâspontjât a kôvetkezôkben szôgezhetjûk le:

1. Kârpâtaljânak Magyarorszâghoz, mint az egységes
Kârpât-medencéhez valô tartozâsa a kôzép-eurôpai egyensûly
egyik leglényegesebb feltétele. Ez a terûlet, a maga tôrténelmi
fôld- és néprajzi adottsâgaival, valamint régiségtani bizonyîtékaival ezt szinte parancsolôan elôirja. A terùlet lakossâgânak élelmiszer-raktâra a Magyar Alfôld, a medence lakôinak pedigsôra és fâra van szûksége, ami azt jelenti, hogy ez az
egyesûlés, helyesebben visszatérés helyreâllitanâ a medence
gazdasâgi egyensûlyât, energiaellâtâsât, s ôntôzô gazdâlkodâsât. Ezt tiszta lelkiismerettel és tudâssal târgyalô szakemberek
sohasem hagyhatjâk fîgyelmen kivul.
2. A ruszin nép kultûrâjânak békés fejlôdése, ami letelepitésiik ôta egyhâzaikon keresztûl folyamatosan élt és virâgzott, a
nép életszintjének és gazdasâgi jôlétének emelése, ami oly
nagyszerû eredményekkel jârt a vilâghâborûk elôtti kormânyintézkedésekkel, csak Magyarorszâg keretében valôsîthatô meg
ûgy, hogy a ruszinsâg megôrizze egyéniségét.
3. S ha mindez az ésszerûség bekôvetkezik, akkor Kârpât
alja helye a magyar-medencében s a kialakulô Eurôpai-Egyesûlt-Allamok keretében biztositottnak lâtszik. Akâr a Kossuthféle dunai-konfôderâciô jôn létre elôbb, akâr talân erre nem is

kerul sor, lényegtelen. A kârpâtaljai magyarsâg és a mi ruszin
honfitârsaink létérdeke parancsolja biztositâsukat az ôsi âllam
keretében akâr terûleti, akâr népi autonômiâval.

4. A nemzetiségek kôzôtt a nyugalmat, a kommunista dog-

matizmus sem tudta biztosîtani. A lezajlott vilâghâborûk a
dunai térség és a Kârpât-medence népeinek problémâit sem
oldottâk meg. Mert a népek egyiittélésének alapja csakis a kôlcsônôs belâtâs, a megbékélés, az ônmérséklet, a mûltbeli gyûlôlkôdések kikapcsolâsa lehet.^
Ehhez az ût természetesen egy ûj kôzép-eurôpai rendezésen
keresztûl vezet.
IRODALOM:

1. vitéz Pdncélos Mihdly. Kârpâtalja a pânszlâv tôrekvések kôzéppontjâban
(Nyugati Magyarsâg, V. évf., 5. szâm, 1953).
2. Oldh Gyôrgy: Jajkiâltâs a Ruténfôldrôl (A Magyar Nemzeti Szôvetség kiadâsa,
Budapest 1928).
3. Macartncy: Hungary and Her Successors.

4. Paddnyi Gulyds Béla: Gyermekkorom Mâramarosszigeten (Ûj Lâtôhatâr, 1973).
5. Lengyel Béla: A Kârpât-medence és Eurôpa (Vasârnapi Levél, XXIV. évf.,
7/8. szâm, 1969 Bées, Ausztria).

vztcz Erdélyi Istvdn (New York, NY):
UKRAN-E A RUTEN?

Erre a kérdésre a ruténnak szûletett és magât bûszkén
ruténnak vallô Msgjr. Marina Gyula "Ruténsors — Kârpâtalja
végzete" cîmû munkâjâban félreérthetetlenûl és vilâgosan
megadta a vâlaszt. Tanûsâgtételnek szânt kônyvét ezekkel a
sorokkai kezdi: "Az ezeréves Nagy-Magyarorszâg kôzigazgatâsilag 63 vârmegyére oszlott s ezekbôl 5 megyének 3/4 részét
(Mâramaros, Bereg, Ugocsa, Ung, Zemplén) rutének laktâk...
Névlegesen 3 altôrzsre (huculok, bemkôk, bojkâk) oszolva
megelégedetten éldegéltek itt az elsô vilâghâborû utâni ôsszeomlâsig és az azt kôvetô végzetes trianoni ûj eirendezésig. " '
Ezzel szemben az ukrân emigrâciô, amelyik fôleg az Antibolsevic Block of Nations (ABN) szervezetében és az American
Friends of ABN (AFABN) keretében fejti ki politikai tevékenységét, annak ellenére, hogy magât tartja a legharcosabb
antibolsevistânak, a Benes âltal Sztâlinnak ajândékozott
Kârpâtaljât Kârpât-Ukrajnânak, rutén népét ukrânnak mond-

ja és mint ilyet magânak kôveteli. Propaganda térképein,

nyomtaivânyaiban ezt hirdeti, terjeszti. De, hogy félreértés ne
legyen, idézem "Resolution of the Second Congress of the
Organization of Ukrainian Nationalises" (OUN) cimû kiâltvânyuk 1. és 21. pontjât:
"1. The Organization of Ukrainian Nationalises (OUN)
will do its utmost to continue the revolutionary fight for the
libération of the Ukrainian people, irrespective of ail
territorial changes which may occur in the région of East
Europe." — (Az Ukrân Nemzeti Szervezet (OUN) a végsôkig
folytatja forradalmi harcât az ukrân nép felszabadîtâsâra, tekintet nélkûl a terûleti vâltozâsokra, amik Kelet-Eurôpdnak
ezen a terûletén esetleg bekôvetkezhetnének. )
"21. In Carpatho-Ukraine the OUN is endeavouring to
further the political strength of the Ukrainian people and to
incorporate Carpatho-Ukraine in the Ukrainian State." —
{Kdrpdt-Ukrajndban az OUN mindent elkôvet az ukrdn nép
politikai megerôsûésére és Kdrpdt-Ukrajndnak az Ukrdn dllamba valô bekebelezésére.)^
Sajnos, egyre tôhhszôr lehet hallani és olvasni, hogy

Kârpâtaljât a magyarok is Kârpât-Ukrajnânak, a ruténeket
ukrânnak mondjâk és îrjâk. Azon egy pillanatig sem lehet
csodâlkozni, hogy otthon Kârpâtalja helyett Kârpât-Ukrajnât,
rutén helyett ukrânt îrnak és mondanak annak ellenére, hogy
Kârpâtalja neve hivatalosan Zakarpathska Ohlast. Annâl fâjdalmasahh és a magyar jôvô szempontjâhôl annâl kârosabb,
hogy mâr a szabad fôldôn megjelenô magyar munkâkban is
egyre gyakrahhan Kârpâtalja helyett Kârpât-Ukrajnât és rutén
helyett ukrânt îrnak.^
Az északkeleti Felvidék, ûjkori nevén Kârpâtalja, a Kârpâtmedence s îgy a Kârpât-medencét kitôltô évezredes Magyarorszâg egyik legfontosahh kulcsterûlete. Nemcsak hadâszatilag, hanem tôrténelmileg is. Itt, a Vereckei-hâgôn jôtt be

Àrpâd 896-ban honfoglalô magyarjaival, itt, a Vereckei-hâgôn
bontotta ki 1703. jûnius 16-ân II. Rdkôczi Ferenc a szabadsâg
hétsâvos zâsziajât, itt védte két évig (1686 —1687) Zrinyi Ilona
Munkâcs vârât a csâszâri sereg ellen, itt, az uzsoki-szorosban

âllîtotta meg 1916-ban Szurmay altâbornagy népfelkelôivel az
orosz gôzhengert; itt, a Tatâr-hâgônâl védte az orszâgot 1944ben félévig vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc két élit orosz had-

screggcl szemben. De itt tôrtek be 1241-ben Batu kân tatâr,
1849-ben Paskievics orosz és 1956-ban Kruscsev vôrôs hordâi is

Az északkeleti Felvidéket vagy Kârpâtaljât a legôsibb idôk
ôta magyar nyelvû népek laktâk. Tôlûk szârmaznak ennek a
terùletnek fôlrajzi nevei, mint a Kârpâtok, Mâramaros, Tisza,

Visô, Iza, Ung stb., amik mind ôsi magyar jelentésû szavakA
Ldszlô Gyula ûjabb munkâi alapjân bizonyîtottnak vehetjûk,^
hogy Ung vâra avar eredetû s îgy kôrnyékének lakossâga is
avar, illetve magyar volt, mét.T Arpdd bejôvetele elôtt. Hacsak a
mâr nyelvûkben elszlâvosodott, de vérségileg velûnk rokon
bolgârokat nem tekintjûk szlâvoknak, akik az avar birodalom
bukâsa utân (803) a Kârpât-medence keleti részét egészen az
északkeleti és keleti Kârpâtokig birtokba vették.® De csak a
kicsiny, vékony vezetô réteg volt bolgâr. Tehât ez a terûlet az
avar birodalom keletkezése, de Arpdd honfoglalâsa ôta 1920-ig
biztosan megszakîtâs nélkûl magyar tulajdon volt.
1241-ben a tatârok Kârpâtalja ôsi magyar lakossâgât
majdnem teljesen kiirtottâk. Az ûresen maradt térségben
ezutân kezdtek beszivârogni északrôl a szlâvok, keletrôl az

olâhok. Nagy Lajosnak (1342 —1382) a még pogâny litvânokkal vîvott harcai kôvetkeztében a gôrôg-keleti vallâsû rutének
egyre tôbben és tôbben hagytâk el Kis-Oroszorszâgot és talâltak menedéket a Kârpâtok déli, biztonsâgos vôlgyeiben. A
magyarok ezeket a jôvevényeket szârmazâsi helyûk utân a legutôbbi idôkig kis-oroszoknak nevezték. Szôrvânyos bevândorlâsuk a késôbbi idôkben is folytatôdott. A rutének mâsik
csoportja, a hucul, csak a XVIII. szâzadban kezdett beszivâ
rogni Rahô-Kôrôsmezô kôrnyékére. Utolsô nagyobb bevândorlô csoportjuk az 1846-os galiciai parasztlâzadâs leverése
utân érkezett erre a terûletre.^

Minthogy a rutén nemzetiség magyarorszâgi tôrténete a
tôrténelemben sok vitâra okot adô Koridtovics Tôdorral kez-

dôdik, egy kicsit részletesebben kell rôla îrni.

Gedimin (1315 —1340) litvân nagyfejedelem halâla utân
utôda, Olgerd (1341 —1377) a Dnyeper vonalâig terjedô litvân
birodalmat 7 hercegségre osztotta fel. Gedimin fia, Kondt a
litvân novgorodi hercegséget kapta. Koridtnak, aki mâr keresztény volt és 1360 tâjân hait meg, négy fia volt: Gyôrgy, Sdndor,
Konstantin és Tôdor. Tôdor, valôszînûleg apja halâla utân

keletkezett csalâdi viszâly miatt, 1360 tâjân Magyarorszâgon
tartôzkodott és Nagy Lajos ekkor adomânyozta neki a
munkâcsi uradalmat, nyilvân azért, mert ott mâr rutének

éltek. Tôdor azonban rôvidesen visszatén Litvâniâba. Olgerd
1362-ben Podôliâban legyôzte a tatârokat és Koridt fiainak a
litvân novgorodi hercegség fejében Podôliât adomânyozta. A
Koriàtovicsok podôliai uralmânak elsô îrott emléke 1374-bôl
valô. Testvéreinek halâla utân Tôdor lett Podôlia egyedûli

ura, amit egy 1392-ben kelt adomânylevél is igazol. Jagello
Ulâszlô, Nagy Lajos lânyânak, Hedvignek a férje, 1386-ban
lengyel kirâllyâ tôrtént koronâzâsa utân a litvân nagyfejedelemség kormânyzâsât bâtyjâra, Vïtoldra bîzta. Vitold ellen
azonban a litvân hercegek fellâzadtak; igy Tôdor is,

akit

1393-ban levert és 1396-ig fogsâgban tartott, mikoris szabadon
bocsâtotta és kiûzte Litvâniâbôl. Koridtovtcs Tôdor kiûzetése

titân hîveivel — de nem 40 ezerrel — Magyarorszâgra jôtt és
Munkâcson telepedett le. Zsigmond (1387 —1437) szîvesen

fogadta, Bereg és Ûjvâr megyék fôispânjânak nevezte ki.
Koridtovics Tôdor a fennmaradt okmânyok tanûsâga szerint
halâlâig âllandôan viszâlykodott szomszédaival; hol ô pôrôlt,
hol ôt pôrôlték. 1415 tâjân hait meg Munkâcson és az âltala
alapitott zârda templomâba temették el. Ôzvegye és leânya
Anna elhûnyta utân,

Zsigmond

a

munkâcsi

uradalmat

1424-ben Brankovics Gyôrgy szerb deszpotânak adomânyozta?
Itt kell megjegyeznûnk, hogy a litvân fejedelmek és herce

gek, mint nevûk is mutatja (Gedimm, Olgerd, Koridt, Vitold
stb.), ha nyelvûkben mâr el is szlâvosodtak, maguk nem voltak
szlâvok, csak az alattvalôik.®
A rutének magyarorszâgi kulturâlis életében a rutén nyelvû
egyhâz, amelyet Koridtovics Tôdor Munkâcs mellett, a Csernek-hegyen alapitott, Szent Miklôsrôl elnevezett bazilita kolostorbôl sarjadt ki, eleitôl kezdve dôntô szerepet jâtszott. A rutén
nyelvû egyhâz szerepe 1649-ben bekôvetkezett uniô, majd a
munkâcsi gôrôg-katolikus pûspôkség 1660-ban tôrtént felâllltâsâval csak fokozôdott. Hogy a rutének ôsi nyelvuket, hagyomânyaikat és népi jellegiiket a legutôbbi idôkig meg tudtâk
ôrizni, azt a magyaroknak idegenekkel szemben tanûsltott
mérhetetlen tûrelmén klvul a rutén nyelvû egyhâznak kôszônhetik.

A rutének kôzel 600 évig ékek a Kârpâtoknak a Poprâdtôl
a Tisza felsô folyâsâig elterûlô hegyvidéken, a tôbbi szlâv
néptôl elkûlônûlve, zavartalanul a befogadô magyarsâggal
testvéri egyetértésben, jôllehet se a rutén, sem az âltala lakott
terûlet soha semmiféle népi vagy teriileti kiilônâllâst, autonômiât nem élvezett. Koriâtovics Tôdor cime is a fennmaradt

okmânyokban csak "Dux Podoliae et dominus de Munkach"

volt."^ A XVI. szâzad végétôl a kuruc szabadsâgharc leveréséig
ez a tcrùlet is a Râkôczi-csalâd tulajdona volt. II. Ràkôczt
Ferenc a ruténeket a kuruc hâborûban tanûsîtott magatartâ-

sukért "gens fidelissima" néwel tûntette ki. Az 1848/49-es
szabadsâgharcban is vâltozatlan hûséggel âlltak a magyarok
mellett.

Kârpâtalja ruténlakta terûletét az okmânyok tanûsâga
szerint Rutheniânak, késôbb Ruténfôldnek nevezték és az 1000
éven keresztûl megszakîtâs nélkûl Magyarorszâg szerves része

volt. 1918. december 24-én a Kârolyi-kormâny a 1918. évi X.
néptôrvénnyel ennek a terûletnek Russka Krajna néven teljes
autonômiât adott. Az ôsszeûlt rutén parlament (Soym) kimondta az uniôt Magyarorszâggal. Ennek, valamint az ott lakô
rutének és magyarok legerélyesebb tiltakozâsa ellenére, a
trianoni békediktâtummal (1920. jûn. 4.) Kârpâtaljât a FelsôTiszavidék magyarlakta, alfôldi részével egyutt Podkarpathska-Russ néven — kôzhasznâlatban Ruszinszko — Csehszlovâ-

kiâhoz csatoltâk. A csehek îgéretûk ellenére semmiféle autonô
miât nem adtak nekik. Hogy a rutének magyarhûségét megtorjék, a Lengyelorszâgbôl Csehszlovâkiâba menekûlt ukrâno-

kat ide telepîtették és megkezdték a rutének ukranizâlâsât, de
rôvidesen felhagytak vele.

Az I. bécsi dôntés (1938. nov. 2.) utân, amikor Kârpâtalja
déli, alfoldi része Ungvârral, Munkâccsal, Beregszâsszal egyutt
visszatért Magyarorszâghoz, a csehek anélkûl, hogy a tôtok és a

rutének kôzôtt kijelôlték volna a hatârt, autonômiât adtak
nekik. îgy tôrtént aztân, hogy a Ruténfôld nyugati része
1939-ben Szlovâkiâhoz kerûlt. Brôdy Andrdst, az elsô rutén

minisztert, mivel népszavazâst kôvetelt, hogy a nép maga dôntsôn hovatartozâsârôl, a csehek bebôrtônôzték és helyére
Volosin Agoston gôrôg-katolikus kanonokot, az ukrân irânyzat

vezetôjét, nevezték ki. Volosin azonnal megszervezte a Szics-

gardât, felâllîtotta az Ukrân Nemzeti Tanâcsot és Kârpâtalja
nevét Kârpât Ukrajnâra vâltoztatta. A csehek Volosin ellenôrzésére belûgyminiszternek Prchala tâbornokot nevezték ki és
az ott âllomâsozô hadosztâlyt pâncélos egységekkel erôsitették

meg. Volosin 1939. marc. 12-én a németek biztatâsâra kikiâl-

totta Kârpât Ukrajna fûggetlenségét," de Prchala tâbornok a
Szics-gârdistâk felkelését leverte. Mikor aztân mârc. 14-én
Tiso, a németek jôvâhagyâsâval, kikiâltotta Szlovâkia fùggetlenségét és Hacha cseh elnôkkel alâirattâk Csehszlovâkia megszûnését, 3 mozgosîtott, de még békeâllomânyon lévô magyar
egység: a munkâcsi lovasdandâr, a beregszâszi 24. hatârvadâsz
zâszlôalj és a 14. kerékpâros zâszlôalj, megtôrve a cseh pâncélos
utôvédek és a Szics-gârdistâk ellenâllâsât, 24 ôra alatt elfog-

lalta Kârpâtaljât. A rôvid életû "fûggetlen" Kârpât Ukrajnânak egyetlen, forgalomba soha nem kerûlt postabélyeg a
tanûja, akârcsak a szintén rôvid életû Ukrajnânak az emlékét is
csak néhâny postabélyeg ôrzi. A felvonulô magyar hadsereg
megkîsérelte felszabaditani a Ruténfôld Szlovâkiâhoz csatolt
részét is, Szobrâncnâl néhâny kisebb egység ât is lépte a hatârt,
de a németek nyomâsâra ezt a tervet fel kellett adni.'^ A ma
gyar kormâny jûn. 7-én Ungvâron kormânybiztossâgot âlhtott fel azzal a feladattal, hogy elôkészîtse a "rutén autonô-

miât", de annak megvalôsîtâsât a hâborû megakadâlyozta.
Benes 1943. dec. 13-ân Moszkvâban, a nyugati hatalmak

megkerûlésével^^, a Szovjetuniôval véd- és dacszôvetséget
kôtôtt és Kârpâtaljât a Szovjetuniônak ajândékozta, minek

fejében Sztâlin hozzâjârult a Csehszlovâkia terûletén élô magyarok és németek kitelepitéséhez és megsemmisîtéséhez. A
szerzôdés értelmében Sztâlin, a békeszerzôdést be sem vârva,

1945. jûn. 29-én Kârpâtaljât Zakaparpathska Oblast — és
nem Kârpât Ukrajna — néven a Ukrân Szocialista Szovjet
Kôztârsasâgba olvasztotta be. Az oroszok a magyar és rutén
lakossâgot 18-tôl 50 éves korig nemre valô tekintet nélkûl a
Szovjetuniôba deportâltâk, s csak az ôt legidôsebb évjâratot
— mâr akik életben maradtak — engedték késôbb haza. 1946.

jûl. 17-én pedig az oroszok bombâzô gépekkel a 4 ezer fônyi
szîntiszta magyar lakossâgû, ôsi Nagydobronyt fôldig leromboltâk, az életben maradottakat pedig Oroszorszâgba depor
tâltâk, ahonnan kôzûlûk soha senki nem tért vissza. Az

eihurcoltak és legyilkoltak helyébe megbîzhatô ukrânokat telepîtettek be olyan tômegben, hogy pl. az eredetileg 23 ezer
lakosû Ungvâr ma 200 ezer lakosû nagyvâros. Ezzel egyidôben
azonnal megkezdték a helyben meghagyott rutének ukrânizâlâsât ûgy, hogy a fiatalabb nemzedék mâr nem is beszéli ôsei
nyelvét, csak az ukrânt.
Az ukrânok âllami és nemzeti létûk kialakulâsât Kiev ala-

pitâsâtôl szâmitjâk. A XII. szâzadbôl szârmazô Kievi Krônika

szerint Kievet "Kyj", "Shchak" és "Khoriv", vagyis Keô (Keve),

Csdk és Geréb alapîtotta.^"^ Kievet Vgek fejedelem (789? —850)
épîtette ki erôddé 840 tâjân és parancsnokâul fiât, Almost

(813 —893) tette meg. Emlékét ma is ôrzi Kievben az Almoskapu és Âlmos-udvar. Ebben az idôben épûlt, ha nem maga
Âlmos épîttette, a Szent Mihâly templom, aminek alapjait a
60-as években az oroszok târtâk fel. Arpàd (840? —907) is itt
szûletett Kievben. Kiev, a honfoglalâs elôtt, a szabîr kardkovâcsok, vagyis a Tarjân-tôrzs kôzpontja volt és az is maradt még

sokâig. 960-ig, a kazâr birodalom bukâsâig, vagyis Géza feje
delem (940? —997) idejéig, a magyarok kardszûkségletét ezek
lâttâk el. De szabîr-magyar alapîtâsû vâros volt Gyôr (Gyra), a
mai Csernigov, valamint Kievtôl délre Gyanakâta, Karakân-

kâta, Tenyôkâta és Szabîrôgyek, a mai Zaporoge is.'^
A kievi fejedelemséget az északrôl leereszkedô szlâvokkal a

norman varégok alapîtottâk, akik mâr maguk is elszlâvosodtak. Az clsô kievi fejedelem, Igor a 900-as évek elején, minden
valôszînûség szerint annak a norman kalôznak, 0/egnak a fia,
akit 884-ben Arpdd tett meg Kiev vârispânjânak.^® Szent
Vladimir (927 — 1015) Szent Istvdn kortârsa, norman —szlâv
keverék népével felvette a bicânzi kereszténységet; ezzel a fejedelemség elszlâvosodâsa betetôzôdôtt. A kievi fejedelemség a
XII. szâzadban két részre: Volhyniâra és Halicsra szakadt.
Halicsot 1191-ben III. Béla (1173 —1196), mint hûbéres
âliamot, a magyar birodalomhoz csatolta és attôl kezdve bol

magyar, bol lengyel hûbér volt, mig végûl is Nagy Lajos halâla
utân a lengyelek végieg bekebelezték.

A kievi fejedelemséget (Volhynia) 1237/41-ben a tatârok
megsemmisitették, magât Kievet is leromboltâk. A lengyel —
litvân egyesùlés utân (1386), a lengyelek tovâbb terjeszkedtek
kelet felé. Ekkor keletkezett az "ukrân" szô (u —at /-nâl, -nél.

kôzelében/, kraj —land, border /fôld, hatâr/), ami "hatâr
kôzelében, melletti"-t jelent. Ekkor kezdték a lengyelek elôl
menekûlôket is a tôrôk "kazakh" szô utân "kozâk"-oknak

nevezni, ami "tôrvényen kîvuli"-t, "kalandor"-t jelent.^'
A XVI. szâzadban a kozâkokbôl a lengyelek és a moszkvai

fejedelemség zsoldos-hadsereget szervezett a tatârok ellen. A
lengyel szolgâlatban allô kozâkok 1647-ben Chmielnicki
hetman vezetésével a lengyelek ellen fellâzadtak. Végûl is az
1667-es lengyel —orosz hâborû eredményeként az oroszok Kiev
székhellyel Ukrajna néven kozâk autonôm âllamot âlHtottak
fel, amit 1793-ban az orosz birodalomba végleg bekebeleztek.
Az ukrânok 1918-ban rôvid idôre ônâllôsîtottâk magukat, de a
bolsevistâk leverték ôket és Ukrajna azôta a Szovjetuniô egyik
tagâllama.^®
Hivatalosan az ukrân keleti szlâv nép, amely nyelvében,
tôrténelmében és kultûrâjâban kôzeli rokona az orosz és fehér

orosz népnek. Ugyancsak hivatalos megâllapltâs szerint az
ukrân nyelv âtmeneti dialektus a fehér-orosz és az orosz nyelv
kôzôtt,^^ erôs litvân és lengyel beiitéssel. A litvân uralom
idején ugyanis litvân, a lengyel uralom idején a lengyel volt a
hivatalos nyelvûk.

Ezzel szemben a valôsâg az, hogy a mai ukrân nép gerincét
a kozâkok alkotjâk, akik nem mâsok, mint a Szarmata-sîksâgon (ma Dél-Oroszorszâg) élt turdm népek: hunok, bolgârok,
avarok, magyarok, besenyôk, uzok, kunok, tatârok ottragadt

tôredékeinek elszlâvosodott ivadékai. Tehât vérségileg nem is
szlâvok. De, ha szlâvok is lennének, akkor is vajmi kevés kôzûk
van a 900 éwel ezelôtt alapitott és 700 éwel ezelôtt megszûnt
norman-szlâv kievi fejedelemséghez. A rutének tisztâbb szlâvok
(norman-szlâvok) és nyelvûk is ôsibb, mint a viszonylag ûjkeletû és meglehetôsen kevert ukrân nyelv.
Akârhogy is van, a mai, alig 400 éves tôrténelmi mûltra
visszatekintô, az oroszoknâl is pânszlâvabb, ultranacionalista
ukrânoknak semmi keresnivalôjuk nincs Kârpâtaljân. Azt is,
hogy most ott vannak, nem maguknak, hanem egyedûl
Benesnek és Sztâlinnak kôszônhetik.

"Az ukrân emigrâciô — îrja a kârpâtaljai szûletésû és rutén
vérségû Pazuhdnics-Pâncélos Mihdly — teljesen téves utakon

halad, amikor azt hiszi, hogy Oroszorszâg minden bizonnyal
bekôvetkezô szétzûzâsa esetén elérkezik a pillanat valamennyi
ukrân nemzeti tôrekvés megvalôsîtâsâra, a szomszéd népek
életbevâgô érdekeinek semmibevételével. Az ukrân emigrâciô
Nagy-Ukrajna megteremtésérôl âlmodozik, amely a Don
folyôtôl a Tiszâig terjedne. Ez az ûj âllam âtgâzolna részben
românlakta terùleteken, âtlépné a Kârpâtok vonalât is, hogy
Moszkva kiesése utân Kiev âlljon a nagyszlâv tôrekvések élére,
mint Moszkva délkelet-eurôpai és balkâni politikâjânak ôrôkôse. Az ukrân emigrâciô politikai vezetôsége nem csinâl titkot
abbôl, hogy Kârpâtaljât Nagy-Ukrajna részére igényli, sot
abbôl sem, hogy a ma Szovjet-Ukrajnâhoz csatolt Kârpâtalja
terûletén tûl a nyugati ruszinlakta terûleteket is kôveteli Kassâval egyutt, mint ezt az Ukrân Nemzeti Tanâcs a Magyar
Nemzeti Bizottmânynak âtnyûjtott hivatalos jegyzékében is

bejelentette. Egyszerûen ukrân imperializmussal âllunk itt
szemben, amely nemcsak a Duna-medence egésze szâmâra

jelent politikai és katonai fenyegetést, de megsemmisîtéssel
fenyegeti a mi ruszin népûnket is."^°
Bârmi legyen is az ukrânok igénye, mi, magyarok, a Kârpât-medence egyik legfontosabb kulcsterûletérôl, Kârpâtaljârôl, amely tôbb mint 1000 év ôta megszakitâs nélkûl magyar
volt, amelynek minden rôgét a haza és nemzet védelmében
kiontott tengernyi magyar vér szentelte meg és ahol a sorozatos
magyarirtâsok ellenére még ma is 200 ezer magyar él, nem
mondhatunk, soha nem mondunk le. Sôt, minden alkalmat
megragadunk, hogy ezt az ôsi magyar fôldet visszaszerezzûk és
magyar véreinket felszabaditsuk nemcsak a bolsevista, hanem
az ultranacionalista ukrân uralom alôl is.

A magyarsâghoz 600 éves keresztûl hûséges ruténeket. IIRdkôczi Ferenc "gens fidelissima"-jânak pedig ûzenjûk, hogy a

régi megbecsûléssel és szeretettel vârjuk ôket vissza még akkor
is, ha ôseik nyelve helyett mâr csak az ukrânt beszélik.
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Magyarorszdg felé valô onentdlôddsdt végleg kt kell zdmi. Ezt a megolddst kivdnnd
egyformdnMagyarorszdg és Lengyelorszdg. Ezzel kozôs lengyel—magyar hatdr jônne
létre, ami megkônnyitené egy német-ellenes tômb kialakuldsdt."
12. Kârpâtalja felszabadltâsâban a beregszâszi 24. hatârvadâsz zâszlôalj segédtisztjeként személyesen vettem résztés azt "1939 Mârcius Idusa Kârpâtaljân" c. Irâsomban
ôrôkltettem meg (Magyar Végvâr, 1954. mârcius; Magyar Egység, 1959, 2 —3. sz.).
13. Nagybritania és a Szovjetuniô 1942. mâj. 26-ân Moszkvâban kôtôtt egyezményben kôtelezte magât, hogy a hâborû tartama alatt semmiféle teriileti îgéretet nem tesz.
14. Még Vemadsky is "Ancient Russia c. munkâjâban "Shchak"-ot "Csâk"-kal
azonosUja és Kiev nevét a "kô" szôbôl szârmaztatja.

15. Paddnyi V.: Dentumagyaria, "Cgek kagân" c. fej. 319—40. old.
16. Paddnyi, i.m., 357 —58. old.
17. Encyclopedia Britanica, 1972. évi kiadâs "K" és "U" betûs kôtet.
18. Mint a 17. pont.
19. Mint a 17. pont.

20. Pazuhdnics-Pdncélos Mihdly: Kârpâtalja a pânszlâv tôrekvések kôzpontjâban
(Nyugati Magyarsâg, 1953. évi, 5. szâm).

Arkay Ldszlô:
"HELYE A TÉRKÉPEN URES"
Rekviem Nagydobronyért

Tudunk a lengyelorszâgi Katyn borzalmârôl, ahol a szovjet
tîzezrével mészârolta tômegsîrokba a teljes lengyel tisztikart.
Tudunk arrôl, hogy 1937 âprilis 26-ân a német Kondorbombâzôk leromboltâk a spanyol Guernica falucskât. Picasso
"Guernica" c. festményét a tragédia hatâsa alatt alkotta. Minden tôrténelemkônyvben ott a kép reprodukciôja. A magyar
tôrténelemkônyvekben is.

1942 jûnius 10-én, a németek lemészâroltâk a csehorszâgi
Lidice falucska ôsszes felnôtt Iakôsât. A gyerekeket eihurcoltâk
és soha tôbbé nem akadt nyomuk. A lidicei tragédiârôl meg-

râzô film késziilt. A csehek ûjra felépîtették Lidicét, a legyilkoltak emlékére szobrot emeltek. Lidicérôl ôceânjârô hajôt

neveztek el, és a tomegmészârlâs napja gyâszûnnep Gsehszlovâkiâban. A vilâg minden lexikonâban, tankônyvében ott
szerepel Lidice.

1944 jûnius 10-én, a francia Oradour kôzséget tôrôlték le a
fôld szînérôl szônyegbombâzâssal a németek. A megmaradt
férfiakat legépfegyverezték, a nôket és a gyerekeket a falu
templomâba zârtâk és azt râjuk gyûjtottâk. A tôrténelemkônyvekbôl, lexikonokbôl az érdeklôdô bôven értesûlhet Oradour
tragédiâjârôl is.

Ki tud a vilâgban az ôtezerkétszâz nagydobronyi mârtîrrôl,
a kârpâtaljai szinmagyar nagykôzség eltûnésérôl? Pedig,
amikor a szovjet ezt a nagykôzséget a fôld szinével egyenlôvé
tette, lakossâgât kiirtotta, mâr mâsfél éve béke volt a vilâgon.
Moszkva ekkor mâr két esztendeje békésen busâskodott egész
Kârpâtaljân.

Tudvalevô, hogy Trianonban a Magyarsâgtôl elcsatolt
Kârpâtaljât egy 1945 jûnius 29-én Moszkvâban alâîrt "egyez-

ménnyel" Csehszlovâkia a Szovjetuniônak ajândékozta. A
csehek âltal a Szovjetnek ajândékozott Kârpâtalja jôval
nagyobb a tôrténelmi Rutén-fôldnél s beletartozik a szin

magyar lakossâgû Beregmegye javarésze is. Ennek a megyének

volt egyik nagykôzsége Nagydobrony. îgy kell mondanunk,
hogy "volt", mert Nagydobrony nincs tôbbé!
Az egyetlen forrâs ma, aboi még nyomâra lehet akadni
ennek a mârtirkôzségnek. Rêvai Nagy Lexikona. Az 1916-ban
kiadott 14. kôtet 219. oldalân ezt olvashatjuk:
"Nagydobrony, kisk. Bereg vm. mezôkaszonyi j.-ban
(1910), 3033 magyar lak., postahivatallal; u.t. Bâtya. Mâr
1272 mint Kirâlyi birtok emlîttetik, a XIV. sz-ban a Dobronyi
csalâd bîrta; utôbb a Dobô és Darôczi nemzetségre szâllt; 1638
ôta a Râkôcziak bîrtâk. Most a Schônborn gx. csalâd tulajdona."

Vagyis az 1910-es népszâmlâlâskor Nagydobrony még kiskôzség volt hâromezer magyar lakossal; késôbb emelték nagykôzség rangjâra, amikor lélekszâma 5000-re emelkedett.
Rêvai Nagy Lexikonânak 20. pôtkôtete, amely 1927-ben
jelent meg, a 686. oldalon rôvid tâjêkoztatâst ad arrôl, hogy a
Bereg megyei Nagydobronyt Trianon Csehszlovâkiâhoz
csatolta ês ûj neve "Velikaja Dobron".
A mâsodik bêcsi dôntês utân, Kârpâtalja visszaszerzêsekor,
a falu rôvid idôre ismêt Magyarorszâghoz tartozott.

Mâsfêl êwel a fegyverek elcsendesedêse utân, 1946 jûlius
17-ên, szerdân, aratâs-csêplês utân, a szovjet hatôsâgok elrendeltêk, hogy az ôsszes betakaritott termêst mindenkinek be kell
szolgâltatnia. A nagydobronyiakat mâr elôzôleg minden élelmûkbôl kifosztottâk, îgy a kôzsêg nêpe vonakodott ennek a

parancsnak eleget tenni. Valôszînû, az êvi termês egybehordâsâval az volt a szovjet hatôsâgok cêlja, hogy a nêpet bekênyszerîtsêk az annyira gyûlôlt kolhozba. Akadtak azêrt, akik fêlelembôl mêgis ôsszehordtâk gabonâjukat a kijelôlt helyre.
Valaki azonban ezt a gabonahalmazt leôntôtte petrôleummal
ês felgyûjtotta. A tûz fellobbanâsât gyors ês irtôzatos reakciô
kôvette. Egy orosz zâszlôalj vasgyûrût vont a falu kôrê, egyidejûleg Ungvâr repûlôterêrôl nehêzbombâzôk szâlltak fel és mâs
fêl êwel a bêkekôtês utân, Moszkva sajât felségteriilete ellen, a
vêdtelen, fegyvertelen nagykôzsêg ellen foszforbomba-tâmadâst hajtott vêgre.

Nagydobrony êgetti A foszforbomba elôl nincs menekvés.
Ott êg minden. A vîz a foszfortûzet csak tâplâlja. Belekap a
lâbadba — lâttam! — ês êg a csontod lassan, fôlfelê, kînnal.

Vîzzel ôntôd? A foszfor kivâltja belôle az oxigént és csak annal
jobban lângol. A vas, a béton, az acél fehér izzâssal folyik
tehetetlen magadra: a kôvek, a bazalt, a szikiâk izzô porrâ
robannak alattad és nincs mentséged, csak lassû tûzhalâl!
A

foszforbomba-tâmadâs

hatâsât

fokozni

lehet

egy

mâsodik robbanôbomba-hullâmmal. Az elsô hullâmban ledo-

bott robbanôbombâk rombadôntôtték a békés paraszthâzakat;
a szétfrôcskôlt gerendâk, ôsdi falak, beomlott szalmatetôk
védtelenùl vârtâk a foszfor lângjât, s a mâsodik robbanôbomba-hullâm mâr csak a lângtengert szôrta, hogy még az
anyafold is égjen! Volt, aki prôbâlt elbûjni. Ha nem égett el a
foszfortôl, ha nem pusztult el a râomlô gerendâktôl, falaktôl,
akkor megfulladt a fûstben. Voltak, akik ûgy prôbâltak megmenekûlni, hogy kûtakba ereszkedtek le, vizes-ârokba bûjtak.
A falura leszâllt a csend. A halâl és a pusztulâs csendje. A
Nagydobronyt kôrnyezô magyar falvakat is szovjet katonasâg

szâllta meg. Ôsszedoboltâk a népet és tolmâcs ûtjân a szovjet
tisztek kihirdették: Nagydobrony megsemmisîtése intô példa
legyen minden kârpâtaljai magyar szâmâra, aki a szovjet hatalommal szembe akarna fordulni.

A nagykôzségbôl kilenc ember tudott elmenekûlni: hét férfi
és két asszony. Fejûkre vérdîjat tûztek ki. Minden kôzséghâza
falân plakât hirdette, hogy egy-egy megmenekûlt nyomravezetôje 50.000 rubel jutalmat kap.

A kilenc menekûltnek sûlyos égési sebekkel, a fôldeken
kûszva, mâszva, valahogy sikerûlt âtvergôdnie a magyar
oldalra. Szabô Mihâly zâhonyi hatârôr fôhadnagy tovâbbsegîtette ôket az orszâg belsejébe. Neki ez az életébe keriilt, de a
kilenc megmaradt. Tôlûk tudjuk a tragédia tôrténetét.

Nagydobronyban sok hâziâllat is elpusztult. Az égô istâllôkbôl kitôrt âllatok szanaszét kôboroltak. A hatâron Magyar-

orszâgra âtment teheneket és lovakat a szovjet hatôsâgok
visszakôvetelték. De jôval tôbbet, mint amennyi valôban ât-

vergôdôtt. Az oroszok azzal fenyegetôztek, hogy ha a kôvetelt
jôszâgmennyiség nem kerûl elô, akkor annyi embert hurcolnak
el Szibériâba, mint ahâny jôszâg — szerintùk — hiânyzik.
Végiil is a hatârmenti magyar falvak ôsszeadtâk a kôvetelt
âllatmennyiséget.
A vérengzés utân egész Kârpâtaljân ôsszeszedték a magyar

papokat, lelkészeket és elhurcoltâk ôket. Soha tôbbé nem kerûltek elô. A nagydobronyi halottakat az oroszok tômegsîrokba
hânytâk és felettûk felszântottâk a fôldet, amelyet aztân
kôlessel vetettek be, mert az gyorsan kihajt és megnô.
Nagydobrony nem épûlt ûjjâ. Neve semmilyen nyelven sem
szerepel tôbbé az 1946 ôta kôzzétett kiadvânyokban s helye a
térképen ûres. Mârtîrjai emlékére szobrot nem emeltek,
ôceânjârô hajôt sem neveztek el rôla, mint Lidicérôl és a
vérengzés évfordulôja nem nemzeti gyâszùnnep.
Nagydobronyrôl eddig talân még mi magunk sem tudtunk.
*

Àrkay Ldszlônak ez a cikke elôszôr a mùncheni "Nemzetôr"
1977 decemberi és 1978 januâri egyesitett szâmâban "Rekviem

Nagydobronyért"

cîmmel,

a

mostani

cîmmel

pedig

a

clevelandi "Magyar Ûjsâg" 1978 mârcius 9-i szâmâban jelent
meg. (Nagydobrony 1944. éxn térképét Idsd fûggelékben.)
*

*

*

Sirchich Lâszlô:

A FELVIDÉK

AZ EZERÉVES MAGYAR ÂLLAMTESTBEN
- MAGYAROK CSEHSZLOVÂKIAbAN Felsô-Magyarorszâg tôrténelmi és kultûrhagyatéka hûség-

gel, drâgân ôrzôtt ôrôkségiink. Vâllalnunk kell régi halottaink
testâmentumât s a most elnémitottakért kiâltanunk kell szakadatlanul!

Magyar tôrnénelmi és népi tudatunk hîven ôrzi Bartok és
Koddly csallôkôzi, mâtyusfôldi, zoboraljai, ipolymenti, gômôri
gyûjtéseinek ôsi dallamanyagât. A magyar lira elsô, vilâgirodalmi szintû képviselôje, Gyarmathi Balassi Bâlint Zôlyom
vârâban jôtt a vilâgra, Petrôczi Kata Szidônia Liptôszentmiklôson hûnyta le szemeit. A murânyi vâr "A Mârssal târsal-

kodô murânyi Vénusz" Gyôngyôstének emlékét ôrzi. Ôvâr és
Sztecsnô az egykoron kiskirâly Csâk Mâté erôsségei. A XIII.
szâzadban épûlt Budatint elôbb az ôsi Szunyogh-nemzetség,
majd a Csâkyak uraltâk. Bajmôc vârât az erdôdi Pâlffyak
birtokoltâk — ma szlovâk idegenforgalmi, multathamisitô

lâtvânyossâg. Laszkâr és Kesellôkô Felsô-Nyitra nemeseinek: a
Maithényiaknak, Pongrâczoknak, Rudnayaknak, Bossânyiaknak, Tarnôczyaknak nyûjtottak tisztes hajlékot. Privigye az
Apponyiak, Zayugrôc a Zay-nemzetség szâllâshelye volt.
Rudnôvôlgye az ôsmagyar Divék-nemzetség ôsi fészke.
Tapolcsâny, Észak-Nyitra legjelentôsebb erôdje, a Széchenyiek
tulajdona voit. A nyitrai pûspôkséget 1005-ben orszâgépîtô
Szent Istvân kirâlyunk alapîtotta. Kostolânfôld nevével gyakran talâikozott az, aki a Nyitra-vôlgy tôrténetével tûzetesen
foglaikozott. A hîrt's nemesi csalâdok, a Kosztolânyiaknak volt
csalâdi bôlcsôje. A kései poéta-utôd, Kosztolânyi Dezsô
îmigyen versel:
Ez itt kelet — s benne Nyugat,
E vérvirdgos fôld ma is a régi,
Az ôsôk itt kinyûjtjdk karjukat...

A végzetes trencséni csata utân a nyitraszerdahelyi vârkastély
lelkes asszony-ûrnôje, Zerdahelyi Jânosné, az ugrôci grôfok
ivadéka lâtta vendégiil II. Râkôczi Ferencet és Bercsényi Miklôst. A nyitra-zobori apâtsâg a dicsô magyar mûltrôl regél ma
is... A harangvirâgos Zoboraljân falvak pihennek, a hires
nyitra-barsi palôc félsziget. Etnogrâfiai tény, hogy a zoboraljai
palôcok jobban megôrizték a magyarsâg ôsi jellegét a szlâv
tengerben lebîrhatatlanul ma is âllô "félszigeten", mint a zârt
tômbben élô magyarok. Kodâly vissza-visszatért erre az ôsi,
népdalkincses tâjra. A "Gerencséri utca", a "Csitâri hegyek
alati" hîres dallamai a nyitrai palôc félszigeten szûlettek. A
ghymesi vâr sasfészek.a Nyitra-vôlgy egyik legnagyobb erôdîtménye volt. Felépitése Forgâch Andrâs érdeme. 1241 ôta
alatta hômpôlyôgtek a tôrténelem âradatai. A kunokat Ara-

nyosmarôt tôrténete lartja szâmon, a besenyôket ma is nevében
ôrzô Zsitvabesenyô. A nyitravezekényi ûtkôzet, a négy
Esterhâzy tragikus hullâsât tudatunk, kegyeletûnk ôrizte meg.

Az észak-nyitrai Vitkôc elsô "nyugatos" magyar kôltônk,
Reviczky Gyula szûletési helye, Szenice Komjdthyjenô emlékét
ôrzi. A morva hatâr kôzelében megbûvô Rohô plébânia
templomâban pihen Gvaddnyi Jôzsef \ov3.s-gener3\is, a nagy

magyar poéta, a "Peleskei nôtârius" szerzôje. Ûrmény Fraknôi
Vilmos nagy tôrténettudôsunk, a Magyar Tudomânyos Akadémia egykori alelnôke szûletési helye. Érsekûjvâr Olâh Miklôs

palânkvârâbôl lett az egész Felvidék egyik legfontosabb erôditménye. Léva Dobô Istvân birtoka volt, Fûlek az egri vâr sorsâban osztozott... Kaztnczy, Barôti-Szabô,
szellemei ma
is ott jârnak a kassai Arpâd-hâzi Szent Erzsébet székesegyhâz
tâjân, a Nagysâgos Fejedelem ôrôk nyugvôhelye kôrûl...
Magyar Mûzeumukkal Kassa, jônéliâny esztendôre, a magyar
irodalom fôvârosa lett... Tinôdi Lantos Sebestyén itt énekelte
meg a magyar végvârak vesztét; nyugtalan lelke tân ma is ott
bolyong az Orbân-torony tâjân... A Hernâd egyik mellékfolyôja visz Eperjesre. "A vilâg legbâjosabb, legtûndéribb tâja"
— mondja Kazinczy, aki Tompâval, Kerényivel rândult ki
Borkûtra, kôltôi versenyuk helyére... Eperjes hîres-neves kollégiumâban nevelkedett a ragyogô magyar reformkor tôrzsgârdâja. Az ugyancsak felvidéki szârmazâsû Kossuth Lajos,
"népûnk szerelme", Pulszky Ferenc, Kazinczy Gâbor, a fôldrajztudôs Hunfalvy, Irânyi Dâniel. Ezt a pasztellszînû tâjat a
jernyei kûria gazdâja, Szinyet-Merse Pdl utânozhatatlan ecsetje
ôrôkîtette meg, miként a Vâg volgye sziklaormait, a Magas

Tâtra hôfôdte csûcsait atyâmfia, bârô Mednyânszky Lâszlô, a
Stibor-vajdai szârmazék, Beckô szûlôtte... A kassai ût Eperjesen, Branyiszkôn, Szepesvâraljân, Lôcsén ât vezet Késmârkra... Gôrgey téli hadjâratâra gondolunk... Lôcse vigyâz a
halott Thurzôkra, Késmârk a Thôkôlyekre, Bârtfa a

Serédyekre, Szepeshely a Zâpolyâkra... Ha a "jô palôcok"
orszâgâba lâtogatunk el, lélekben âlljunk meg a nôgrâdi
lankâk peremén pihenô Alsôsztregovân... Az ôsrégi magyar
nemesi csalâdbôl szârmazô halhatatlan Madâchunk csalâd-

fâjât életrajzirôi 1235-ig vezetik vissza. A késôbbi szâzadokban
felsorakozô Madâch-ôsôk mind a magyar nemzet kivâlôsâgai.

Madâch Jânos Thôkôly hîve, Madâch Péter, a legendâshîrû
"szakâllas generâlis", Kassa visszafoglalâsânâl vitézkedik... Jô
Mikszâth Kdlmânunk ugyancsak a szelid, nyâjas nôgrâdi tâj,
Sziklabonya sziilôtte. Szûlôfôldje a "Tôt atyafiakkal", "Jô
pal6cok"-kal mutatkozik be a magyar irodalomban. Losonc
Kdrmdn Jôzsef, Rimaszombat, Hanva Tompa Mihdly emlékét

vâltig — ma is — idézik... S vâltig emlékeznek Jôkaira, a
komâromi Jôkai-napokon, Czuczor Gergelyre Érsekûjvârott,
SzenciMolndr Albertre Szencen... Most kôd ûl az egykor zengô

Dunatâj felett... Gondolatban ma is ott jârunk a pozsonyi

Duna-parton...

Mirôl vallhat most a vén Duna, sorsunk

folyôja? Ôrôkérvényû vallomâsât, a Prîmâspalota, a Lôrinc- és
Mihâly-kapu ùzenetét meghalljâk-e a mai Budapesten? De a
kôdôn ât is hallik a pozsonyi Klarissza-templom remeldvû,
ôtszôgû tornyânak harangszava... A Kâptalan uccâbôl a tôrténelem izen mindnyâjunknak — magyarnak, nem-magyarnak
egyarânt... S egyszer majd felszakad a kôd a "Magyar Cicero",
Pâzmâny Péter dombéli sîrja s a Duna felett!

Tanulmânyunk megszabta keretei kôzôtt — a teljesség
igénye nélkùl — jârtuk a tôrténelem nyomân a felsô-magyarorszâgi fôldet. Lélekben vâltig ott jârunk — hol szelîd hegyek
kôzôtt, amelyekre râboritotta puha palâstjât a csend, hol a
Tâtra, Fâtra bércei alatt, a Vâg vôlgyében, avagy "virâgoskertjeinkben", a Csallôkôzben, Mâtyusfôldjén. Néhol megâllapodtunk egy-egy ôdon vâr, vâroska évszâzados falai kôzôtt s
elzarândokoltunk ezeresztendôs mûltunk megszenteit telephelyeire.

A régi Magyarorszâg, a "beata Ungheria" sohasem volt
soviniszta, nem ismerte a tûrelmetlenséget. A magyar nép
kîvânta és gyakorolta az egyenjogûsâgot s megrâzkôdtatâs
nélkûl ôvta meg a szlovâk csalâd ôsszetartô erejét, nyelvi
tudatât. A tôrôk idôk, Râkôczi-kor magyar—szlovâk népkôltészete bizonyîtja* az ôsi haza forrô szeretetét. Magyar—
szlovâk ellentétekrôl a XIX. szâzadig nem lehetett szô. Annâl
kevésbé, mert Magyarorszâgon az âllam nyelve nemzetek
feletti, a latin volt. Késôbb a reformkor legjobbjai megértették
a nemzetiségi kérdés komolysâgât és Kôzép-Eurôpâban elôszôr
foglalkoztak megoldâsâval. Eôtvôs Jôzsef, Wesselényi Miklôs
mûvei a nemzetiségi kérdés elsô tudomânyos feldolgozâsai kôzé
tartoznak. Széchenyi Istvân beszéde a Magyar Tudomânyos
Akadémia 1842 november 27-i ûlésén olyan korban intett bôlcs
mérsékletre, amikor — Eurôpa-szerte — a szélsôséges gondolkodâs kezdett hôditani. Dedk és Eôtvôs nemzetiségi tôrvénye
példâtlan volt akkor Eurôpâban.
A szlovâk igényeket elsô izhen 1848 mârcius 21-én, Lipôtszentmiklôson fogalmazzâk. Az 1861-es szlovâk Mémorandum

mérsékletesebb, felsô-magyarorszâgi szlovâk kerûletet javasol
Besztercebânya székhellyel. A Karel Havlicek Borovsky és

Frantisek Palacky "ausztro-szlâvizmusa" befolyâsa alatt âllô

szlovâk Stur és Hurban 1848-as siralmas vâllalkozâsa, a bécsi

reakciô szolgâlatâban âllô maroknyi szlovâk "szabadcsapat"
széthullâsât bizonyîtja a magyar-ellenes szlovâk tôrpe kisebbség
gyôkértelenségét. Beniczky Lajos kormânybiztos erélyes fellépése hamarosan véget vetett az itt-ott feiszîtott ellenérzéseknek.
A Ludovit Seôerm/szerkesztésében 1848/49-ben megjelenô

Prjatel Ludu (A nép barâtja), az akkori egyetlen nemzetiségi
lap, amely telles meggyôzôdéssel szolgâlta a magyar szabadsâgharc iigyét. Késôbb, minden kôvetkezményt vâllalva,
kôvette a kormânyt Debrecenbe is. A szlovâk szerkesztô mâr
1848 novemberében verses felhîvâst intéz a honvédsereg
szlovâk katonâihoz. Az "Ûjoncok eskùje" elsô szakasza — forditâsban — îgy hangzott:

"A Hazânak és Szabadsdgnak
Hûséget fogadunk,
Ennél dràgdbbat
A nagyvildgon nem ismerûnk."

Feljegyzést érdemel a Prjatel Ludu kôzleménye a debreceni, 1849 âprilis 14-i Fûggetlenségi Nyilatkozat utâni napokbôl:
"Most mi akarjuk, hogy ônâllô nemzetté legyûnk. Nem
akarunk a németek jobbâgyai lenni, ne parancsoljanak
nekûnk. Egyszôval, fûggetlen orszâggâ kell vâlnunk..." A nem
zetiségi megbékélés gondolata mindinkâbb elôtérbe kerùl ezek-

ben a hônapokban. A bécsi udvar kisérlete, hogy a nem
magyar népeket szembeâllîtsa a magyarsâggal, 1849 tavaszân

mâr korântsem jârt oly eredménnyel, mint hônapokkal elôbb.
Jôkai Môr kitûnô diplomâciai érzékkel lâtta meg az egymâsra
talâlâs szûkségességét és elismeréssel értékeli a szlovâksâg nagy
tôbbségének ônkéntes âldozatvâllalâsât. A szerkesztésében,
1849 elsô felében, Debrecenben megjelenô "Esti Lapok"-ban
îgy ir a magyar szabadsâg ûgye mellé âllô Prjatel Ludu érdemeirôl: "Sokan csodânak tartjâk, hogy felsôvidéki szlâv roko-

naink hazânk és szabadsâgunk ùgyét oly forrôn pârtoljâk...
Kinek érdeme ez? Elsôsorban a Prjatel Ludu néplapnak, mely
jô szellemû cikkei âltal e népet idejekorân felvilâgosîtva, elvâlhatatlanul hozzânk csatolta..." ("Szlâv sympathia", Esti
Lapok, Debrecen, 1849/3/7). Jôkainak irodalmi és kôzéleti

pâlyafutâsa kezdetétôl kûlônôs érzéke volt a nemzetiségi kér-

dések felismerése, a nemzeti megbékélés gondolatânak gyakorlati szolgâlata irânt. 1849 mâjusâban, a honvédseregek
âltal felszabadîtott Pest sajtôjâban "Nemzetiségi kérdések"
cîmmel îrâst kôzôl: "Készek vagyunk egy âltalânos amnesztiât
hirdetni... készek vagyunk elfeledni mindazt a vért, ami kiomlott, Isten bocsânata legyen rajta... Ami egy népnek boldogsâgot, jôlétet âd, mindazt megosztjuk mindenkivel, ki e haza
fôldjén Iakik... (Pesti Hirlap, 1849/5/3).Feljegyzést érdemel egy az 1918-as helyzetre jellemzô "kôzjâték". Dr. Hodza Milan 1918 november 25-én târgyalâsokat

kezdett az oktôbrista kormânnyal. A târgyalâsokra Budapestre
utaztak a Szlovâk Nemzeti Tanâcs végrehajtô bizottsâgânak

képviselôi is. îgy dr. Hodza bat vezetô szlovâk politikus bevonâsâval târgyalt anélkûl, hogy erre Prâgâbôl megbîzâst
kapott volna. Hodzat, miként ezt maga tôbb îzben hangoztatta, az a felfogâs vezette, hogy a cseh megszâllô csapatok
gyengesége teszi szûkségessé a kompromisszumot. A "Vilâg"nak adott nyilatkozata szerint "a târgyalâs fôcélja, az én felfogâsom szerint, egy olyan âtmeneti helyzetnek megteremtése
volt, amelyet a magyar kormânynak a cseh —tôt âllammal

szemben valô felfogâsa tett szûkségessé..." Hodza târgyalâsai
Budapesten rendkîvûl nagy ellenâllâst vâltottak ki Prâgâban,

"olyan riadalom és izgalom keletkezett, amelyet soha elôtte és
utâna nem lâttam" — vallja dr. Vavro Srobdr, a csehofîl
vezetô szlovâk politikus, késôbbi teljhatalmû miniszter, aki
Hodzât hazaârulâssal vâdolta.

A prâgai kormâny tehât dezavuâlta Hodzât, annak Bartha
Albert akkori hadûgyminiszterrel kôtôtt megâllapodâsât,
amelynek értelmében Pozsony, Kassa, Komârom és a Csallôkôz
magyar kézen maradnak és nagyjâbôl az etnikai hatârt kôvetve, csak a szlovâk-lakta teruletek kerûlnek a Szlovâk Nemzeti
Tanâcs igazgatâsa alâ mindaddig, mîg Pârizsbôl megjôn a végleges demarkâciôs vonalra vonatkozô elôîrâs. Benesék Hodza
doktort keményen leintették, visszarendelték és a francia kor

mâny segîtségét kérték. îgy nyûjtotta ât Pichon francia megbîzott december 3-ân kormânya jegyzékét Budapesten, amely
utasîtotta Kârolyiékat Felsô-Magyarorszâg kiûritésére. "Itt a
kész helyzet dont" — mondta Benes. A kérdés csak az volt,
âllanak-e rendelkezésre megfelelô katonai erôk a megszâllâsra?

Mert egyes, a pesti kormâny hatâskôre alôl ma^kat kivonô
magyar alakulatok — kôzôttûk a feledhetetlen iglôi géppuskâsok — nem voltak hajlandôk "békés" kiûritésre. Jellemzôen:
1918 november 2-ân Ripka cseh fôhadnagy 130 emberbôl allô
egysége volt az elsô "felszabadîtô" csapatocska, amely csak

Malackâig ôvakodott.^
Rôgzîtenûnk kell az ôsi Pozsony polgârsâgânak francia,
angol, olasz nyelvû tiltakozâsât a magyar koronâzô vâros meg-

szâllâsa vagy éppen elcsatolâsa ellen: "Pozsony vâros lakossâga
nyelvkiilônbség nélkûl kéri és kôveteli, hogy bârha a jelen
tiltakozâs az egész lakossâgnak megnyilatkozâsa — az ônrendelkezési jogot ônâllôan, mâs terûletek bevonâsa nélkûl —
semleges ellenôrzés mellett, formâlis titkos népszavazâssal is
gyakorolhassa." A csehszlovâkizmus szlovâk néptribunjai:
Srobâr, Ivânka Milan, Blaho, Derer Ivan csak jôval késôbb, az
egykori k.u.k. generâlis, Stik vezette gyenge "intervenciôs" egy-

ségekkel érkeztek az elârult kôzôs haza fôldjére, s csak 1918
december 29-én kerûlt sor a zômében az egykori osztrâk —ma
gyar hadsereg cseh szôkevényeibôl alakult légiô Piccione olasz
tâbornok és 129 fôbôl allô tôrzse vezetése alâ. Pozsonyt csak
1918 december 31-én szâllta meg a Riccardo Barecca olasz

brigadéros-ezredes parancsnoksâga alatt âllô 33. csszl. gyalogezred. Az ôsi vâroshâza archîvumâban fekszik egy jegyzôkônyv,
a vilâg egyik legszomorûbb îrâsa: "Jankô Zoltân, Pozsony vârmegye kormânybiztos-fôispânja, Kânya Richard, mint
Pozsony szabad kirâlyi vâros polgârmestere és Mitterhauser
Kâroly vârosi fôjegyzô ûnnepélyesen ôvâst emelnek a vârosnak
a cseh —szlovâk âllam exponensei âltal valô megszâllâsa ellen.
Unnepélyesen kijelentik, hogy Wilson 14 pontjâban leszegezett
ônrendelkezési jog alapjân âllanak és kôvetelik a népszavazâst,
hogy a vârost és lakossâgât megmentsék az ôsi hazâtôl valô
erôszakos elszakîtâstôl és a cseh —szlovâk âllamterûlethez valô

kikényszeritett âtcsatolâstôl." Kapcsolatosan, s ez is tôrténelmi
tény, "a csehszlovâk kormâny képviselôi és az entente csapatok

parancsnoka ûnnepélyesen kijelentik, hogy a vârost csupân a
lakossâg biztonsâga céljâbôl, s wilsom elvek alapjân kotendô
békekôtésïg szâlljâk meg katonai karhatalommal". Meg kell
âllapitanunk azt is, hogy egykoron a kisded csehofïl szlovâk
csoport Pozsonyt Wilsonovo Mestonak. kîvânta "âtkeresztelni".

Még abban sem voltak biztosak, bol legyen az âllam fôvârosa.
Vavro Srobâr, Pozsony fôvârossâ alakltâsânak krônikâsa elôbb
Zsolnâra, majd Turôcszentmârtonra, Besztercebânyâra, Zôlyomra, majd Nyitrâra gondolt. Nyitrâra, amely "a szlovâk
fejedelmek székhelye lévén, egyenesen hivatottnak lâtszott
székvârosul a szlovâk kormâny részére". A rossz ôsszekôttetés és
helyhiâny volt az oka, hogy — miként Srobâr vallja — "fordult
figyelmûnk Bratislava felé, melynek tôrténelme nagy jelentôségû a szlovâksâgnak is, mâr Devin (Dévény) kôzelségénél
fogva, amely a nagymorva fejedelmek hajdani székhelye
volt.'X?!) Mind Piccione tâbornok (a cseh —szlovâk "entente"
csapatok fôparancsnoka), mind Barecca brigadéros-ezredes,
Pozsony vâros katonai parancsnoka âllâst foglaltak a szlovâk
kormâny székhelyének Pozsony-Bratislavâban valô âthelyezése
ellen. 1919 februâr 4-én Srobârék Trencsénbôl Pozsonyba

szândékolt âttelepûlésekor, a MÂV magyarhû alkalmazottjainak âltalânos sztrâjkja megbénîtotta Felsô-Magyarorszâgot,
nagy riadalmat okozott Srobârék kôrében. Egyidejûleg
Pozsony lakossâga is egyôntetûen foglalt âllâst az ôncsinâlta
szlovâk kormâny bevonulâsa ellen. Csatlakozott minden

pozsonyi polgâr, az ôslakos szocialistâk is. A tiltakozâst, amely
egyben a pozsonyi âltalânos sztrâjkot is meghirdette a szlovâk
kormâny bevonulâsa ellen, dr. Jankovics Marcell olaszul, németûl és magyarul szerkesztette meg és kûldôttség élén
nyûjtotta ât Barecca ezredesnek, a megszâllô erôk paracsnokânak. Srobâr egykori vallomâsa szerint: "a vâros lakossâga
nem éppen barâtsâgosan fogadott, helyesebben: egyâltalân
nem ûdvôzôlt... a boltok redôit leeresztették, a szâllodâkban
nem akartak nekûnk szâllâst adni, a kâvéhâzakban, vendég-

lôkben mindenki sûketnek tetette magât és nem akartak kiszolgâlni." A "felszabadîtâs" felettébb furcsa kîsérô jelenségeil
A "felszabadîtottak" hâtât fordîtanak azoknak, akik âllîtôlag
megszabadltjâk ôket, sôt még darab kenyeret sem akarnak
adni a beosont kormâny tagjainak. Pozsony, az ôsi magyar
koronâzô vâros 59 éve tgy "keresztelôdôtt" ât Bratislavâra,

amelyet a jelenkori szlovâk propaganda "ôsi" szlovâk telephellyé léptetett elô és csempész âlhatatosan a vilâg kôztudatâba!

Nagydobronyt jôval megelôzte a véres pozsonyi 1919 feb-

ruâr 12. A megszâllôk olasz parancsnoksâga engedélyezte az
ûjabb tiltakozô nagygyûlést. Hatalmas ôslakôs tômeg a Vâsârtéren, de mâr rohannak az âllig felfegyverzett cseh légionistâk;
"egy-egy kiâltô lovés — azutân sortûz és ûjra sortûz." Nyolc
elnémult pozsonyi vértelen arccal, véres testtel fekûdt a ravatalon. Az elesetteket és a 23 sûlyos sebesûltet legnagyobb részben hâtân érte a lovés vagy a szurony és rohamkés dôfése.

Barecca, a magyarsâggal mindinkâbb rokonszenvezô, megértô
vârosparancsnok autôval rohant a nagygyûlés helyére, hogy
megfékezze a légionistâkat. A megvadult légionistâk egyike,
Sadlon nevû kôzlegénye, sajât parancsnokât puskatussal fejbevâgva, sûlyosan megsebesîtette. A "politikai sebesûlés"
kôvetkezményeként Barecca Riccardo brigadérost — csehszlovâk nyomâsra — levâltottâk, a pozsonyi magyarok kônnyes

bûcsûja kîsérte a demarkâciôs vonalra.''
A pozsonyi véres 1919 februâr 12 emlékét éppen olyan
kônnyes, el nem mûlô kegyelettel kell ôriznùnk, mint ugyanennek a tragikus magyar esztendônek komâromi, udvari,
fûleki és kassai vértanûiét!

A szôrnyû fôldomlâst ma is érzékelteti Illyés Gyula hûséges
és bâtor vallomâsa: "A barlanglakâs, pincelakâs csapâsân
megjelent a szâzad szôtârâban a vagonlakâs... ritka helyen
annyi emlegetésre méltôan, mint azon a terûleten, amelyet a
gyôztesek a magyar anyanyelvûek szâmâra kiszabtak, mâr
akkor végleges orszâghatârul. Szinte egymâshoz tapasztva
âlltak az emberlakta vagonok... fegyvert, katonât, pénzt és
ûjabb és ûjabb teruleteket kôveteltek a jôvendô kisantant
vezetôi,... negyedszdzad mûltân pedig, e teriiletek minden
magyarjdra mondatott ki kormdnyfôtôl olyan apartheid, majd
genoicid hatdrozat, amely nem egy pontjâban elérte az afrikai
fajmegsemmisitô tôrvény pontjait. Semmiképpen sem elfogult
ôsszegezés szerint tehât hatszâzezer lehetett azoknak a fôldônfutôknak szâma, akik otthonukbôl az ûjonnan megvont hatârokon innenre kényszerûltek, alig tôbb holmival — vagy még
annyival sem —, amennyit a vasûti felûljârôkrôl megfigyelhetett a szem... Ilyen arânyû 'népâttelepûlést' az ûjkori tôrténelem csak egyet ismer, az ôrményekét...
Végre szôlnunk kell az 1919 késô tavaszi-koranyâri felvidéki

anabâzisrôl is, amelyet az imperialista csehszlovâk haderô ônkényesen indîtott el, csapataival âtlépve a demarkâciôs vonalat. Elsôsorban a salgôtarjâni szénmedence birtokbavételére. Nem a "vonalas" pârt-tôrténetîrâs Budapesten, hanem a
gondosan kutatô Fogarassy Lâszlô Pozsonyban, az Irodalmi

Szemlében elemezte elsôsorban a 6. hadosztâly ellenâllâsât,®
majd nagy lendûletû elôretôrését az ezeréves kârpâti hatârok

felé. A nemzeti szempontok âltal ôsztônzôtt katonai vezetôk
kôzé tartozott a hatodik hadosztâly parancsnoka, Rab Akos
vezérkari

alezredes,

valamint

vezérkari

fônôke,

Bengyel

Sândor szâzados, a legénység pedig a 33. aradi, a 36. csanâd —
csongrâdi ezredek maradékaibôl, valamint békési ônkéntesek-

bôl és a VI. rohamzâszlôaljbôl âllott. Késôbb e hadosztâlyhoz
nyert beosztâst a mâr emlîtett hîres iglôi géppuskâs kiilômtmény is, amely 1918 késô ôszén egymaga hetekre késleltette a
cseh "bevonulâst". A félhivatalos cseh forrâs Qezek ezredes)
adataibôl ismeretes, hogy a csehszlovâk "intervenciôs" haderô

kétszeres gyalogsâgi és hâromszoros tûzérségi tûlerôvel induit a
salgôtarjâni bânyâk elfoglalâsâra. Fogarassy elemzése szerint
annak, hogy Salgôtarjân nem esett el, egyedûl és kizârôlag az
az oka, hogy a 6. hadosztâly élcsapatai mâr mâjus 8-ân oda-

érkeztek, a cseh tdmaddst erélyesen elhâritottâk, majd ellentâmadâsba lendûlve elfoglaltâk Fûleket, Losoncot, végig az
Ipoly-menti âllâsokat. Magam, kilenc éves gyermekként,
Ipolysâgon éltem ât azokat a feledhetetlen napokat, amikor a

nemzeti érzésû, nagyjâbôl palôc legénységû Pdlmay-csoport (a
proletârdiktatûra bukâsa utân, Rétség székhellyel karhatalmi
csendôrzâszlôalj) véres harcokban foglalta vissza az ôsi Hont

megye szék' elyét és a vâroska lakossâgânak ôrômûjjongâsâtôl
kîsérve, nemzeti szîneink alatt folytatta elôretôrését Léva felé.
A 6. hadosztâly hernâd-menti offenzîvâja Buzitânâl elhatârozô

csapâst mért a csehszlovâk csapatokra és jûnius 6-ân lelkes
tômegek ûnneplése kôzôtt vonult be a Nagysâgos Fejedelem
vârosâsba, a nemzeti szineinkben pompâzô Kassâra. Zengett a
Himnusz, Szôzat és a Râkôczi-indulô. A vôrôs zâszlôkat csak
napok mûltân, a Budapestrôl Kassâra érkezô direktôrum

parancsâra tûzték ki. S a hadosztâly tovâbb harcolt, elfoglalta
a Tarca-parti Athent, Fperjest, nehéz, erdôs terepen folytatta
elôretôrését és 1919 jûnius 23-ân elérte a Margitfalva —Szo-

molnok —Szepesremete vonalat s ezzel — ismételjuk és alâhûzzuk — megkôzelûette Magyarorszdg ezeréves hatdrdt!
Klofâc, Prâga akkori hadûgyminisztere fokozôdô rémûlettel lâtta a fejleményeket, bizalma mâr régen megrendûlt a
csehszlovâk haderô legfelsôbb olasz vezetésében, ezért ûjbôl
Pârizshoz fordult s a szâmukra vâlsâgos idôkben kerûltek
csapataik Pellé francia tâbornok legfelsôbb vezetése alâ. Pellével erôs vezetôi tôrzs érkezett az âllandô visszavonulâsban lévô

"intervenciôs" egységek élére.
Megindult a nemzetiszînû hadijelvények rendszeresîtésére

irânyulô mozgalom. Julier Ferenc, a késôbbi neves katonai
szakîrô, aki az egész felsômagyarorszâgi hadjâratot irânyîtô

Stromfeld Aurél utân a vezérkari fônôkséget âtvette,^ Rab
Âkos, a hatos hadosztâly parancsnoka, egész ezredek tisztikarai
erôteljesen siirgették a nemzeti szmek érvényesîtését. A legénység tûlnyomô tôbbsége — kôzôttùk a felszabaditott terûletek
ônkéntesei — lelkesen tâmogattâk ezt a tôrekvést. Kun Bêla,

Munnich Ferenc — aki az 1956-ban Kârpâtaljân megalakult
"munkâs-paraszt kormâny" kremlini megbizottja, halâlâig a
Szovjetuniô gâtlâsnélkûli kiszolgâlôja maradt — ellenezték
ezeket az "ellenforradalmi" tendenciâkat. Egyebekben Rab
Âkost — mâr a gôdôllôi "fôhadiszâllâson" Bôhm Vilmos hadûgyi népbiztossal tôrtént igen sûlyos ôsszetûzése miatt is —
azonnal levâltottâk s helyébe Polyâkovits alezredes, a hadosz
tâly egyik dandârparancsnoka lépett. Aligha ismert tény, hogy

Rab Âkos késôbbi igazolâsi eljârâsa sorân megâllapitâst nyert,
szândékâban volt hadosztâlyâval Budapest ellen vonulni és a
diktatûrât letôrni. A csehszlovâk csapatok harci értékének
rohamos csôkkenése, a lendûletes magyar erôk kikényszerî-

tette, âllandôsult visszavonulâs okozta prâgai pânikban
— amely a katonai diktatûrât is bevezette a még elorzott teriileteken — Benesék ûjbôl Pârizshoz fordultak segîtségért. Cle
menceau jûnius 7-i tâvirata parancsként érte Budapestet,
kôvetelve ebben a csehszlovâk hadsereg elleni tâmadâsok azonnali besz ûntetését és a magyar csapatoknak a demarkâciôs vo-

nalra valô visszavonâsât. A Négyek Tanâcsa is kôzbelépett,
kôzôlve az érdekelt felekkel a végleges magyar —csehszlovâk —
român hatârokat, amelyek alig kûlônbôztek a trianoni békeparancsba foglaltaktôl. A folyton fokozôdô autant-nyomâs

hatâsâra a proletârdiktatûra "Forradalmi Kormânyzôtanâcs"
elrendelte és jûnius 30-ân megkezdett visszavonulâs demoralizâlta a tâmadô szellemû csapatokat. A csehszlovâk erôk — az
antant jôvoltâbôl — jûlius 6-ân érték el a demarkâciôs vonalat.
Tanulmânyunk keretei nem engedik meg, hogy a tovâbbi
tragikus fejleményeket taglaljuk. Mindenesetre tény, hogy a
csehszlovâkok tovâbbra sem mondtak le a salgôtarjâni medence megszâllâsârôl, a magyar vasûti, kôzlekedési eszkôzôk és
a dunai flotilla megszerzésérôl. Nem beszélve a mâr elôzôleg

tôbb îzben erôszakolt "korridor"-rôl és egyéb elképesztô, hullarablô "terûleti engedményekrôl". Hangsûlyos emlîtést érdemel, hogy Salgôtarjânnâl elônyomulâsât kénytelen volt leâllîtani, s azt az antant és a roman hadseregparancsnoksâg ellenâllâsa miatt kiûriteni.

Tobb, mint ôt és fél évtized tâvlatâbôl vizsgâlva, az elszakitott terûletek, tancéljainknak megfelelôen elsôsorban a leleszakitott Felvidék magyar szôszôlôinak magatartâsât, megnyilatkozâsaikat ismételten rôgzithetjûk, hogy nemzethûségben, korszerû magatartâsban iskolât teremtettek. A szétdûlt

Kôzép-Eurôpa, de Eurôpa egyéb kisebbségei felé is példât
mutatô, ôsszehangolt munkâval, pompas felkészûltséggel harcoltak népûnkért, tâjékoztattâk a kiilfôldet a leszakîtott
magyar nemzettestek sorskérdéseirôl. Felvidék és Erdély ma
gyar vezetôi az egykoron Lugoson kiadott kisebbségjogi-védelmi szemléjûkkel, a Minorité Hongroise-vsl egyedûlâllô,
ûttôrô munkât végeztek. A Szûllô Géza, Jakabffy Elemér,
Szent-Ivdnyjôzsef, WillerJôzsef, Flachbart Emô alkotta felvidéki-erdélyi munkakôzôsség kisebbségvédelmi tôrekvései,
ûttôrô metodikâja a Népszôvetségi Lîgâk Uniôjâban is kûlônleges figyelemmel, megbecsûléssel talâlkoztak.
Az ûj, mesterséges âllamalakulatok kôzvéleménye és kormânyzata felé pedig tiszteletre méltô bâtorsâggal és kôvetkezetességgel hangsûlyoztâk, hogy sohasem fogjâk elismerni a

hazûgsâg és erôszak uralmât. Kôrmendi-Ékes Lajos 1920
jûnius 2-ân a prâgai nemzetgyûlésben a felvidéki magyarsâg
Deklarâciôjdt ismertette. A nyilatkozat kijelentette, hogy csak
azért vesznek részt az ûj kôztârsasâg parlamenti életében, mert
"Ez ûton vélik biztosûani a lehetôséget arra, hogy a velûk
elkôvetett példdtlanul sûlyos nemzetkôzi igazsdgtalansdgok-

nak, a kôzjogi és magânjogi jogfosztdsoknak ellenuk alkalmazott rendszerével szemben tiltakozô szavukat messzehangzôan felemelhessék."
Hangsûlyozta a nyilatkozat, hogy a felvidéki magyarsâgot
megkérdezése nélkûl kapcsoltâk Csehszlovâkiâhoz, majd
ezekkel az elhatârozô, drâmai szavakkal fejezôdôtt be:
" Onrendelkezési jogunkat soha és semmiképpen fel nem
adjuk, azt fenntartjuk és kôveteljûk!"
Szent-Ivdny Jôzsef 1920 szeptember 24-i kôltségvetési beszédében alapvetôen jelentette ki:

"...a felvidéki magyarsâg sohasem fogja elismerni, hogy
Csonka-Magyarorszdg nemzetgyûlése egyedûl jogosult volt a
ratifikdldsra... Mi ehkez a békéhez semmikor sem adtuk hozzdjdruldsunkat és sohasem fogunk sorsunk intézésérôl lemondani... "

A folyvâst fokozôdô nyomâs, a sorozatos jogfosztâsok, le-

tartôztatâsok, a hirhedt "âllamvédelmi szerv", a Propagacnâ
Kancellâria rémuralma lâttân lévai beszédében a kôvetkezôket

jelentette ki Szent-Ivdny Jôzsef, a bôlcs mérséklet embere:
"...a mi dlldspontunk az, hogy a békeszerzôdések az emberiség szégyenének bizonyultak, hogy azok megsemmisitették az
emberi jogokat, amikor bennûnket, mint nydjat kezeltek,
amikor odadobtak idegèn hatalmak ônkényének s kétes értékû
'kisebbségijogokat' adtak\ ...nem vagyok forradalmdr, de ha
ezek az dllapotok tovdbb tartanak, én leszek az elsô, aki azt
mondom: haszndld az ôklôdet! Mi mdr csak magunkban s az
Istenben bizhatunk.. .F'

A felvidéki Szôvetkezett Ellenzéki Pdrtok memorandummal
fordultak a Nemzetek Szôvetségéhez: "La situation des

minorités

en

Slovaquie

et

en

Russie-Subcarpathique",

Mémoire â la Société des Nations, 1923.

A tételesen ismertetett alapvetô kisebbségi sérelmek sorozata sem inditotta kôzbelépésre a politikai status quo képviselôinek maradéktalan befolyâsa alatt âllô, sûlyos ellentmondâsokkal megterhelt genfî gyiilekezetet.
Feltétlenûl érintenûnk kell az ûn. csehszlovâk âllamkon-

cepciôt eleve ellenzô szlovdk tényezôk tevékenységét. Ezek a
mai mértékadô szlovâk emigrâns kôrôknél ad acta kezeltetnek.

Pedig az idô ôket igazolta. Prof. dr. Frantisek Jehlicka, Victor

Dvorcdk, dr. Karol Bulissa elôre lâttâk a cseh—szlovâk
hâzassâg valôdi jellegét, a vâlâst elkerûlhetetlennek îtélve, tiszteletre méltô energiâval kûzdôttek népiik jobb jôvôjéért, a
Kârpât-medence egységének helyreâllîtâsâért. Lapjainkban:

"La Slovaquie" (Pârizs), "Slovensky Ndrod" (Budapest),
"Slovdk" (Krakkô) és a prof. dr. Jehlicka —dr. Kmosko szerkesztette "Zahranicny Slovdk"-han kûzdôttek a csehszlovâkizmus ellen.

A kisantant vezetô hatalmânak és irânyîtôjânak, Csehszlovâkiânak alapîtôi a hûszas évek sorân tett nyilatkozataikkal
nemcsak koncepciô-hiânyrôl, de az âltaluk teremtett kôzép-

eurôpai vâkuum kôvetkezményeként teljes bizonytalansâgukrôl
is tanûsâgot tettek. Masaryk âllamelnôknek a "Petit Parisien"ben megjelent, Richepierre-nek adott nyilatkozata, amely
szerint: "Szlovâk nemzet nincs,... ez csak a magyar propaganda kitalâlta mese,... a csehek és szlovâkok testvérek, a
nyelvi kûlônbségek csekélyek, a kôvetkezô nemzedékben ezek is
eltûnnek" — csak fokozta az antinômiâkat s a szlovâk emigrâciô Jehlicka-csoportjât egy Lengyelhonban szervezett Nemzeti Komité ellenakciôira sarkallta. Dvorcâk Victor, Jehlicka

professzor kûlfôldi propagandâjât, îgy a Népszôvetségi Ligâk
Uniôjâhoz intézett Memorandumât (1922) a kiâbrândult hazai
szlovâk hangok csak alâhûztâk. Hlinka Andrds ismert kijelentései, a vezetése alatt âllô Szlovâk Néppârt tôrvényhozôinak heves és elkeseredett parlamenti csatârozâsai a status quos

nyugati kôzvélemény szâmâra kellemetlen meglepetéseket
okoztak, megvâlaszolhatatlan kérdéseket vetettek fel. Khmo
szenâtor példâul igy kiâltott kôzbe a csehszlovâk szenâtus 1922

mâjus 31-i viharos ûlésén: "A magyarok alatt sokkal jobb voltl"
Pittsburghi egyezmény, autonômia a Szlovâk Néppârt zâszlajân, a centralista, csehofil Srobârok, Stefanekek, Stodolâk,
Dérerek, Houdekek készséges kôzremûkôdése a cseh kôzponto-

sîtô tôrekvések terén, tôményen érzékeltetik a szlovâk kérdés
sûlyos belsô s az emigrâciôban vâltig, most is kîsértô ellentétpârtjât.

A Janus-arcû csehszlovâk politika feljegyzést érdemlô meg-

nyilatkozâsa az 1923-as Masaryk—Pâlyi Ede beszélgetés. A
magyar ûjsâgîrô az âllamelnôkkel folytatott interjûja sorân az
akkori légkôrben felettébb kényes kérdéseket vetett fel. A vâ-

laszok sorân Masaryk kijelentette, hogy "a tûlnyomôan magyar
lakta teriiletek visszaadâsârôl igenis lehet târgyalni, de természetesen csak megfelelô feltételek mellett."
Viszont Bethlen Istvân és Daruvâry kûlûgyminiszter megâllapitottâk, hogy ugyanabban az idôben, amikor Masaryk
nyilatkozata napvilâgot lâtott, a csebszlovâk kormâny a
magyar âllamvezetésnek a kisebbségi kérdés, âllampolgârsâg,

az elbocsâtott magyar kôzalkalmazottak létkérdéseinek megoldâsât célzô târgyalâsa elôl mereven elzârkôzott.
Dokumentâciôs jellegû Masaryk 1927 oktôber 28-an tett
kijelentése:
"Sohasem titkoltam, hogy a békeegyezmények és kulônôsen
Eurôpa ûj felosztdsdnak mûve nem minden részletében tôkéletes, bizonyos korrektûra rêszletetrôl lehet tdrgyalni, de ennek

tdrgyilagosan és nem agitdciôszerûen kell tôrténnie. A tdrgyaIdsokat dllam és dllam kôzôtt kell lefolytatni."

Ilyen természetû târgyalâsokra azonban sem elôzôleg
Bruck-Kirâlybidân és Marienbadban, globâlisan késôbb sem,

az elsô kôztârsasâg ôsszeomlâsâig sor nem keriilt. A még
1938-ban is a teriileti reviziôtôl mereven elzârkozô dr. Milan
Hodza 1918-as "rugalmassâgârôl" mâr elôbb szôltunk. Semmit

sem okultak, a mindenkori csebszlovâk âllamvezetés a magyar
kérdésben vâltozatlanul merev imperialista âllâspontra belyezkedett.

A szlovâk impérium alâ kényszeritett felvidéki magyarsâg
mâsodik vilâgbâborût kôvetô kegyetlen sorsât Fdbry Zoltdn a
"Stôszi délelôttok" c. tanulmânykôtetében elôszôr kôzôlt "A

vddlott megszôlal" (1946), a cseb és szlovâk értelmiség cîmére
intézett vâd- és védiratâban rôgzîti. E marxista kôzîrô élet-

mûvének legdrâmaibb olvasmânya e rôpirat, amelyet egyetlen
cimzett sem méltatott.® "A vâdlott megszôlal" tartalmâval,
erkôlcsi sûlyâval, eme sôtét korszakra jellemzô sorsâval is mûl-

tunk egyik legdrâmaibb dokumentuma. Fâbry Zoltân egymaga roban neki az elszabadult pokolnak: "Aki nem ûvôlt a

farkasokkal, az ballgat, de szôlni nem mer. És ez fâj a legjobban: a barbarizmusnak ez az egyetemleges igenlése, ez a

ballgatôlagos beleegyezés, ez a szolidaritâsos kôzômbôsség, ez a
gyûlôlet-cimborasâg, ez az intellektuâlis menlevél a legembertelenebb cselekedetekre: ottbondûlâsra, szâmûzésre." Majd a

sommas, ma is hâtborzongatô, fellebbezhetetlen îtélet:
"Tâjainkon a rasszista materializmus az uralkodô tôrvény: a
faji imperializmus tekintetnélkûli kizârôlagossâga."
A hîrhedt, magyarirtô "kassai program"-ot tételesen târgyaltam "Belvederetôl Kassâig — A felvidéki magyarsâg ûtja a
bécsi dôntéstôl a 'kosicky programig'" c. tanulmânyomban
(Cleveland, 1969).

Igy alakult a mâsodszor is kisebbségi sorba lôkôtt cseh-

szlovâkiai magyarsâg sorsa. Ôt évtizeden ât "viselt dolgairôl" az
ipolyvôlgyi Gyônyôr Jôzsef vallott a pozsonyi tJj Szô, 1968
oktôber 27-i szâmâban: "A csehszlovâkiai magyarsâg keservesen és nagy âldozatok ârân vészelte ât a csapâsokat. Szâmban
kicsit megfogyott, de lélekben nem tort meg... Bebizonyosodott, hogy a gyôkerek jôk, a tôrzs életerôs,... eljôtt az ideje
annak, hogy alkotôjâvâ legyen hazâjânak."
A dubceki idôk enyhûlésének idôszakâban a Pozsonyban
ôsszehîvott Magyar Ifjûsâgi Szervezet alakulô gyûlésén, a
magyar ifjûsâgi klubok tanâcsadô testûletének nevében
imigyen szôl dr. Kocka Istvdn-, "Nehéz, kûzdelmes ût utân
szûletett meg ez a talâlkozô; ...nagy dolog ez, és kôtelez; ...ne
feledkezzetek meg az ostravai bânyâkban, csehorszâgi és

morvaorszâgi épîtkezéseken, ûzemekben dolgozô magyar fîatalokrôl sem, akik életûk legszebb éveit szûlôfôldjûktôl tâvol
kénytelenek leélni; .. .gondoljatok a nyelvi nehézségekkel kûzdô
fiatalokra, és alaposan vitassâtok meg a magyar fiatalok
jôvôbeni érvényesûlésének lehetôségeit; ...tudjuk, hogy méltôk
lesztek kûldetéstekhez."

Az ûgynevezett prâgai tavasz sorân felvidéki magyarsâgunk
magatartâsât elemezve, a tények politikai érettségét, jôzan lâtâsât és tiszteletet érdemlô, rendîthetetlen bâtorsâgât bizonyîtjâk. Két fontos nemzeti dokumentumrôl kell itt megemlékezni.
Az egyik, a CSEMADOK (Csehszlovâkiai Magyar Dolgozôk
Orszâgos Kultûregyesûlete) kôzponti bizottsâgânak deklarâ-

ciôja, a mâsik a Szlovâkiai îrôszôvetség magyar szekciôja vezetôségének hatârozott âllâspontja. Mindkettô arra vâlaszol, mi-

ként volna szûkséges végre rendezni a magyar nemzetiség
életét, jogi helyzetét, nemzeti és kulturâlis fejlôdését. Eme
— ma mâr tôrténelmi — dokumentumok hangsûlyozzâk, hogy
a kôztârsasâgban nemzetek és nemzetiségek élnek, és a nemze-

tiségek sorsât és létkérdését a teljes egyenjogûsdg szellemében
kell megoldani. A megoldâs egyetlen ûtja az orszâg federatîv
âtrendezése és a nemzetiségek — kôzôttùk a jelenleg legnagyobb magyar nemzetiség — jogainak tôrvényes biztosîtâsa
az ônigazgatâs elvei alapjân. Alig néhâny nappai a két fenti
dokumentum publikâlâsa utân, feltûnô nyilatkozatban tômôrîtik szilârd véleményuket a pozsonyi Uj Szô munkatârsai.®
Bâtor és nagy jelentôségû cselekedet ez, hiszen a lap a szlovâkiai KP kôzponti bizottsâgânak magyar nyelvû sajtôja.
"Tagsâgunk teljes egészében tâmogatja a CSEMADOK kôz
ponti bizottsâgânak a nemzetiségi kérdés rendezésére elfo-

gadott hatârozatât. Ûgyszintén helyesli a Szlovâkiai îrôszôvetség magyar szekciôja vezetôségének âllâspontjât. "
A szlovâkiai magyar publicisztika 45 utân nem tapasztalt
virâgzâsnak induit. A fôrum szegényes, âm annâl gazdagabb a
mondanivalô. Foglalkoznak a magyar nemzetrész életének
valamennyi terûletével. A magyar nemzetiség néprajzi helyzetével, az addigi népszâmlâlâsok felettébb vitathatô eredményeivel; cikkek sorozata târgyalja a magyar iskolaûgy létkérdéseit, javaslatot dolgoz ki a népoktatâs megnyugtatô és
igazsâgos rendezésére. Az irâsokban âllandôan visszatérô gon
dolât a federâciô és a nemzetiségek teljes egyenjogûsâga. Vizsgâljâk a magyar —szlovâk viszonyt, erôteljesen szôlnak a
magyar nemzetiség nyomorûsâgânak forrâsârôl, a kassai "kormânyprogramrôl" és a mâsodik vilâghâborût kôvetô teljes jog-

fosztottsâg keserves hârom esztendejérôl. Az Ûj Szô 1968
mârcius 27-i szâma beszélgetést kôzôl Lôrincz Gyuldval, a
CSEMADOK elnôkével, aki egyben a szlovâkiai KP kôzponti
bizottsâgânak is tagja volt. Ezért kûlônôsen fontos, rôgzîtést
érdemel akkori megnyilatkozâsa. A beszélgetés sorân Lôrincz
Gyula imigyen szôlt: "Minket 1918-ban senki sem kérdezett
meg, hogy hovâ akarunk csatlakozni, mi nem ônként csatlakoztunk Csehszlovâkiâhoz, minket ide csatoltak. Becsûletesen
kitartottunk, dolgoztunk szûlôfôldûnkôn, harcoltunk nemzeti
létûnkért, nemzetiségi jogainkért. Ha sorsunkkal nem voltunk

megelégedve, vessen magâra az, aki ezt az elégedetlenséget
elôidézte; ...végre azt is meg kell mondani a nagy nyilvânossâg
elôtt, hogy mindaz, ami 1945 —48-ban a magyar kisebbséggel
tôrtént, a gyarmatositôk môdszereire emlékeztetnek, hiszen

példâul a Csehorszâgba hurcolt magyarokat ûgy âmltâk a
piacon, mint a rabszolgâkat;(I) ...a személyi kultusz tôrvénysértéseiért sok hang kôvetelte mâr a felelôsségrevonâst, a meghurcoltak teljes rehabilitâlâsât és joggal kôvetelik ezt. A
magyar kisebbség esetében azonban még soha senki sem vetette

fel a felelôsség, a bûnôsségkérdését. A bûnôsôk, felelôsek kôziil
még soha, senki meg nem kôvette az ârtatlanul meghurcolt
magyar kisebbséget."

Még ma is izgatô kérdés, miként vâlaszolt a cseh és szlovâk
kôzvélemény a magyar nemzetiség okos, ôntudatos jelentkezésére. Nos, a fogadtatâs korântsem volt egyértelmû. Mîg Zora

Jesenskd asszony az Ûj 5zdnak adott interjûban^" a hîrhedt
"kassai kormânyprogTam"-hoz valô visszatérést lehetetlennek
tartja s kijelenti, hogy a magyar kisebbséggel szemben folytatott politikât — az "elhibâzott reszlovakizâciô" elképzelésével
egyetemben — el kell utasîtani; avagy Vladimir Minàc meg-

gyôzôdése, hogy a szlovâkiai magyar népnek éppen ûgy joga
van ddnteni létkérdésérôl, "mint nekûnk szlovâkoknak", s hogy

ezt a természetes jogât senki sem tagadhatja meg tôle,'^ addig
a PredvojhdLn Daniel Okali, a szlovâkiai magyarsâg 45-ôs ûldôzésének, ki- és âttelepitésének "szakértôje" ott folytatja, ahol
egykoron abba kellett hagynia. A "Kulturny Zivot", "Rolnické
Noviny", a "Smer" a nemzeti kulturâlis egyenjogûsâg és a felvidéki magyarok âltal elôszôr megfogalmazott ônigazgatâs
kôvetelését "a szabadsâg szélsôséges kihasznâlâsânak" bélyegzik. Lôrincz Gyulât, a CSEMADOK elnôkét a "Lud" c. szlovâk
sajtôorgânum nacionalista, soviniszta, sot egyenesen irredenta
tendenciâkkal vâdolja. Kôveteli Lôrincz és târsai haladéktalan

levâltâsât, "mert mûkôdésûk a kôztârsasâg szétbomlasztâsânak
ismert, szomorû emlékeit ébreszti... " Ismét Fàbry Zoltdn âll ki,
vâlaszol fellebbezhetetlenûl: "A vâdaskodâsok helyett értelmes,

a dolgok megoldâsât és az egyûttélést segîtô elképzeléseknek
kellene kôvetkezniûk, ezekre azonban eddig hiâba vârtunk;
.. .a vâdak kimerîtik a râgalmazâs és uszîtâs fogalmât. Ezeket a
vâdakat mâr néhânyszor a nyakunkba varrtâk, sôt a kollektîv
bûnhôdés sem maradt el; ...az otromba vâd, az ôtvenes évek
gyâszos emlékû kelléke, most ismét a hâtunkon csattan."
Dr. Gustav Hnsdk, akkor a csehszlovâk KP elsô titkâra,
1968 szeptember 10-én, a CSEMADOK kôzponti bizottsâgâ-

nak komâromi iilésén még a kôvetkezôket mondta: "Bizonyos,

hogy 1945 utân a magyar lakossâgot sok sérelem érte, sok ostobasâgot, sok kôvetkezetlenséget és méltânytalansâgot kôvettek
el vele szemben. Az évek tâvlatâbôl ezt meg kell mondanunk."
Mindez szôlam volt csupân! Az akkori helyzetkép lehetô pontos
feivâzolâsa érdekében, a husâki kormânyzat alakulâsât ele-

mezve hangsûlyoznunk kell, hogy a magyar nemzetiség bôlcs
mértéktartâssal, de indokolt ôntudattal megfogalmazott kôveteléseire tovâbbra is folytatôdott a szlovâk sajtô tôrténelemhamisitô gyûlôlet-hadjârata, amelynek végsô szôlama ismét a
"magyarokat ât a Dunânl" harsogâsban érte el tetôpontjât.
Az 1968-as liberalizâlôdâs s az âllam federatîv âtalakulâsa

sorân okos ôntudattal kivîvott eredményeket a husâki szivôs resztâlinizâlâs sorân fokozôdô gyorsasâggal vesztette el a felvidéki

magyarsâg. A CSKP 1969 âprilis 17-i gyûlése a dôntô fordulôpont; a liberalizâlôdâs dubceki szârnya — elsôsorban a szovjet
beavatkozâs kôvetkezményeként — pârtszinten is dôntô vere-

séget szenvedett. A husakizâlâs sorân a CSEMADOK népéhez
hû elnôkségének és kôzponti bizottsâgânak sommâs levâltâsa
mutatja a sôtét mûlt visszatérését. A rozsnyôi szârmazâsû Fdbry
Istvdn (nincs kapcsolatban Fâbry Zoltânnal, a "stôszi remetével"), Malinovszkij marsall tôrzsének egykori beosztottja, a
CSKP kôzponti bizottsâgânak tagja, a Szlovâk Nemzeti Tanâcs
alelnôke lett Dobos Ldszlô, a dubceki kormânyzat târcanélkûli nemzetiségi minisztere utôda a CSEMADOK elnôki

székében. Fâbry Istvân hatârozta meg a CSEMADOK jôvô
ûtjât, s a kôzponti bizottsâg huszonôt, az ellenôrzô bizottsâg
két tagjânak felmentése és Fâbry Istvân, egykori spanyol
milicista pârthû târsainak kooptâlâsa utân tett nyilatkozata az
ortodox sztâlinizmus maradéktalan befolyâsât bizonyîtja. A
népûkért példâsan helytâllô, elnémîtott magyar népvezetôk
"jobboldali opportunistâk, nacionalista csôkevények, akik a
68/69-es években hibât hibâra halmoztak és sûlyos torzulâsokat a szervezeti életben." Varga Béla, a pârtbizalmi fôtitkâr a CSEMADOK életében megnyilvânult "negatîv tendenciâkrôl" beszélt, harcot hirdetve a szôvetségben megnyilvânulô
jobboldali, nacionalista nézetek, kispolgâri radikalizmus ellen.
Az "eredményes" munka érdekében szorosan kîvân egyuttmûkôdni a kultûra és népmûvelés aZ/am^ szerveivel. E téren ma

az a helyzet, hogy a CSEMADOK, a szlovâkiai magyarsâg
egyetlen népmûvelô és târsadalmi szervezete, az autonômia lâtszatât is elvesztve, a Szlovâk Szocialista Kôztârsasâg népmû-

velési minisztériumânak alârendeltségében, ellenôrzésével
kénytelen népnevelô-mûvelô tevékenységét kifejteni. Ujabban
— sok esetben — a kormânyszerv, a Népmûvelési Intézet,
avagy a helyi nemzeti Bizottsâgokkal karôltve kerûl sor a helyi,
jârâsi, orszâgos magyar népmûvelô rendezésekre. Ctibor Tahy,
a Népmûvelési Intézet igazgatôja szerint "a nemzeti bizottsâgok mellett mûkôdô intézményekben a CSEMADOK szervezetei is eredményesen fejthetik ki tevékenységûket." A magyar
tômegek heves ellenérzését bizonyîtja Ctibor Tahy kijelentése:
"A CSEMADOK helyi szervezeteinek semmi okuk a bizalmatlansâgra az âllami szervekkel szemben. Sajnos, helyenként
ilyen esetekkel is talâlkozunkl"

Az erôszakkal "âtallîtott" Szlovâkiai îrôszôvetség magyar
szekciôjânak taggyûlésén "az elkôtelezett irodalom"-rôl elmélkedtek. S ez mindent elârul. Hdy Gyula budapesti marxista îrô
az "elkôtelezett irodalomrôl" igy elmélkedik^^ : "Elkôtelezettség: igen âm, de kivel szemben valô elkôtelezettség? Erre a
kérdésre lehet olyan ûgyes vâlaszt adni, hogy az îrôra nehezedô
erkôlcsi sûly pehelykônnyûvé vâlik tôle. Akinek az a fô, hogy
kônnyûvé tegye az elkôtelezettség nehezen viselhetô sûlyât,
annak biztos fogâsok âllnak rendelkezésére. Példâul az, hogy
nem az emberiségnek kôtelezi el magât, hanem — mondjuk —
egy politikai pârtnak." Nos, Bâbi Tibor, ez a valôban "elkô
telezett" irô, az emlitett Irôi taggyûlésén "pârtos" héwel hirdette meg a pârtos esztétikâhoz és vilâgnézethez valô visszatérés
kôvetelményét. Miként a mâr elhûnyt Fâbry Zoltân, a kiûzôtt s
mâr szintén elkôltôzôtt Szalatnai Rezsô esetében is, tâmadott,
denunciâlt a pozsonyi Madâch-kônyvkiadô, Dobos Lâszlô ellen. Elîtélte a "kônyvkiadôi kôvetkezetlenséget, amely a szo
cialista kônyvkiadâs normâitôl eltérôen kezelte a hagyomânyok
felelevemtésének kérdését". Itt — a sorok kôzôtt — ûjbôl Fâbry
Zoltân "A vâdlott megszôlal" megrâzô kordokumentumânak,
negyedszâzados késéssel tôrtént kiadâsât sorolta a fôben jârô
bûnôk kôzé!

A Fâbry Istvân okozta csôdtômeget a pârt és a kormânyzat

kénytelen volt felszâmolni. Ûjbôl Lôrincz Gyulâért nyûltak

vissza, aki a buciapesti Magyar Nemzetben, sokat elârulô nyilatkozatâban vâzolta a CSEMADOK jôvô terveit, vonalveze-

tését. Hangsûlyozta, hogy a szlovâkiai magyarsâg egyetlen târsadalmi és kulturâlis szervében a kôzelmûlt eseményei okozta
"torzulâsok" jelentôs kârokat okoztak. Lôrincz messzemenôen
retrogrâd a "prâgai tavaszt" kôvetô eseményeket, magyar fej-

lôdést illetôen. "Megfeledkezik" a "Jogunk magyarnak
lennî" felvidéki magyar kâtérôl, amely az ônigazgatds és ônA?/eyeze5 jogânak megfogalmazâsâval ûttôrô jelentôségû volt az
eurôpai nemzetiségek addigi tôrténetében. A husâki re-sztâli-

nizâciô ismeretében korântsem meglepô, ha îgy szôl: "Bïzonyos
értelemben nyerûnk is azzal, hogy a szlovâk mûvelôdésûgyi
minisztériumhoz tartozunk." (Kiemelés S.L.) Az egyetlen szlo
vâkiai magyar szervezet kulturâlis autonômiâjârôl tehât nem

beszélhetûnk! Valô igaz a felvidéki magyar
"kulturâlis jogfosztottsâg âllapotdba kerûltûnk. "

jajkiâltâs:

A pârt- és kormânyvezetés parancsolta "szocialista haza-

fisâg" a jelszô minden vonatkozâsban. A CSEMADOK alap- és
kôzépfokû szervezetei azonban a mûlthoz, az ôtvenes évek

gyakorlatâhoz hasonlôan, példâs igyekezettel, a régi hûséggel,
magyar tartalommal tôltik meg széles kôrû tevékenységeiket.

Ûj honismereti, nyelvmûvelô, irodalmi szakkôrôk, szînpadok
alakulnak, folyvâst bôvul a néprajzi gyûjtômunka, teljes pompâjukban virâgzanak a nagy magyar tômegeket megmozgatô
népmûvészeti bemutatôk. A galântai Kodâly-napok keretében
megrendezésre kerûlô Orszâgos Magyar Énekkari Fesztivâlon
az egész — folytonosan fejlôdô — felvidéki magyar kôrusmozgalom tiszteleg nép-nemzeti zenénk vilâghirû mesterének
pompâs életmûve elôtt. A felvidéki magyarsâg szellemi életérôl
a XV. Magyar Talâlkozôn szâmoltam be.'^
Az 1947-es parancsbékével a magyar kisebbség az eurôpai
nemzeti kisebbségek népes tâborâban az elsô helyen âll. A
szlovâkiai magyar nemzetiség egyôtôdét teszi ki az egész
Kârpât-tâj magyar kisebbségének.
De minden magyar ûldôztetés, leîrhatatlan keserv ellenére
— miként Janics Kdlmân bâtran és messzehangzôan âllapîtja

meg — a 70-es népszâmlâlâs szerint valamennyi dél-szlovâkiai
jârâsban, ahol magyar tôbbség, vagy kisebbség van, a magyar
etnikum mind abszolût, mind relatîv értelemben teret nyert.

"Joggal valljuk, hogy a szlovâkiai magyar kisebbség tovâbbi
gyarapodâsâval szâmolunk..Nem lehet bât a nemzeti
kisebbségek tôrvényszerû felszivôdâsârôl beszélni a mai
Szlovâkiâban.

A magyar nemzeti emigrâciô — miként a mûltban szâmtalanszor megbizonyîtotta — egy a csonka hatârokon innen és
tûl élô magyarsâggal kegyetlen megprôbâltatâsai idejénl
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Szendrey Tamàs dr. (Erie, PA):
A PITTSBURGHI EGYEZMÉNY
A CSEHSZLOVÂK ÂLLAM EREDETE
ÉS A PÂRIZSI BÉKETÂRGYALÂSOK
Minden âllam-nemzet eredete tisztâzatlan kérdés s a véle-

mények s felfogâsok szerteâgaznak az emberileg elérhetô igazsâg és a hatârnélkûli emberi fantâzia legszélsô korlâtai kôzôtt.
Ez a tisztâzatlan kérdés még inkâbb bonyolult, ha olyan nemzet-âllamrôl van szô, mint Csehszlovâkia, mert itt két kôzeli, de
évszâzadokig kiilon élô, rokon nép (a cseh és a szlovâk) és

népi-nemzeti csoport jâtszott kisebb-nagyobb szerepet.'
A felvetett kérdéskomplexumnak csak egy részére korlâ-

tozom figyelmûnket, még^pedig a szlovâkok felfogâsât és
szerepét târgyalom; ezen a szûkîtett târgykôrôn belûl pedig
fôleg a pittsburghi egyezmény, a turôcszentmârtoni nyilatkozat

és a pârizsi békekonferencia Szlovâkiâra vonatkozô eseményeit
vizsgâlom kôzelebbrôl."
Az elsô vilâghâborû megrendîtô eseményei és a hâborût
kôvetô béketârgyalâsok sorsdôntô pillanatai ellentétekkel teli-

tett politikai helyzetet eredményeztek. Senkit sem elégîtettek ki
a béketârgyalâsok; sem a gyôzteseket, sem a legyôzôtteket és az
ebbôl fakadô elégedetlenség magâval hozta a béketârgyalâsokon szentesîtett

hatârozatok

és

hatârok

feldûlâsât.

Az

Osztrâk—Magyar Monarchia letûnt a politikai élet porondjârôl és a hajdani âllamszervezet egyes népeinek nemzeti tôrekvései kerûltek az egyre bonyolultabb események kereszttûzébe.
Bâr a csehek fontos szerepet vittek a monarchia szétbomlasz-

tâsâban, fôleg azért, mert még a hâborû idején szervezkedtek,
ûgy gondoltâk, hogy bevonjâk a szlovâkokat is nemzeti kûzdel-

mûkbe. Viszont szândékuk foganatositâsa nehézségekkel jârt.
A problémâk a két nép lényegesen eltérô mûltjânak és a
fôldrajzi-politikai tényezôknek a kôvetkezményei voltak. Ezek-

nek a tényeknek figyelembevétele feltétlenûl szûkséges, hogy a
csehek és szlovâkok âltal folytatott nemzeti tôrekvésekrôl

âtfogô és ârnyaltabb képet nyerhessûnk.
Tôbb nyilatkozat fûzôdik a csehszlovâk âllam eredetéhez,
de egyikhez sem fûzôdik annyi félreértés és polémia, mint a
pittsburghi egyezményhez. Ennek tôbb oka van. Legfontosabb

az a tény, hogy az emlitett egyezményt mind cseh részrôl, mind
szlovâk részrôl emigrânsok alkottâk, bar cseh részrôl osztrâk—
magyar (de cseh —morva szûletésû) âllampolgârok is alâîrtâk.
Ezenkîvûl Masaryk Tamàs, a szâmûzôtt Csehszlovâk Nemzeti
Bizottmâny elnôke is alâîrta, mégpedig cseh részrôl. Az ebbôl
szârmazô jogi és politikai problémâk târgyalâsâhoz szûkséges
megemlîteni, hogy miért és hogyan keletkezett a pittsburghi
egyezmény.^ Amikor az Amerikâba vândorolt csehek és szlovâkok râdôbbentek arra, hogy elképzelhetô egy ônâllô cseh
szlovâk âllam felâllîtâsa, ôk is részesei Idvântak lenni ennek a
politikai és nemzeti mozgalomnak. Ez a kôriilmény és érdeklôdés eredményezte a pittsburghi egyezményt.

1918 mâjus 30-ân ôsszegyûltek a cseh és szlovâk egyesûletek
képviselôi Pittsburghban. Ezen a gyûlésen Masaryk Tamàs is
jelen volt. A gyulekezet szândéka pedig az volt, hogy az Amerikâban élô cseheket és szlovâkokat is bevonjâk a fûggetlenségi

mozgalomba.'^ A talâlkozô eredménye lett az ûgynevezett
pittsburghi egyezmény. Sok félreértésre adott alkalmat ez az
egyezmény és bâr maga a dokumentum nem is olyan fontos, a
hozzâfûzôtt remények és az ezekkel pârosulô politikai vitâk
mégis szûkségessé teszik ennek a dokumentumnak jellemzését.
Az egyezmény bevezetô pontja leszôgezi a résztvevôk szervezeti hovâtartozâsât; a hârom szerzôdô a Slovak League of
America, a Czech National Alliance és a Fédération of Czech
Catholics. A résztvevô egyesûletek megnevezése utân a szerzôdésszôvege hangsûlyozza, hogy a târgyalâsok Masaryk jelen-

létében tôrténnek és ô is alâîrta a szerzôdést. A pittsburghi
egyezmény lényeges pontja pedig a kôvetkezô: "We approve of
the political program which aims at the union of the Czechs
and Slovaks in an independent State composed of the Czech
Lands and Slovakia.
Itt semmiképpen sem arrôl beszélnek,
hogy ôsszeolvasztjâk a két népet; inkâbb arrôl van szô, hogy
egyesiteni szândékozzâk a csehek és szlovâkok âltal lakott
terûleteket egy kôzôs âllamban. Az itt lefektetett szândékot

kétségkivûl megerôsîtette Masaryk alâîrâsa is, még akkor is, ha
csak mint tanû îrta alâ. Viszont az alâîrâs elhelyezése az egyezményen nem arra vall, hogy tanûként îrta alâ, mivel a cseh
alâîrôk kôzûl az ô neve van a? elsô helyen, a szlovâkok alâîrâ-

sait pedig az egyezményt rôgzîtô papîr mâsik felén talâljuk.
Annyi bizonyos, hogy az egyezmény csak az Amerikâban élô
csehek és szlovâkok szândékât fejezi ki kôzvetlenûl, mégis
fontos a dokumentum, mert ez a szândék tôbb szempontbôl

egyezik a csehszlovâk fiiggetlenségi mozgalom szândékâval és
mert a mozgalom vezetôje is alâîrta.
Ami az egyezmény alâîrâsât illeti, Masaryk îgy nyilatkozott
emlékirataiban: "Ez az egyezmény csak azért jôtt létre, hogy
lecsillapîtsunk egy kis szlovâk csoportot, amelynek tagjai, Isten
tudja milyen, ônâllô Szlovâkiârôl âlmodoztak."^ Ezekutân
nehéz felfogni, miért is irta alâ Masaryk a pittsburghi egyez
ményt. Véleménye szerint az egyezmény nem volt egyéb, mint
"egy helyi megâllapodâs amerikai csehek és szlovâkok kôzôtt
arrôl, hogy milyen politikât hajlartdôk kôvetni."' Akârmit îr is
Masaryk errôl az egyezményrôl, mâsok mégis tôbbet fûztek az
egyezményhez és az ô alâîrâsâhoz, mint ô maga. A szlovâkok
tôbb mint két évtizedig hivatkoztak erre az egyezményre

autonômiâjukért folytatott kûzdelmûkben.® Ivdn Dérer, a
csehszlovâk kôztârsasâg igazsâgûgyminisztere 1938-han mon-

dott egyik beszédében foglalkozott a kérdéssel és azt âllîtotta,

hogy az nem volt szerzôdés, csak egyezmény, és îgy nem jogerôs
szerzôdésrôl van szô.^ Dérer tovâbbâ azt âllitja, hogy az
1918-as turôcszentmârtoni nyilatkozat hûségesebben fejezte ki
a szlovâk nép akaratât.^® Ettôl eltekintve, a pittsburghi egyez
mény tôbbszôr szerepelt a cseh —szlovâk vitâkban, fôleg
1929/30-ban, amikor Masaryk az egyezmény szôvegét hamisîtvânynak minôsîtette Hlinka pâter szlovâk vezérhez intézett

levelében.'' Bâr ez nagy feltûnést keltett, az egyezményre
vonatkozô érdemi jogi kérdést mégsem oldotta meg, mert a
csehszlovâk politikai helyzet lényegesen megvâltozott az ûj
âllam fûggetlenitése kôvetkeztében. Ekkor mâr a pittsburghi
egyezményrôl szôlô vita inkâbb ûriigy volt a cseh —szlovâk
ellentét kôvetkeztében, helyesebben a szlovâk autonômiâért
folytatott kûzdelemben.

A csehszlovâk kôzôs politikai kûzdelmek sorân létrejôtt nyilatkozatok kôzûl fontos szerepet jâtszott még a turôcszent

mârtoni nyilatkozat", ezt 1918 oktôber 30-ân irtâk alâ.'^ Ez a
nyilatkozat, figyelembe véve az âllandôan alakulô nemzetkôzi

helyzetet, kimondta a csehszlovâk ônâllôsâgot. Az egyezmény
elôzményei kôzé tartozik, hogy M. Juriga, a budapesti parlament egyik szlovâk képviselôje, mâr oktôber 19-én kôvetelte a
szlovâkok részére az ônâllôsâgot és a képviseleti jogot, a pârizsi

béketârgyalâsokon.^^ A turôcszentmdrtoni nyilatkozat eredeti
fogalmazvânya kimondta ezeket a kôveteléseket és ezeken kîvul

a fûggetlen elhatârozâsi jogot (self-determination) is kôvetel
te.^"^ Viszont Milan Hodza, a csehszlovâk gondolât egyik szlo
vâk hive âtirta a nyilatkozatot. Ez az ûjra fogalmazott
nyilatkozat mâr nem mondta ki oly hatârozottan a fûggetlen
elhatârozâsi jogot és nem emlîtette a szlovâkok képviseleti jogât

a béketârgyalâsokon.^^ Mâr itt a kezdetén feltûnô az a tény,
hogy a csehszlovâk gondolât és a szlovâk autonômiât célzô
politika, elsôsorban Hlinka pâter vezetésével, ôsszeûtkôzôben
volt. Az autonômiât célzô politikai irânyzatot elôsegîti a
hâborû utâni viszonyok âllandôan romlô helyzete Szlovâkiâban
és a cseh kôzigazgatâs ellen tett panaszok egyre nôvekvô

szâma.^® Az itt tartôzkodô amerikai és angol diplomatâk,
Hugh Gibson és Cecil Gos/mg jelentései erre vallanak. Gosling
Curzonhoz irt jelentéseiben azt âllîtja, hogy majdnem âltalânos az autonômiât kôvetelô hangulat,^^ tovâbbâ azt jelentette,
hogy a szlovâk parasztok nem kedvelik a cseheket, kivâlt a
vallâsi kûlônbségek miatt.'®
Ilyen kôrûlmények kôzepette indultak ûtnak Pârizsba
Hlinka pâter és a szlovâk autonômiai mozgalom vezetôi.

A pârizsi béketârgyalâsokon Benes Edudrd képviselte a
csehszlovâk érdekeket és kielégîtô kapcsolatai voltak a nagyha-

talmakkal.'^ Kihasznâlva ezeket a kapcsolatokat, Benes 1919
februâr 5-én mondott beszédében lefektette a cseh elképzeléseket és Szlovâkiânak a cseh —morva tartomânyokhoz valô
csatolâsât kôvetelte. Beszédében Benes azt âllîtotta, hogy a
csehek és szlovâkok valamikor (nem mondta, mikor) egy
âllamot alkottak, a lakossâg csehnek érzi magât és teljes egészében csatlakozni klvân a tervezett csehszlovâk âllamhoz; kije-

lentette tovâbbâ azt is, hogy a két nép azonos nyelvet beszél,
azonos a kultûrâja és ugyanaz a vallâs âltalânos itt is, ott is.^"

A jelenlévôk — legalâbb is Charles Seymour, az amerikai
kûldôttségnek osztrâk —magyar ûgyek szaktanâcsadôja

szerint — osztottâk Benes nézeteit, kivâlt Szlovâkiâra vonat-

kozôlag is.^^
Benes, a béketârgyalâsok folyamân, emlîtette Stephen
Bonsal amerikai ezredesnek (aki egyébként Wilson tolmâcsa is
volt), hogy Stefanik Mildn jô barâtja volt, bar nem értettek
egyet minden politikai kérdésben, de egyiitt kûzdôttek a cseh-

szlovâk gondolatért.^^ Ennek a véletlen beszélgetésnek csak
késôbb lett kôvetkezménye, mégpedig akkor, amikor 1919
szeptember 19-én a szlovâk kûldôttség felkereste Bonsal ezre-

dest s kôzôlték, hogy Stefaniktôl hoznak egy levelet,^^ aki még
1919 jûniusban, légi baleset kôvetkeztében, bâr gyanûs kôrûl-

mények kôzôtt, meghalt.^'^ Bonsal nem klvânt a szlovâk kûldôttséggel talâlkozni, viszont érdekelte a Stefanik-levél és ezért
mégis târgyalt a szlovâkokkal. Stefanik azt kérte levelében,
hogy segîtsenek barâtainak, mert ô eskûszik, hogy a levél

âtadôi az igazat mondjâk.^® Miutân Bonsal elolvasta a levelet,
a szlovâk kûldôttek kôzôlték vele, hogy Hltnka pâter is itt van

Pârizsban, de illegâlisan.'^® Azt mondtâk tovâbbâ Bonsalnak,
hogy Hlinka pâter vâltozâsokat Idvân eszkôzôlni a Szlovâkiâra
vonatkozô dôntésekben. Bonsal azt vâlaszolta, hogy a St.
Germain-i szerzôdést szeptember 10-én alâîrtâk és îgy vâltozâsokra nincs kilâtâs.

Ezekutân Hlinka kôzôlte Bonsal ezredessel, milyen kôrûlményesen jutott el Pârizsba; mondta, hogy nincsen cseh ûtlevele. Kettôjûk beszélgetése folytân Hhnka Benest vâdolta
Stefanik halâlâval és kifejtette, hogy a szlovâkok mennyit
szenvedtek a cseh uralom alatt.29 Bonsal feljegyzései szerint

Hlinka azt âllitotta, hogy gazdasâgilag és vallâsi szempontbôl

jobb dolguk volt magyar uralom alatt.^° Bonsal szô szerint
jegyezte fel Hlinka kôvetkezô kijelentését:
The Czechs regard Slovakia as a colony, and they treat us
as though we were African savages. A broad they shout that we
belong to the same race, and yet at every opportunity they

treat us as helots. Within the borders of what they are pleased
to call Czechoslovakia, they treat us as hewers of wood and
drawers of water for their High Mightiness of Prague
Ezek sûlyos vâdak, de részben megmagyarâzhatôk politikai
és vallâsi érvelésekkel. Seton- Watson azt âllitja, hogy Hlinka
megsértôdôtt, mert a cseh kormâny Srobar Vauro doktort

bizta meg a szlovâk ûgyek intézésével és Srobar ôt teljesen

kizârta az ûj kormânybôl.^^ Miutân Hlinka megmagyarâzta
Bonsalnak, hogy lengyel ûtlevéllel és tâmogatâssal érkezett
Pârizsba,^^ Bonsal megemlîtette az esetet Home ezredesnek és
André TardieuneV. is,^"^ de az ûgynek nem lett eredményes
folytatâsa.
A talâlkozâs utân a szlovâk kûldôttség âtnyûjtott egy nyilat-

kozatot a békekonferenciânak^® (1919 szeptember 20-ân). A
nyilatkozat szôvege kifejezte panaszaikat a csehek ellen és
hatârozottan kôvetelte az autonômiât egy cseh—szlovâk âllam
keretein belûl.^^
A csehek hamarosan râjôttek, hogy a szlovâk képviselôk
Pârizsban tartôzkodnak. Osuky Istvân, a csehszlovâk kormâny

pârizsi nagykôvete, értesîtette Clemenceaut (1919 szeptember
24-én), hogy Hlinka pâter agitâl a csehszlovâk kôztârsasâg

ellen, autonômiât kôvetel, és valôszmû élvezi a szlovâkiai
magyar "elemek" tâmogatâsât.38 Osuky azt is jelentette, hogy
a szlovâk képviselôk ûtlevéllel vannak Pârizsban és kôvetelte eltâvolîtâsukat, ami meg is tôrtént. Visszaszâllîtâsuk utân a

csehszlovâk kormâny letartôztatta Hlinka pâtert és târsait 1919
oktôber 13-ân.^® Ezekre az eseményekre felfigyelt az angol
kormâny képviselôje, Cecil Gosling és jelentésében kôzôlte kor-

mânyâval, hogy Hlinka pâter letartôztatâsa politikai kôvetkezményekkel jârt; tûntetések, a béke visszaâllitâsât célzô politikai
mozgolôdâs, fokozôdô ellenszenv a cseh kôzigazgatâs ellen, és
még magyar rokonszenv is észrevehetô voltA'' Jelentésében
Gosling azt javasolta kormânyânak, hogy gyakoroljon nyomâst
Benesre, mivel az îgért politikai reformokat még nem hajtottâk

végre, fôleg a szlovâk teruleteken."^^ Az évdecemberében pedig
Gosling azt jelentette, hogy Masaryk beismerte a sok atrocitâst,
szintén fôleg szlovâk terûleteken, és megîgérte, hogy az atrocitâsokért felelôs elemeket eltâvolîtja. Gosling viszont kételkedett
Masaryk igéretében és ugyanakkor azt is jelentette, hogy
Benes sem hajtotta végre az îgért politikai reformokat."^^
Bâr a cseh és a szlovâk népelemek viaskodâsa, és ezen belûl
a szlovâkok elnyomâsa a csehek âltal — és ezt még a cseh tôrténészek, pl. Josef Korbel most megjelent kônyvében,
Twentieth Century Czechoslovakia: The Meanings of its
History'^'^ is elismerik, bâr szorgalmasan keresnek mentô ma-

gyarâzatokat — nem éppen kisebbségi kérdés, legalâbb is nem
magyar szempontbôl; a szlovâk irôk és tôrténészek tetemes
része mégis ûgy âllîtja be; és az ô megvilâgîtâsukban és az ô
szempontjukbôl annak is kell tekintenûnk. A kisebbségi sorsba
kergetett népelemek védelmezésére ûgynevezett kisebbségvédelmi szerzôdéseket îrattak alâ az olyan ûj, azaz utôdâllamokkal, amelyekben maradtak még népi kisebbségek; a csehszlovâk kormânnyal is alâîrattak ilyen szerzôdést 1919 szeptember lO-én.'^^ A kisebbségvédelmezô szerzôdést a csehszlovâk kormâny nagyszâmû, elsôsorban német és magyar
kisebbségeivel szemben nem tartotta be, a szlovâkok pedig azt
âllîtottâk, hogy a tôbbséget alkotô cseh —morva népelem

politikai gépezete velûk szemben sem tartotta be a kisebbségi
védelmet. Még ha fûggôben tartjuk is a kérdést, hogy kisebbség volt-e a szlovâk népelem és most nem foglalkozunk a
szlovâk nép vezetôinek nem éppen dicséretre méltô kisebbségi
politikâjâval, kivâlt a felvidéki magyarsâg irânt tanûsitott
magatartâsâval, kénytelenek vagyunk megâllapîtani, hogy a
békeszerzôdések âltal foganatosîtott hatârrendezés és az ebbôl
fakadô kisebbségvédelmezô szerzôdések nem teremtettek sem
kielégîtô, sem tartôs âllapotot. Ujabb kisebbségek foglaltâk el
az elôbbi kisebbségek helyét, elégedetlen népi-nemzeti elemek
elégedetlenek maradtak és Kôzép-Eurôpa rendezése még
mindig adôs maradt a mûltbôl ôrôkôlt és ûjonnan teremtett
problémâk megoldâsâval.
A békekonferencia egyik vezéralakja, David Lloyd-George
sem lâtta 1919/1920-as cselekedeteinek és politikai felfogâsânak kôvetkezményeit. 1939-ben megjelent emlékiratai-

ban'^® mâr mâsképpen értékelte akkori tevékenységét és az âtértékelés utân azt îrta, hogy Benes rôvidlâtô politikus volt.
Ennek a kôvetkezményének minôsîtette azt a tényt, hogy akkor
nem ismerte fel, hogy akkori tevékenysége és hiszékenysége
ûjabb polyglot âllam felâllitâsâhoz vezetett;"^' beismerte
tovâbbâ, hogy végzetes kôvetkezményei voltak annak a
ténynek, hogy a csehek nem voltak hajlandôk autonômiât biztositani a szlovâkoknak és nem tartottâk be a kisebbségeket

védelmezô szerzôdést sem.^® Lloyd-George Igy jellemezte a
békeszerzôdések âltal életrehlvott csehszlovâk âllamot hûsz év

tâvlatâbôl: "Csehek, németek, szlovâkok, magyarok, lengye-

lek, ukrânok — nem ûj Ausztria ez, amely a cseh zâszlô alatt
jôtt létre?"

Az angol âllamférfi vallomâsa hûsz év tâvlatâbôl tanulsâgos, de az angol kormâny prâgai megbîzottja, Cecil Gosling
mâr 1919-ben râmutatott ezekre a nehézségekre. Akkor mellôzték jelentéseit; hûsz éwel késôbb, a mâsodik vilâghâborû
kùszôbén, a polyglot csehszlovâk âllam elemeire széthullott.
Az 1939 utân bekôvetkezô események târgyalâsa mâr nem
tartozik tanulmânyom keretébe, bâr a mâsodik vilâghâborû
kôvetkezményei és a kisebbségi âllapotok tovâbbélésének târ
gyalâsa, minden nehézsége ellenére is, megérdemli fokozott
figyelmûnket.
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Haraszti Endre (Hamilton, Ont., Kanada):
SZVATOPLUK

A SZLOVÂK ÉS MAGYAR KAPCSOLATOK KEZDETEI
A IX. SZÂZADBAN
(A szerzôaz elôszôbana szlovdk—magyar viszony vérségi és lelkiségi alapjaira utal.
Tanulmdnydt "egy szlovdk apa s egy magyar anya dldott emléke kùêri'. A szlovdk
eredel kérdésének tisztdzdsa utdn Nagy Moravia kialakuldsdt ismerteti, majd a Nagy
Mordvia belsô harcaira és a magyarok elsô pannôniai portydira vonatkozô tôrténeti

adatokat soroljafel, csakezta széles Idtôkôrûmegalapozdst kovetôen tér dt Szvatopluk
tôrténetének tûzetesebb tdrgyaldsdra ûgy, ahogy az aldbbiakban olvashatjuk.)

Szvatopluk

Szvatopluk, akit a szlovâkok elsô nagy uralkodôjuknak tekintenek és a "Nagy Szavtopluk" néwel ruhâztak fel, olyan

kôrûlmények kôzôtt kezdhette meg uralmât, amely — legalâbbis kelet felôl — eléggé biztosîtottnak lâtszott. A magyar

tôrzsek

be-becsaptak

a

Kârpât-medencébe

{Othere

és

Wulfstan viking hajôsok a Béga-folyôn magyarokkal talâlkoztak, de ezek lehettek erdôelvi "késô-avarok" is), de a magyar-

sâg fôhadiszâllâsa ez idô tâjt még a Dnyeper-folyô vidékén volt.
Boris bolgâr kirâly orszâga ugyan elérte a Tisza —Marcs

hâromszôgét, de a kirâly mâr felvette Bizânc ortodox-keresztény hitét és elszlâvosodott turâni népének békét, megbocsâjtâst hirdetett. Egy ideig nem kellett tartani a "nândoroktôl". (Ez volt a dél-erdélyi bolgârsâg Kârpât-medencében
ismert neve.) A németek is — ideiglenesen — békében hagytâk
Szvatoplukot. Német Lajos el volt foglalva testvérével II. (Kopasz) Kârollyal foganatosîtandô megegyezéssel — nomeg, egydarabigmeg is bîzott vazallusâban, Szvatoplukban, akinek azt
a szerepet szânta, hogy a keletrôl jôvô népek felé a német
fôldeket védô ûtkôzôâllam feje legyen.

Német Lajos hamarosan megtudta, hogy Szvatopluk pontosan olyan erôs katonaâllamot épit fel Moravia terûletén,
mint amilyen erôs katonatartomâny volt uralma alatt Nyitravâr kôrnyéke. Megtudta azt is, hogy Szvatopluk a németeknek
nem megbizhatô szôvetségese, hiszen egyre jobban eltâvolodott
Rômâtôl is és a bizânci kapcsolatokat szorgalmazta gôrôgkeleti
papok meghîvâsâval. Tudta, hogy az az ember, ki oly kônnyedén elârulta nagybâtyjât, Ratiszlât a németeknek, éppoly
kônnyen elârulhatja majd a németeket is.
Megindultak tehât a német erôk és 871-ben elârasztottâk

Nagy-Morâvia tûlnyomô részét. Karlomân bajor herceg — Né
met Lajos fia — nyîltan ellenséggé nyilvânîtotta Szvatoplukot,

bâr az tiltakozott a gyanûsitâs ellen. Ûgy lâtszik, Szvatopluk és
a felvidéki szlovâkok kôzôtt is megszakadhatott a kapcsolat,
mert azok megvâlasztottâk Slavomir tôrzsfôt fejedelmûknek és
ônâllô védelemre rendezkedtek be a németek ellen. Déva vâra

megint bevehetetlennek bizonyult.
Kôzben Szavtopluk a németek bôrtônében vârta sorsânak
jobbrafordulâsât. Mindennél jobban bântotta, hogy a
szlovâkok — az ô tâvollétében — Slavomirt vâlasztottâk meg.
Kônyôrgôtt az ôt foglyultartô Karlomânnak, hogy engedje
szabadon. Nem kevesebhet igért, mint azt, hogy a német erôkkel egyiitt sajât szlovâkjai ellen indul s Slavomirt ledônti fejedelmi székébôl!

Karlomân eleinte hûzôdozott, de aztân beadta derekât. Is-

mét csalôdott Szvatoplukhan, aki ekkor mâr ârulâst ârulâsra
halmozott. A németek kôrûlzârtâk Dévât, de Szvatopluk,
amikor bejutott a vârba, hirtelen megegyezett Slavomirral.
Atvette a vâr parancsnoksâgât, kitôrt a németekre, mégpedig

olyan erôvel és kegyetlenséggel, hogy hîrmondôi is aligkeriiltek
belôle haza.

Az ismét uralomra jutott Szvatopluk addig verte a vasat,
amîg az meleg volt. 873-ban ismét megtâmadta s megverte
Karlomdn csapatait. A bajor uralkodô atyja, Német Lajos
segitségét kérte, amit az megtagadott. Erre a bajorok szégyenteljes fegyverszûnetet kônyôrôgtek ki a gyôzedelmes Szvatop-

luktôl, elismerték a Nagy-Morâvia fûggetlenségét (Forsheim,
874).

Szvatopluk dicsôsége tetôpontjân âllott. Olyan terûletet
uralt, amelybe beletartozott Pannônia, Bohémia és Szlovâkia.
Székhelye Devin vâra volt. Uralma még lengyel terûletre is
kiterjedt; megverte a vislânok nagy létszâmû — mégpogâny —

népét. A luzitâniai szerbek is alâja tartoztak. Az âltala pârtolt
Metôd jô diplomâciai szolgâlatot tett neki akkor, amikor ismét
tisztâzta a német pûspôkôk vâdjait és a Szentszék oltalmâba
ajânlotta Nagy-Morâviât.

Szvatopluk hîre, hatalma messze tûlterjedt Moravia, sot a
Kârpât-medence hatârain. Még Ibn Rustah mohammedân
lexikogrâfus és Gardîzi, a két évszâzaddal késôbbi észak-afganisztâni tôrténettudôs is megemlékezett rôla; "A szlâvok"-rôl
— tôbbek kôzt — a kôvetkezôket irta:

"...Leghîresebb kôzôttûk az, akit a 'fônôkôk fônôkének'
hivnak, s akinek neve Sz.w.jj.t.b.l.k. Ô magasabb rangban van
mint Szubandzs, az utôbbi az ô helyettese. Annak a vârosnak a
neve, amelyben él: Dzs.r.wâb. Havonként hâromnapos vâsârokat tartanak ott, amelyeken adnak és vesznek." (Szubandzs
talân Slavomirral azonos, Dzsrwâb alighanem Devin.)
Mint ahogy az âltalâban a kozépkori, ûjdonsûlt "keresztény" fejedelmekkel tôrtént, Szvatopluk sem volt olyan hithû,
mint amilyennek politikai okokbôl kiadta magât. Magânéletében szlâv ôsei pogâny hitét gyakorolta. Mikor Metôd szigorûan
megbirâlta, akkor megharagudott szlâvjai apostolâra, s elônyben kezdte részesîteni Wiching pûspôkôt, a németek Nyitrâra
kûldôtt fôpapjât, aki szemet hûnyt a fejedelem pogânykodâsa
felett. A kegyvesztett Metôd nem elégedetlenkedett. Tudta,
hogy a németek és Szvatopluk népe kôzôtt engesztelhetetlen a
gyûlôlet s a tôrténelem ôt igazolja. 885-ben hait meg. A

legfôbb papi méltôsâgot és feladatot papjâra,

Gorazdrdi

ruhâzta ât.

Szvatopluk kôzben uralta orszâgât és jô diplomâciai
érzékkel lâtta el azt a hintapolitikât, amelyet birodalmânak

geopolitikai helyzete tôle megkôvetelt. Mikor a Kârpât-medencébe ismételten betôrô magyarok (881) egészen Vindobo-

nâig (Bécsig) hatoltak — a forrâsok egy részének âllitâsa
szerint —, a nagymorva fejedelem jô képet vâgott a magyar
tôrzsfôk felé és tûzelte ôket a németek megtâmadâsâra.
A 880-as évek elsô felében valôszinûleg mâr szinte min-

dennapi volt a magyarok megjelenése a Duna-medencében.
Nyilvânvalô, hogy céljuk a terepismeret megszerzése volt, a
Kârpât-medencében élô népek erejének kifûrkészése, esetleg

egy jôvendô letelepûlés helyének megszabâsa. Âllitôlag az
utolsô éveit taposô Metôd is talâlkozott egy "magyar kirâly-

lyal". Tudjuk, hogy a magyaroknak ez idôben nem voltak
kirâlyaik s arrôl sem tudunk, hogy Almos fejedelem személyesen jârt volna a Duna —Tisza tâjân. Valôszmû, hogy egy
magyar tôrzsfôt nézett a jâmbor szlâv apostol "kirâlynak",
nomeg az sem lehetetlen, hogy a "késô avarok" (székelyek)
valamelyik erdélyi fejedelmét tisztelte meg ezzel a cîmmel.
Metôd halâla idejében Szvatopluk gondjai egyre nôttek.
Hîr jôtt arrôl, hogy a "Hetumoger" tôrzsei ismét nyugati
irânyba mozdultak, âtkeltek a Don és Donec folyôkon (885).
Egy évre râ kievi kapcsolatai alapjân értesûlhetett arrôl, hogy a
"fekete ugrik" (ahogy Nestor kievi krônikâs îrta) elhagytâk
Kiev falait és "Atelkuzun" (Etelkôzôn) âtvonulva, a "magyar
hegyek" irânyâba tâvoztak. Atelkuzun mâr veszedelmes kôzelségben volt Szvatopluk orszâgaihoz. Râadâsul, egy évre râ
(887), Karlomân fia, az éles eszû és harcias Arnulflett a német
kirâlyl

Szvatopluk mindent elkôvetett, hogy hatalmât megerôsitse.
Tudta, hogy ehhez a németek bizalmât ûjra meg kell szerezni.
Még arra is képes volt, hogy sajât szlovâk papjait ûldôztette,
elmozdîtotta,

helyiikbe németeket helyeztetett.

Mindezzel

azonban Arnulf\iirk\y bizalmât nem szerezte meg. A nagy képességû német kirâly Szvatopluk és a szlovâk gyûlôletének
légkôrében nevelkedett. Arnulfnak volt gondja râ, hogy az
Etelkôzben tâborozô Arpâd nagyfejedelemmel kapcsolatokat

létesîtsen. Mâr ekkor megszûlethetett a magyarokban "Attila
ôrôkének", visszafoglalâsa, mely egyben "Bajân khagân ôrôke"
is volt.

A

dôntô

fordulat

akkor

kôvetkezett

be,

amikor

a

magyarokat kelet felôl kôvetô besenyôk 889-ben betôrtek a
Volga vôlgyébe. Ez ôsztônôzte a magyar tôrzseket Arpâd megvâlasztâsâra és a tôrzsszôvetségek "vérszerzôdéssel" valô
szorosabbâ fûzésére. 892-ben ûjabb magyar alakulat jutott el

egészen Pannôniâig, meg is ûtkôzôtt a morvâkkal s az — immâr ôregedô és gyengiilô — Szvatopluknak semmi kétsége sem
tâmadhatott afelôl, hogy ez az ôsszeûtkôzés nagyobb szabâsû
morva —magyar hâborû elôjâtéka volt. Egyelôre azonban
minden lecsendesedett, a kôzeljôvô viharos eseményei még a
jovendô méhében rejlettek.

Érdekes, hogy Bîborbaszûletett Konstantin, a csâszâri
tôrténetirô mennyire zavaros fôldrajzi ismeretekkel rendelkezett, amikor a korabeli Nagy-Morâviât a "tûrkôktôl" (magyaroktôl) délre hatârozza meg, holott az Etelkôztôl északnyugatra

volt. Egyébként ezt îrja Szvatoplukrôl ("A birodalom kormânyzâsârôl" c. munkâjâban):
"Tudnivalô, hogy Moravia fejedelme, Szvatopluk vitéz volt
és félelmetes a vele szomszédos népek szemében. Ennek a
Szvatopluknak hârom fia volt, és halâla elôtt orszâgât hârom
részre osztotta fel, és hârom fiâra egy-egy részt hagyott; meghagyta, hogy az elsô nagyfejedelem legyen, a mâsik kettô pedig
az elsô fiûnak legyen alârendeltje. Buzdîtotta ôket, hogy ne tâmadjanak viszâlykodva egymâs ellen; ilyen példât târva
elébûk: elôvett hârom vesszôt, azt ôsszekôtôzte és odaadta elsô

fiânak, hogy tôrje el ezeket, s mikor az nem bîrta, odaadta
ismét a mâsodiknak, ûgyszintén a harmadiknak, majd azutân
szétbontotta a hârom vesszôt, odaadta egyenként a hâromnak,
azok pedig fogtâk és felszôlîtâsâra, hogy tôrjék el, tûstént
eltôrték azokat. E példâval buzdîtotta ôket; azt mondta, hogy:
'Ha egyetértésben és szeretetben elvâlaszthatatlanok maradtok, ellenség meg nem hôdît és le nem gyôz benneteket; de, ha
viszâly és vetélkedés tâmad kôztetek, és hârom uralomra kûlônùltôk el, nem vetitek alâ magatokat a legidôsebb testvérnek,

egymâs kezétôl megsemmisûltôk, meg szomszédos ellenségeitek
is teljesen tônkretesznek'. "

Az ôreg Szvatopluk szeme elôtt nyilvân a Frank Birodalom
Nagy Kâroly utân bekôvetkezett ôsszeomlâsa lebegett, amikor
e példabeszédet — melyet mâr az ôkori gôrôg Ezôpusz is emlîtett — fiai elé târta.

893-ban ûjabb magyar hadjârat zavarta meg a pannôniai
szlâvokat, amelyet egy év mûlva ûjabb magyar betôrés
kôvetett.

Ez volt Nagy Szvatopluk halâlânak éve is (894). Huszonnégy éven keresztûl uralkodott szlâv orszâgai felett és vitathatatlanul kiérdemelte, hogy a csehek, szlovâkok, szlovének ûgy
emiékezzenek râ, mint példaadô nagy kirâlyukra. Igaz, hogy
hatalmât ârulâssal szerezte meg, igaz, hogy hatalmât ârulâssal,
szûntelen ide-oda-pâtolâssal volt képes csak megôrizni, de
viszont az is igaz, hogy kôzben olyan katonai erényeket, olyan
ravasz bel- és kûlpolitikât folytatott, amely alkalmassâ tette
arra, hogy a rettegett németek kôzvetlen szomszédsâgâban is
erôs orszâgot szervezhessen. Arnulf ismételt tâmadâsait sikeresen elhâritotta.

Szvatopluk utôdai és a magyarok

Szvatopluk fiai nem fogadtâk meg haldoklô atyjuk tanâcsât. Bîborbanszûletett Konstantinust olvasva a kôvetkezô
sorok ôtlenek szemûnkbe:

"Miutân ennek a Szvatopluknak a halâla utân egy esztendôt békességben tôltôttek, viszâly és meghasonlâs tâmadt
kôztûk, belhâborût inditottak egymâs ellen, s jôttek a tûrkok,
teljesen tônkretették ôket, és elfoglaltâk orszâgukat, amelyben
most is laknak. A nép maradékai szétszéledve, a szomszédos
népekhez, a bolgârokhoz, tûrkôkhôz, horvâtokhoz és a tôbbi
néphez menekûltek."

Szvatopluk fiai tehât méltatlanokkâ vâltak apjukhoz, akit
pedig a személyéhez fûzôdô szlâv mondâk mâr akkoriban nagy
jellemmé igyekeztek magasztositani. (Az egyik ilyen monda
szerint Szvatopluk oly jô kereszténnyé lett halâla elôtti napjaiban, hogy megôlte lovât, elâsta kardjât, koldusnak ôltôzôtt,
Zobor-kolostor ajtajân kopogtatott és hâtralévô életét imâdkozâssal tôltôtte.)

Legidôsebb fia, II. Mojmir lett az utôda, mîg nâlânâl fia-

talabb ôccse, II. Szvatopluk nagy terûleteket ôrôkôlt — bâtyja
fennhatôsâga alatt. II. Mojmir korântsem rendelkezett atyja
hatalmâval és tekintélyével. A csehek mâr 895-ben elszakadtak
tôle, sôt ugyanakkor a pannôniai szlâvok is megtagadtâk a
hozzâ valô tartozâst s îgy uralkodâsânak teriilete Szlovâkiâra
korlâtozôdott. Mire Cseh-Bohémia elszakadt és hûbéruraik, a
németek azonnal bevonultak, addigra a luzâtiai szerbek és a
vislân-lengyelek is fiiggetlenîtették magukat Mojmirtôl. II.
Mojmir most mâr csak abban az irânyban tett erôfeszîtéseket,
hogy legalâbb Szlovâkiât megvédje kûlsô behatolâs ellen.
Mojmir valôban igen nehéz helyzetben volt, mert nemcsak
a németek bosszûjâtôl kellett tartania, de a szlâvok kôzôtt is

egyenetlenséggel kellett szâmolnia. Ôccse, Szvatopluk mâr
nyîltan II. Szvatopluknak. nevezte magât s nem csinâlt titkot
abbôl, hogy bâtyja uralmâval elégedetlen. A németek persze
felismerték a két testvér kôzôtt az ellenségeskedést és Szvatoplukot bâtyja elleni lâzadâsra ôsztôkôlték. Mikor Mojmir vitéziil
visszaverte a német alakulatokat, Szvatopluk nyîltan a németekhez csatlakozott, velûk ment és elérte azt, hogy NyugatPannôniâban és Kelet-Bajororszâgban terûleteket kapott.

Mojmir problémâit nôvelte a rettegett magyarok kôzeledése is, akikrôl tudta, hogy Arnulf kirâllyal szôvetségben
vannak s kôzel van az az idô, amikor szlâvjai két tûz kôzé
szorulnak. Mindemellett, a "barbâroknak" hitt magyarok
megdôbbentô diplomâciai felkészûltségrôl tettek tanûsâgot
azzal, hogy Bôlcs Leô bizânci csâszârral is szôvetséget kôtôttek
Simeon, bolgâr "câr" ellen és kârpât-medencei invâziôjukat
ôsszekôtôtték a bolgârok elleni al-dunai hâhorûval. Mojmir
alighanem tudott arrôl, hogy a magyaroknak is megvannak a
maguk sûlyos gondjaik — pl. az al-dunai hâborû sûlyos veszteségei s a môgôttûk haladô besenyô tôrzsszôvetség megûjulô tâmadâsai —, de nem volt lehetôség arra, hogy a tâvoli besenyôkkel, vagy bolgârokkal kapcsolatot létesitsen. 896-ra virra-

dôra Ârpâd fejedelem mâr âtkelt a vereckei szoroson és valahol
a Tisza folyôtôl keletre serege ûjra egyesûlt nemcsak fîânak,
Leventének megmaradt al-dunai hadaival, de az erdôelvi késôavarokkal is. Ugyanannak az esztendônek a kôzepe tâjân mâr a
Dunât is elérték a magyarok és Aquincumtôl le Csepelig fôhadiszâllâst ûtôttek fel. A kôvetkezô évben sûlyos vereséget

mértek a maros-vidéki "nândorokra", azaz Simeon car helytartôjânak, Zalânnak seregeire. 898-ban vették fel az elsô kapcsolatokat a morvâkkal. A XI. szâzadbeli, "Gesta Ungarorum"-nak nevezett ôskrônikâbôl idézûnk:

"Miutân pedig hallottâk a lakosoktôl a fôld jôsâgât, hogy a
Duna a legjobb folyôvîz, és hogy annal a tâjnâl a vilâgon jobb
fôld nincsen, tanâcsot tartottak, és Kûnd fiât, Kusidot kôvetûl
kûldték, hogy menjen és tekintse meg az egész fôldet, és ismerje
ki a fôld Iakosait... Azutân a tartomâny fejedelméhez,
Szvatoplukhoz ment, aki Attila utân uralkodott... Azutân
visszakùldték ugyanazt a kôvetet kôzmegegyezéssel az emhtett
fejedelemhez, és fôldjéért egy nagy fehér lovât kûldtek neki
arâbiai arannyal megaranyozott nyereggel és aranyos fékkel."
A tôrténet azzal végzôdôtt, hogy fôldet, fûvet és vizet kértek
a magyarok a lôért s Szvatopluk ezt — a jô vâsâr reményében — készséggel megadta; nem sejtette, hogy ezzel jelképesen

Pannôniât adja ât. Mikor Pannônia âtadâsât megtagadta, azt
a magyarok csatâban vették el tôle. (Ez volt valôszinûleg az a
morva hâborû, amely 898-ban tôrtént s melyet ugyancsak
Amulf szôvetségében bonyolîtottak le. Nem vitâs, hogy a tôrténetben nem Nagy Szvatopluk, hanem//. Szvatopluk, a pârtûtô fiû szerepel. Vannak forrâsok, amelyek szerint nem Kusid,

hanem Kurszân, Ârpâd vezértârsa volt a morva fejedelemmel
târgyalô fél. Megint mâs forrâsok a morva fejedelmet Zuatapolugnak, Scentepolugnak, vagy Zentepolugnak hlvjâk. A
fehér lôrôl szôlô monda tôredékét Anonymus is âtvette az ôsgesztâbôl.)

Kézai Simon, IV. (Kun) Lâszlô kirâly udvari papja, 1283
tâjân îrt "Gesta Hungarorum"-âban (II.) Szvatoplukot a lengyelorszâgi Marôt tôrzsfô fiânak képzeli. (A magyar "marôt"
szô azonos a morva népnéwel.) Altalâban a magyar krônikâk
hajlamosak voltak arra, hogy a honfoglalâskori II. Szvatop
lukot ôsszetévesszék a mâr 894-ben meghalt Nagy Szvatoplukkal. Régine lotharingiai apât 908-ban befejezett "Vilâgkrônikâ"-jâban nem esik ebbe a hibâba, mikor vilâgosan kifejti,
hogy:

"894. Ez idô tâjt hait meg Zuendibold, a morva szlâvok
kirâlya, az ôvéi kôzôtt bôlcs és jellemére nézve igen eszes férfiû,
akinek az orszâgât fiai csak rôvid ideig és nem szerencsésen

tartottâk hatalmukban, mivel a magyarok mindent fôldig leromboltak. " (Amint lâtjuk, Szvatopluk nehezen kimondhatô és

lebetûzhetô neve orszâgonként mâs és mâs vâltozatot kapott. A
Fuldai Evkônyvek, amelyek a németorszâgi Fulda kolostorâban
készûltek és a 680 —901. évek eseményeit tartalmaztâk, Zwentibaldnak nevezik Szvatoplukot. Ugyanez a forrâs vilâgosan
leîrja Arpdd kapcsolatât
kirâllyal a morvâk ellen.)
A kôzépkori forrâsokbôl nyilvânvalô, hogy a magyarok
elsôsorban Szvatoplukkal, Mojmir ôccsével keriiltek békés,

majd hâborûs kapcsolatba. Céljuk Pannônia elfoglalâsa volt; a
Felvidék késôbbi tervek alapja volt. Ezalatt Mojmirnak jutott
ideje elbarikâdoznia magât a hegyekben, a "bevehetetlen"
Devon és Nyitra virait még jobban megerôsîtettnie. A Fuldai
Evkônyvek a 898-as esztendô eseményeivel kapcsolatban kitérnek arra a részre is, hogy pl. ekkoriban a magyarok mâr "Mocsârvârnâl" (azonos Pribina régi Blathnogrâdjâval, azaz
Veszprémmel) harcoltak, s "Mocsârvâr ekkori védôje Brazlav
morva herceg volt. A Fuldai Evkônyvek a morva hercegek kôzti
ellentétekrôl is tudnak:

"...Ezutân pedig, az Ûr testet ôltésének 898. esztendejében
a morva népnél a két testvér kôzôtt, tudniillik Moymir és
Zentoboloch kôzôtt és az ô népeik kôzôtt viszâly és sûlyos
egyenetlenkedés tâmadt annyira, hogy ha az egyik a sajât haderejével megtâmadhatta és elfoghatta volna a mâsikat, halâlra
îtélték volna egymâst. Amikor ezt megtudta a csâszâr-kirâly
(Arnulf), akkor ôrgrôfjait, tudniillik Luitbald és Arbo grôfokat, bajor fôembereit tôbbi hivével egyiitt annak a pârtnak
kûldte segrtségére, hogy megszabaditsâk és védelmezzék,
amelyik beléje helyezte reményét és nâla keresett menedéket. "

(Két megjegyzésûnk van: a Fuldai Évkônyvek helyesen nevezik
Arnulfot csâszâr-kirâlynak, mivel Eormosus papa 896-ban
Rômâban a Német Birodalom csâszârâvâ koronâzta; Arnulfnak volt egy tôrvénytelen fia, akit Zwentiboldnak hîvtak, tehât
velôszînûleg a "természetes" fiû nevét zavarjâk ôssze az egykori
krônikâk Szvatopluk nevével.)
Mojmir még évekig békében élhetett a magyaroktôl, akiknek valôszînûleg egyelôre nem volt kedvûk megmâszni az északi
Kârpâtok hegyeit, bemerészkedni a felvidéki gyors folyôk veszedelmes vôlgyeibe. Nyilvân csupân hîreket hallott a

magyarok lombardiai portyâjârôl Berengdr ellen vagy arrôl,
hogy Brazldv herceg "Mocsârvârât" is elfoglaltâk 899-ben.
A 900-as esztendô mâr megpecsételni lâtszott Mojmirnak és
szlovâkjainak sorsât. Ekkor volt a magyarok ûn. "pusztaszeri"

gyûlése, amelynek sorân Arpâd az egész Kârpât-medencét elosztotta vezérei kôzôtt, a szlovâkok veszedelmes kôzelségbe helyezte a Lêl és Huba vezette "Kéri" tôrzset, amely a Balatontôl
északra esô pannôniai és a kisalfôldi teriileteken vert tanyât.
Ettôl fogva az északkelet-kârpâti szlovâkok sem aludhattak
nyugodtan, mert a Felsô-Tisza forrâsvidékét, le egészen a Nagy
Alfôldig részben a hârom kabar tôrzs kapta meg, részben
— Kurszdn utôdai âltal vezetett — a Kende-Kûrt-Gyarmat
tôrzstôredékek. Ugyanekkor a 899-ben meghalt Arnulf gyermekkorban lévô utôdjânak ("Gyermek" Lajosnak) régens-

gyâmja utasitâsâra, bajor csapatok tôrtek be — cseh segitséggel — Szlovâkiâba. II. Mojmir vereséget szenvedett, de
sikerûlt még mindig megôriznie fûggetlenségét.
A hâborû 901-ben ért véget. Ekkor Mojmir megkisérelte
sorai rendezését, orszâgânak âllami és egyhâzi otrukturâlis
rendbehozâsât is. Metôd halâla, illetve Wiching pûspôk tâvozâsa ôta egyhâzi terûleten is teljes kâosz volt Szlovâkiâban. A
lakossâg ismét pogânnyâ vâlt. Mojmir kérésére IX. Jdnos pâpa
(898 —900), majd IV. Benedek pâpa (900 —903) egy érsek és
két pûspôk kinevezésével adott segîtséget a szlovâk egyhâz ûjjâszervezésére.

902-ben jôtt az elsô veszedelmes tâmadâs a magyarok részérôl. Mojmir szlovâkjai elkeseredetten védekeztek, hegyeik, rejtett vôlgyeik, sok nehéz prôbât kiâllt sziklavâraik, jobb helyismeretûk segltségét kihasznâltâk. Szlâv testvérorszâgaik segîtségére nem szâmîthattak; Pannônia mâr a magyarok birtokâban volt s a bohémiai cseheket német hûbérurak uraltâk.

Négy esztendeig tartott a magyar —szlovâk hâborû.
906-ban mâr nem volt szâmottevô szlovâk sereg, amely a
tâmadô magyarokkal tovâbb harcolhasson. A nagy vérveszteséggel jârô csatâk sorozata véget ért. A magyarok mélyen
behatoltak a Kârpâtok folyôvôlgyeibe s elfoglaltâk a szlovâkok
vârait. Tôbb ponton elérték a Kârpâtok északi lejtôit, s letekinthettek a lengyel tôrzsek âltal uralt vidékre. Szlovâkia
fûggetlensége véget ért.

Tudunk arrôl, hogy a magyar tôrzsek kapcsolatot tartottak
a lengyel tôrzsekkel s e kapcsolat barâtsâgos volt. A magyar
tôrzsszôvetség helyes érzékkel alkalmazta az ôsi szabâlyt:
barâtkozz a szomszédod tulsô szomszédjâval. Van adat râ, hogy
pl. a magyarok mâr ekkoriban âtkeltek a szlovâkok hegyein,
hogy "glomach" szlâv tôrzset segîtsék a szâszok elleni harcukban. (Gilbert L. Oddo: "Slovakia and Its People", 21. old.)
A szlovâk forrâsok (a régiek és ûjak egyarânt) bûszkén emlîtik, hogy a szlovâk nép ezer esztendôn keresztûl — tebât
906-tôl 1920-ig megôrizte nemzeti identitâsât. Ez valôban szép
dolog, meg kell azonban lâtnunk azt, hogy a nemzeti jelleg
megôrzése nemcsak annak volt betudhatô, hogy a szlovâk nép
hôsiessen kitartott és — a megszâllôktôl megfelelôen elkûlônûlve — tovâbbra is szlovâknak nevelte gyermekeit, szlovâknak tartotta meg nemzeti kultûrâjât, hanem annak is, hogy
erre lehetôséget kapott az emberiesnek, megértônek mutatkozô, âllandôan "barbârnak" kikiâltott magyaroktôl. Nem
vitâs, hogy 906-ban és 906 utân a szlovâk nép sorsa azok kezébe
kerûlt, akik a Kârpât-medence megszâllâsât jogosnak tartottâk
— a szkitâk, Attila, Bajân utôdjainak vallottâk magukat. A
"sôtét" kôzépkor szâmtalan esete példâzza, hogy erôsebb népek
teljesen kiirtottâk a nâluknâl gyengébb népeket. Ez megtôr-

ténhetett volna a szlovâkokkal is, de nem ez tôrtént. Ârpâd
907-ben tôrtént halâla utân fia, Zsolt (Zoltân, 907—44) és
annak utôdai igyekeztek békés egyetértésben élni a meghôdîtott szlovâkokkal. Zsolt 908-ban a bihari "Marôt" vezér leânyât
vette feleségiil. {"Marôt" itt is alighanem "morvât" jelent,
tehât Zsolt éppoly megértést, kôzeledést tanûsitott, mint annak

idején II. Pépin frank fôûr, akinek avar asszony szûlte Martel
Kârolyt, vagy mint Nagy Szvatopluk, akinek âllîtôlag legkedveltebb felesége avar asszony volt.)
A letelepedett magyar nép nem irtotta, nem alâzta a

Kârpât-medencében élô szlâvokat. Igyekeztek barâtkozni
velûk, ôsszehâzasodni velûk. A Kârpâtok rengetegeibe hûzôdô
szlovâksâg sorsa nem volt kônnyû, elsôsorban azért, mert

szegényes fôldjûk csak sovâny alkalmat adott a megélhetésre.
Mindazonâltal senki sem hâborgatta nemzeti identitâsukat. A
X. szâzad ûgy induit és ûgy is folytatôdott, hogy minden
reményt megadott a szlovâksâgnak arra, hogy — bâr magyar

fennhatôsâg alatt — tovâbb élje nemzeti életét. Nyitrân szlovâk nyelven folyhatott a papa kiildôtteinek vallâsi oktatâsa. A
Zobor-kolostor (aboi a legenda szerint Nagy Szvatopluk elhalâlozott) szlovâk kulturâlis kôzpont maradt. A szlovâkok
sajât szokâsaik szerint folytathattâk kôzigazgatâsi rendszeriiket. "Zupânjaik" akadâlytalanul szervezhették, vezethették
"zupy", vagy "stolice" elnevezésû megyéik életét. A zupânok
vârait, az ûn. "hrady"-kat senki sem hâborgatta. A kereskedés
is megindult nemcsak a csehekkel, de a magyarokkal is
("Uhorsko"-val, ahogy a szlovâkok mondtâk).
Ilyen kôrûlmények kôzôtt vette kezdetét a letelepedett
magyarsâg és szlovâksâg kôzôs élete az északi Kârpâtokban,
1000 esztendôvel ezelôtt,
hajnalân.

Krisztus

utân,

a

X.

évszâzad

(A szerzôa tovâbbiakban "Vtôszô" alctmmel a szlovdk—magyar sorskôzôsség alakuldsdrôl nyûjt képet, hogy végûl azt dllapfthassa meg: "A szlovdk—magyar ôsszetartds
mindkét nemzet megmentését, tûlélését segûheti")

Kolldnyi Kâroly (Mûnchen);
A SZLOVÂK NÉP EREDETE, KIALAKULÂSA

Kôzismert, hogy a mai szlovâk felfogâs tôrténelmi hagyomânyait nem tudja megszabaditani az ûgynevezett NagyMorva Birodalom emlékétôl, Szlovâkiât tartva a birodalom

egyenes jogutôdjânak. A magyarsâggal, annak âllamkeretében, tôrténetében kôzôsen eltôltôtt évezredet legszîvesebben kitôrôlné emlékezetébôl, hogy a csupân néhâny évtizedes morva

birodalomra alapozza nemzeti bûszkeségét. îgy természetesnek
lâtszik, hogy a magyarsâgra ma ûgy tekint, mint amely nemzet
betolakodott ôsi életterébe, s az ezeréves epizôddal megszakîtotta birodalma életét. Annâl sajnâlatosabb ez a ma âltalânos
szlovâk felfogâs, mert a tôrténelmi tények ellene szôlnak annak
a hiedelemnek, mintha a mai szlâvok nagy része leszârmazottja
volna a morva âllam népének. Amîg a szlovâk kôztudat meg
nem szabadîtja magât tôrténelmi âlomvilâgânak képétôl, alig
sikerulhet nemzeteink kôzôtt az ezeréves tapasztalatok alapjân

is szûkséges, a geopolitika tôrvényeinek érvényesûlése érdekében is természetes, mindkettônkre nézve kîvânatos, termékeny
egyûttélés helyreâllîtâsa. Hogy a tôrténelem ismeretei, amelyeket a magyarsâg elfogad, nem a mi hibânkbôl ôsszeegyeztethetetlenek a romantikus szlovâk felfogâssal, nem a magyar
"sovinizmus" termékei, hanem tényeken alapulnak, azt igyekszûnk rôvid âttekintéssel alâtâmasztani; természetesen forrâsainkat is megnevezzûk.

A mai szlovâk nép ôstôrténetét keresve, a szlâvsâg szârma-

zâsâig kell visszanyûlnunk. Az ûgynevezett indoeurôpai népek
kôzûl utolsôként a szlâvok jelentek meg Eurôpâban. Legrégibb
hazâjuk kérdése kapcsolatos az indogermân ôshaza kérdésével,
ami nincs véglegesen eldôntve. Ott, ahol a szlâvsâg lakott,
amikor még egy nyelvet beszélô nép volt, a Dnjeper és Pripjat

folyôk tâjékân' ismeretlen volt a biikk. A rômai tôrténetirôk a
Dnjeszter két oldalân, a Visztulâig és a Keleti-tengerig âllapitottâk meg lakhelyûket.
A szlâvok mâr az indogermân kôzôsségbôl szâmos fajtât
ôrôkôltek, ôshazâjukban is kevert fajtâjûak voltak. Nem lehet
megâllapitani, mi volt bennûk az eredeti szlâv elem és mi az

idegen hôditôké.^ Csak a politikai tudomâny vette a szlâv
népek csoportjât egységesnek, imperialista célok érdekében.
Pedig îrâsos bizonyîtékai vannak, hogy bizonyos tâjakon miképpen vették fel pl. az avar hôditôk a szlâvok nyelvét, ahogy
ez hunokkal, kunokkal, besenyôkkel, fînnekkel is tôrtént. Ez-

âltal azonban nem keletkezett szlâv fajta, szlâv nép, szlâv
kultûra. Az igy keletkezett népek viszonylag fiatalok; tôrténetûk alig nyûlik a X. szâzadnâl korâbbra, kivéve a bolgârokét. A népeket a tôrténelem teremti, a nyelv nem dôntô,
mert âtvehetô. Az ôntudatra ébredt nép a nemzet. De szlâv
fajtâjû népek nincsenek.^ Tehât, a mâr ôshazâjâban nem egységes szlâvsâg tovâbb bomlott, ûj népeket alkotott. Az irânyzatos "tudomâny" okozta, hogy a szlâvsâgrôl szôlô ismereteink
zavarosak. Kûlônôsen/an Kollâr tana alapozta meg azt a tévhitet, hogy csak egyetlen szlâv nemzet van és ennek tôrzsei. Az
imperialista célû tudomânyossâg nem analizâlt, hanem
mindent ôsszevont.''

Mélyrehatô, igen alapos nyelvtôrténeti kutatâs eredménye

szerint "egységes ôssz-szlâv nyelv, tâjszôlâsok nélkûl, sohasem

volt".^ A szlâv nyelvek gyors terjedésének az a magyarâzata,
hogy alacsonyabb rendu tômegeik kerûltek szoros érintkezésbe
magasabb rendû kisebbséggel; mindenki ismeri a bolgârok

példâjât. Ûj tudomânyos felfogâs szerint a szlâv nyelvek a
ragozô nyelvek rendszerének és elemeinek, valamint az egyhâzi
szlâvnak mondott nyelvi alak rendszerének és elemeinek târsulâsâbôl keletkeztek. A szlâv nyelvek mâs nyelvekbôl nemcsak
szavak tômegét, hanem az elemekkel egyiitt egész nyelvszerkezeti rendszereket âtkôlcsônôztek.®

A szlâvok nevét âltalâban a latin sclavus — szolga — szôbôl
vezették le. A XII. szâzadbeli Chronica Sclavorum, amelynek

szerzôje Helmold von Bosau, îgy irt a szlâvokrôl. Ûjabb kiadâsaibôl elhagytâk a Sclavorum c-jét, Slavorummâ hamisîtjâk az
eredeti szôveget. Egy mâsik magyarâzat szerint az elnevezés
rômai eredetû, rabszolgâik nevébôl szârmazik, mert ezeket
Boleszlâvnak, Boguszlâvnak, Jaroszlâvnak, Sztaniszlâvnak stb.
nevezték, ebbôl keletkezett a leegyszerûsîtett, âltalânos szlâv

megjelôlés.' A magyarsâg a Kârpât-medencén belûl élô szlâvokat egységesen "tôt"-oknak nevezte, a morvâkat, horvâtokat is.

Tehât nem minden egykori tôt szûkségszerûen elôdje a mai
szlovâknak Kniezsa Istvdn szlâvista professzor szerint sem. Régi
térképeinken Tôtorszâg a mai Horvâtorszâg helyén volt.
A szlâvsâg sohasem tartozott egységesen ugyanahhoz a
kultûrkôrhôz; megoszlott a nyugati és keleti kereszténység,
germân, latin és bizânci kultûra kôzôtt. Ez a szlâvsâgon belûl
âthîdalhatatlan ellentétekre is vezet. Nagyon megkûlônbôzteti
az egyes szlâv népek kultûrâjât az a kôrûlmény is, hogy melyik
milyen mâsfajtâjû néppel, annak mûvelôdésével olvadt ôssze.
A szlâvsâg a rômai csâszârsâg korâban a Visztula vonalâig

terjedt, elsô hullâmai a Keleti Beszkideket érték, innét jutottak
Erdélybe, amelynek északi részén talâlhatô szlâv helynevek
mutatnak erre. Késôbb az Eszaknyugati Kârpâtok elôtt is meg-

jelennek. Ôshazâjukbôl valô elmozdulâsukat kétségtelenûl a
hunok, avarok okoztâk. 548-ban mâr az albân tengerparton is
megjelennek. Herakliosz 630-ban a Balkân moravai népkapujâban gyûjti ôssze a szerbeket, Boszniâban a horvâtokat; mindkettô az Elba —Visztula tâjârôl szârmazott. Orosz egyetemi
tanâr szerint is, a szlâvok vândorlâsaik kôzben sohasem tudtâk.

hova mennek, mit akarnak; nem vezettek tervszerû hadjâratokat. Csoportokba, rablôbandâkba verôdtek, hol itt, hol ott
fosztogattak.^
A Kârpât-medencét keletrôl is megkerûlték, ûgy jutottak le
a Balkânra; bizânci krônikâk szerint egymâs kôzôtt is âllandôan viszâlykodtak. Amikor az avarok elfoglaltâk a Kârpâtmedencét, gyepûiket sziâvok telepîtésével szervezték meg. Sot,
uralmi és védelmi kôzpontjaik, gyûrûik kôré is telepitettek
belôlûk, ezért talâlhatôk sziâv helynevek szerte az orszâgban.
Erdélyi telepeik eldugott patakvôlgyekben, barlangok kôrûl
voltak; majdnem kôkorszakbeli szinten éltek.® A szlâvsâg,
amîg egészben egyûtt maradt, âltalâban mocsarak és erdôk
kôzepette élt. A Duna-medencében fôleg az erdôk és fûves

pusztâk hatârvonalân helyezkedett el.'" Kôzép-Eurôpa nemzetiségi képének kialakulâsa mâig is ôrzi az avar uralom emlékeit. A morva, szlovén és horvât terûleten avar fejedelmi
leletek kerùlnek napvilâgra. Ezeken a terûleteken az avar birodalom bukâsa utân avar tartomânyokbôl alakultak meg a ma
is fennâllô szlâv âllamok.^'
A szlâvsâg gyors és nagy elterjedését nemcsak a népvândorlâs nagy lôkései magyarâzzâk, hanem még inkâbb alkalmazkodô képességûknek, primitîv népi szerkezetûknek kôszônhették azt. Az âllamhatalom, amelynek terûletére beszivârogtak, megtûrte ôket, mint olcsô, igénytelen munkaerôket.
Eurôpa politikai szînpadân ôk a legfiatalabbak, a legkevesebb

tôrténelmi hagyomânnyal. Népneveikhez nem ragaszkodnak,
irodalmi nyelvûket is elhagyjâk, ûj eszmék kedvéért lemondanak sajât tôrténelmûkrôl. Allamisâguk nem a népi egységbôl fejlôdik ki, hanem az âllamtôl vârjâk annak megteremA szlâv népek sohasem alkottak szerves egységet, nem tartoztak kôzôs birodalom keretébe. Sokkal tôbb harcot vlvtak

egymâs ellen, mint mâs népekkel.'^ Nem veszedelmes, de
kellemetlen ellenségek voltak. Nem lehetett ôket legyôzni,
mert kitértek a nyîlt harc elôl. Sajât erejûkbôl nem tudtâk elsô
âllamaikat megszervezni; ezt idegenek tették, mert hiânyzott

kezdeményezô, szervezô képességuk.^'^ Elsô megszervezôik lovas
népek és germânok voltak.
Az ûgynevezett Nagy-Morva Birodalomrôl irni tôrténelmi

tûlzâs. Ebbe a hibâba fôleg a szlovâk îrôk esnek bele, mert
minél dicsôségesebb mûltra kîvânjâk alapozni mai, mindenképpen tûlméretezett nemzeti igényuket. Egyik tôrténészûnk
két mûvében is foglalkozott "Nagymorvaorszâg" kérdésével.
Szerinte a jelzô itt eredetileg nem nagyot, hanem ôreget, régit
jelentett. Mâsrészt Konstantin csâszâr feljegyzései alapjân

Moraviât az Észak-Balkânon talâlja meg; az ottani Morava
folyôra alapîtja Sirmium kôzponttal. Ugyanô mutât râ, hogy a
nagymorvânak hirdetett kultûra maradvânyai késôi avar ere-

detûek.^^ Egy mâsik jeles tôrténészûnk is azt vallja, hogy a
morvâk az egykori balkâni Moesiâbôl, az ottani Morava folyô
vidékérôl vândoroltak fel, a bolgârok ottani honfoglalâsa elôl,
678 kôrûl, a Mura folyô vidékére. Majd az avarok a rôluk

Morvânak elnevezett folyô vidékére, mint gyepû-népet telepîtették ôket. Az avar birodalom bukâsa utân Nagy Kâroly a
morvâkat szintén hatârôrzô népként alkalmazta, kelet felé

nézôen, mîg Ârpâd leigâzza ôket, s ismét nyugatra forditja
arcvonalukat.i®

A Morva-menti szlovének Maravani nevével 822-ben talâl-

kozunk elôszôr, amikor kôveteik az odobritâk, csehek, elbai
szorbokés vilcek kôveteivel egyutt Frankfurtban hôdoltak Jâmbor Lajosnak. Szinleg hôdolô fejedelmûk, Mojmir (830? —846)
alig 10 éwel késôbb elfoglalja Nyitrât Pribinâtôl. Német Lajos
846-ban leveri Mojmirt; helyette unokaôccsét, Rasztiszlâvot
(846-870) emeli a morva hercegségre. Mojmir fiânak Szvatopluknak Nyitra és kôrnyéke birtokâval kellett beérnie. Rasztiszlâv 862-ben haddal kelt ât a Dunântûlra; az oda menekûlt,

német hûbéres Pribinâra tâmadt. Késôbb ismét hûséget
fogadott a németeknek, de tovâbb dolgozott tartomânya ônâllôsîtâsân. Bâr morva fôldôn évtizedek ôta a passaui pûspôk
téritett, Rasztiszlâv nemzeti egyhâzat kîvânt szervezni. Bizânc-

hoz fordult 863-ban és szlâv nyelvû papokat kért. III. Mihâly
csâszâr 864-ben kûldte hozzâ Konstantinost, a késôbbi Cirillt és

Metôdot. A német pûspôkôk az ûj helyzet megszûntetésére
nem talâltak mâs megoldâst, mint harcra ingerelték a csâszârt
és fiait. Rasztiszlâv is szervezte az ellenâllâst; 869-ben ô
gyôzôtt. Szvatopluk azonban 870-ben kiszolgâltatta Rasztisz
lâvot a németeknek; Metôd is fogsâgba kerûlt.

A morvâk Szvatopluk vezetésével is fellâzadtak; legyôzték a

bajorokat. Majd ismét a csâszâr gyôzôtt a csehek ellen;
Szvatopluk még hârom évig ellenâllt. De 974-ben hûségi fogadalmat tett, sot adôt fizetett. Kôzel 20 évi béke kôvetkezett,
majd 883-ban Szvatopluk is âtkelt a Dunân, két éven ât irtô
hadjâratot folytatott Arnulf dunântûli tartomânya ellen.
885-ben békét kôtôttek; Szvatopluk 890-ben hôdolt Arnulfnak,
aki âllîtôlag szabad kezet adott neki a csehek ellen. Szvatopluk
legyôzte ôket. Ezt Arnulf mégis megsokallta, szerzôdésûk megerôsîtését kôvetelte. Szvatopluk kitért a talâlkozâs elôl.
Arnulf 892-ben bajor, svâb, frank hadakkal megtâmadta

Szvatoplukot, s amikor a Dunân âtkelt, a pannôniai sereg is
Szvatoplukra tâmadt. A magyar szôvetségesek a Duna mindkét
partjân nyomultak Nyitra vidékére. A gyôzelem nem volt
teljes; még a kôvetkezô évi sem. A német-ellenes hangulat elôl
még Szvatopluk barâtja, Wicking nyitrai pûspôk is Arnulfhoz
menekûlt; Szvatopluk hamarosan meghalt. Fiai, II. Mojmir és
II. Szvatopluk, osztoztak apai ôrôkségiikôn, 894 ôszén békét
kôtôttek Arnulffal. Egy éwel utôbb a csehek is Arnulfnak
hôdoltak; ezzel szétszakadt Szvatopluk birodalma; egy évtized
alatt felbomlott, amihez a magyar fegyverek csak a kegyelemdôfést adtâk meg. A "birodalom" nem térmészetes fejlôdés
eredménye volt, csak Szvatopluk személyes alkotâsa, amihez a
népek politikailag még éretlenek voltak.'^ Meg kell jegyeznûnk, hogy Nyitra vidéke, a Kisalfôld a morva âllamnak csak
hôdîtott tartomânya volt, a bajor pûspôkôk leveleinek
tanûsâga szerint is.'® A Morva vidéki szlâvok Mojmir alatt
tekintélyes hatalommâ fejlôdtek, mégsem tudtâk lerâzni a
német befolyâst, bâr a németség akkor hatalma mélypontjân
âllott. A bizânci kapcsolat kîsérlete sem sikerûlt. A morva

âllam a magyarok megjelenésekor nem jelentett komoly hatalmat. Azok a forrâsok, amelyek a magyarsâg szâmos kisebb
jelentôségû vâllalkozâsât is feljegyezték, meg sem emlékeztek
"Nagymoravia" elfoglalâsârôl, ami a X. szâzadban Magyar-

orszâghoz tartozott.'^ Palaczky, a hîres cseh tôrténész is beismerte, hogy a magyarok megjelenése "az alakulôban lévô szervezet szivébe hatolt" — tehât mégszerinte sem volt meg a nagy
szlâv birodalom.^" A morva âllam keleti kiterjedését Komârom

vonalân tûl, a mai szlâv tudomânyossâg sem tudja bizonyîtani.
A Csehszlovâk Tudomânyos Akadémia kezdeményezésére Jan

Dekan âltal készîtett tanulmâny szerint: "Két magasabb rendû
terûleti egységet kôrvonalazhatunk, egyrészt ilyen terûlet volt
Csehorszâg, mâsrészt Morvaorszâg Nyitra vidékével egyûtt.
Kelet-Szlovâkia terûletének hovatartozâsât az eddig ismert
archeolôgiai anyag alapjân nem lehet megbîzhatôan megâllapitani... Az Elba és morvaorszâgi front kulturâlis rokonsâgânak magas fokât bizonyltja hamvasztâsos temetkezési helyek
prâgai tipusû kerâmiâja, amely Délnyugat-Szlovâkiâban kelet
felé haladva, nem lépi ât a Zsitva-folyôt."
A morva âllam lakossâgânak nemzetiségi kérdése is erôsen
foglalkoztatja a csehszlovâk tudôsokat. Az ûgynevezett
pannon-morva legendâk a morva birodalom lakossâgât bol
morvâknak, bol slovien-eknek nevezik, îrja Dekan. Ratkos és
Kûdiacek tudôsok a nagymorva nemzetiség elnevezést tartottâk

indokoltnak, Havlik kitart a szerinte egyetlen helyes; morva
nemzetség, vagy egyszerûen morva einevezés mellett. Fr. Graus
elveti a nagymorva korszakra vonatkozôan a nemzetiségek létezésérôl szôlô nézeteket. Dekan is ezzel fejezi be tanulmânyât:
"A nagymorva jelzôt nem tartom szerencsésnek, mert téves
elképzelések kialakîtâsâra vezet e nemzetiség terûleti kiterjedését illetôen."^^ Egyes szlovâk szerzôk szâmâra nem kérdéses a

Nagymorva Birodalom nemzetiségi ôsszetétele és kiterjedése.
Pl. a volt szlovâk miniszter, egyetemi tanâr tanulmânya szerint
Mojmir herceg 846-ban Nagymorva Birodalom elnevezéssel

egyetlen âllamkeretbe egyesitette a szlovâk hercegségeket. Sze
rinte a szlovâk nép abban az idôben nemcsak a mai Szlovâkiât,
de Morvaorszâg keleti részét, Ausztria keleti, Pannônia északi
részét és a Nagy Magyar Alfôld nagy részét is lakta.'^"^
Itt kell megemlékeznûnk arrôl, hogy nincs olyan tôrténelmi
forrâs — nem is lehet — , amely korâbbi idôkbôl tudna szlovâk

néprôl, amelyet csak Bernolâk Antal (1762 —1813) nevezett el
Igy. Még Bernolâk ûj elnevezése is lassan terjedt el, eleinte csak
a katolikus tôt nép kôrében, a XIX. szâzadban. A IX. szâzadban tebât kétségtelenûl nem voltak szlovâk bercegségek,
amelyeket Mojmir egyesîtbetett volna Nagymorva Birodalommâ. Az sem értbetô, miért nevezték volna el a szlovâk berceg

ségek magukat morvâknak? Pedig a felidézett szlovâk egyetemi
tanâr egyâltalân nem âll egyedûl âllitâsaival; olvasbatunk az

Al-Dunâig terjedt szlovâk birodalomrôl is. Sôt, voltak olyan

szlovâk tudôsok, akik Passautôl a Fekete-tengerig, a Tâtrâtôl
Szalonikiig terjedt szlovâk birodalomrôl îrtak.
De hovâ lett a Nagymorva Birodalom? Az Encyclopedia
Britannica XI. kiadâsânak, XIII. kôtetében az olvashatô
Nagymorvaorszâgrôl, hogy: "ez az ârnyékbirodalom a magyarok elsô tâmadâsâra olyan tôkéletesen ôsszeomlott, hogy meg-

érkezésûk utân tiz év mûlva nyoma sem maradt." A korâbbi

morva hatalmi térségben, a nyugati Kârpâtokig, sot azon tûl
is, magyar volt az ûr mâr a fejedelmek korâban is. Ezt tôbbek
kôzôtt bizonyîtja Ibrahim Ibn Jakab zsidô rabszolgakereskedô
ûtinaplôja is, aki 965-ben a keleti Alpokon ât utazott Prâgâba,
Krakkôba. Csehorszâgrôl ezt Irja naplôjâban: "Ami Bujszlâv
orszâgât illeti, annak hossza Prâga vârosâtôl Krakkô vârosâig
hârom hetes ûtnak felel meg és hosszâban hatâros a tûrkôk
fôldjével.^'' Ibrahim Bécsbôl a Morva vôlgyén ât ment Prâgâ
ba. Leîrâsâban a Magyar —Morva Hatârhegység és a nyugati
Beszkidek szerepelnek. A magyar foglalâs, telepûlés âtnyûlt a
Morvân tûlra is, pl. Tôrôk Sândor kutatâsa 21 magyar eredetû
helynevet mutât ki ott.^^
A csehszlovâk régészet megkisérli a felvidéki leleteket sajâtjaként nagymorva eredetûnek feltùntetni, holott azok nyilvânvalôan lovasnemzetek, hunok, avarok, magyarok tulajdonai
voltak. A csehszlovâk "Nagymorva Cirill-Metôd"-propagandakiâllitâsâval kapcsolatban, amely ilyen idegen tollakkal
ékeskedve akarta nagy mûltjât Felvidékûnkôn is bizonyltani,
meg kell âllapîtani, hogy a szlâvok szablyât, harci fokost még
nem ismertek abban az idôben. A szlâvoknak még szavuk sem
volt kardra, fokosra, sisakra; hasznâlatukat csak késôbb vették

A salzburgi érsek papjai mâr 900. jûliusâban panaszkodtak, hogy a morvâk a magyarokhoz csatlakoztak. Ezt îrta
Konstantin csâszâr is. A salzburgiak szerint azok a morvâk

âtvették a magyarok haj- és ruhaviseletét is. Ez ilyen rôvid idô
alatt egyâltalân nem valôszlnû. Sokkal inkâbb lehetséges, hogy
a morvâk kôzôtt élt avar fejedelmek, avar helyôrségek szlâv
nyelvet felvett utôdairôl volt szô. A nyugati magyar hadivâllalkozâsok keretében is talâlkozunk szlâv hangzâsû vezérnevekkel,
mint Bogât, Durcsâk. Egy Mûnchenben élt horvât fôiskolai
tanâr véleménye szerint is avarok élhettek a morva birodalom

keretében a Felvidéken is; befolyâsuk erôs lehetett; âllitôlag
még Szvatopluk is kancatejet fogyasztott. A mai szlovâksâgnak
semmi kôzôssége nincs a cseh néppel; a csehszlovâkizmus a
szlâv romantika mûzeumâba tartozik.^'

Érdekes kérdéseket tettek fel magyar tudôsok szlâv kartârsaiknak ezzel a târggyal kapcsolatban az 1963. évi oktôber

23 —28-ig Budapesten tartott kongresszuson: Szlâvok a
Duna-medencében és a Balkânon. Fûgedi Erik azt kérdezte:

Ha a nagymorva âllam olyan erôs volt, mi az oka, hogy âllamszervezete nyomtalanul eltûnt? A sok kiâsott, nagymorvânak
mondott templom komoly egyhâzi szervezetet tételez fel. Mi az
oka, hogy ez is eltûnt? Miképpen volt ott a IX. szâzadban
akkora népsûrûség, amilyent a szlâv térkép feltûntetett? Minderre annyit vâlaszolt a morva Paulik, hogy a morva telepek 20
évenként elmozdultak. Vâczi Péter azt kérdezte, hogy olyan
népek, amelynek még neve sincs, vândor-pâsztor, hogyan lehet
pompâs templomairôl, gazdag sirleleteirôl beszélni? Erre
Lâszlô Gyula tudott magyarâzatot adni, râmutatott krôni-

kâink, sot a szlâv évkônyvek kettôs magyar honfoglalâsâra, a
felvidéki griffes-indâs dîszitésû magyar sirleletekre.^^

Hogy a morvâkbôl nem sok maradhatott, bizonyîtja az is,
hogy a magyar nyelvben talâlt szlâv szavak tôbbsége, ha
tényleg szlâv, a pannôniai szlâvoktôl szârmazik, nem a morvâktôl.^® Konstantin szerint: jôttek a tûrkôk, magyarok és
teljesen tônkretették a morvâkat, elfoglaltâk orszâgukat; a nép
maradékai szétszaladtak a szomszédos népekhez, bolgârokhoz,
tûrkôkhôz, horvâtokhoz és a tôbbi néphez menekûltek. A

pannôniai szlâvoknak, ha részhen onnét is szârmazhattak, a
Felvidéken tôbbé szerepûk nem volt, teljesen felszivôdtak a
dunântûli magyarsâgba.

A szlâv tôrténet'irâs felfedezte Cirillt és Metôdot; ôket a
moraviai jelentôségukôn felûl szerepelteti. Kûlônôsen, ami
Felvidékûnkôn folytatott tevékenységuket illeti, annak semmi
bizonyîthatô nyoma nincs. Bâr Stanislav szlovâk tudôs bizonygatja, hogy Moravia székhelyét Nyitrân kell keresnûnk,
Kniezsa Istvân câfolja ezt, Nyitra kîvûl esett Rasztiszlâv hatal-

mi kôrén, Szvatopluké volt, akirôl tudjuk, hogy nem rokonszenvezett a szlâv istentisztelettel. Kniezsa szerint szlâv hitté-

ritôk egyâltalân nem mûkôdtek a mai Szlovâkia teruletén. A

Cirill — Metôd kultusz ûjkeletû jelenség a szlovâkoknâl. Az egyhâzi életben nem talâljuk nyomait. Sem miserészûk vagy
officiumuk nincs a magyarorszâgi eredetû misekônyvekben és
breviâriumokban. Két kôzépkori kôdex kivételével még a naptârakban sem fordulnak elô, mîg a szomszédos Morva- és Csehorszâgban tiszteletûk nagyon bensôséges volt. Kniezsa râmutat,
hogy bôségesen talâlkozunk a szlovâklakta terûleten Szent Ist-

vân kultuszâval, szlovâk nyelvû egyhâzi beszédek, imâdsâgok
szâzai tanûskodnak amellett, hogy ez a Szent Istvân-kultusz a

szlovâkok kôzôtt megvolt, alôla még a protestânsok sem tudtâk
kivonni magukat.^"
Egy vatikâni lexikonbôl alig tudunk meg valamit Cirill és
Metôd mûkôdésérôl. Egyéb forrâsokbôl tudjuk, hogy Rasztiszlâv kérésére IIL Mihâly csâszâr kûldte ôket Morâviâba, a
pâpâtôl is kaptak engedélyt szlâv liturgikus nyelv bevezetésére,
de latinul miséztek. Mûkôdésûk csak a morva vidékre terjedt

ki, a Felvidéken nem tevékenykedtek. Cirill halâla utân (869)
Metôd a Szentszéktôl a pannon hercegség terûletére is enge
délyt kapott, de nem volt még pûspôk, csak IL Adrian papa

szentelte pûspôkké pannôniai érseki cîmmel. A bajor papok^
tévtanok terjesztésével vâdoltâk, 870-ben fogsâgba vetették.
VIII. Jânos papa két és fél év utân kiszabaditotta. Ezutân a
morva hercegségbe ment, de nem Nyitrâra; oda 880-ban a

svâb Wicking kerûlt pûspôknek, nem missziôsként. Metôd
885-ben meghalt. V. Istvân papa a szlâv liturgikus nyelvet
eltôrôlte, a morva egyhâz élére Wickinget helyezte, aki 893-ig
maradt ott.^2

A szlovén nép Cirillt és Metôdot évszâzadokon ât szentként
tisztelte, bâr ez magânjellegû volt. A XIX. szâzadban a szlovén
pûspôkôk — tehât nem a csehek, morvâk, s nem a szlovâkok —
Rômâhoz fordultak, kérték e szentek tiszteletének jôvâhagyâsât, ami 1880-ban megtôrtént. Késôbb a pâpai irat szlovén
— tehât déli szlâv — szavât szlovâkra hamisîtottâk. Szentté

avatâsrôl, apostolokrôl nem volt szô, csak hitvallôkrôl. Ennyi
az igazsâg. Tény, hogy Morvaorszâgban iskolât âllitottak papnevelés céljâbôl, leforditottâk a Szentîrâs egyes részeit morvaszlâv nyelvre, bevezették a maguk îrâsât, ami azonban nem
volt azonos a mai cirillbetûs irâssal.

Ami a testvérpâr morvaorszâgi munkâjât illeti, az nem

indokolja az utôlag megteremtett nagy kultuszt. 864-ben érkeztek Morvaorszâgba. 867-ben a bajor és német papok mâr
vâdat emeltek ellenûk, a papa Rômâba rendelte ôket; Cirill

ott, mint szerzetes, 869-ben meghalt. A tulajdonképpeni
munkât tehât Metôd végezte volna, ha erre ideje lett volna a
sok tâmadâs, igazolâs mellett. A Nyugaton tôltôtt 20 évbôl sok,
ha ôsszesen 4 évet tolthetett eredményes munkâban, a tôbbit
kimutathatôan bôrtônben, utazâsokkal, Pannôniâban, Bulgâ-

riâban, Rômâban toltôtte. Jô szândéka, a szlâvok pâsztorâlâsâra, nem kétséges.

Megemlîthetjiik, hogy I. Ferenc Jôzsef idejében pânszlâv
érzelmû zâgrâbi és szerajevôi fôpapok megldsérelték Rampolla
biboros segitségével, az Osztrâk —Magyar Monarchia déli szlâv
tartomânyaiban, a rômai katolikus egyhâzban a latin betûs
âbécé helyett a glagolita âbécét hasznâlô, ôszlâv nyelv bevezetését az egyhâzi szertartâsban. Ez a Monarchia lerombolâsânak
céljât szolgâlta volna orosz érdekbôl. A tervet Bées és Budapest
meghiûsitotta, sot késôbb Ferenc Jôzsef vétôja akadâlyozta meg
azt is, hogy RampoIIabôl papa lehessen.33
A szlovâk nép kialakulâsi folyamatânak vizsgâlata kôzben
nem hallgathatô el annak megâllapîtâsa, mekkora magyar
telepûlések voltak a Felvidéken. Ezek létezése bizonyîtja, hogy
ott az elsô idôkben édes-kevés szlâv élhetett. Mâsrészt az ottani

magyarsâg jô részének fokozatos eltûnése annak bizonysâga,
hogy a magyarsâg igen tetemes emberanyagâval is hozzâjârult
a mai szlovâksâg kialakitâsâhoz. Hogy a Felvidéken Ârpâd bejôvetele elôtt is éltek mâr magyarok (kettôs "honfoglalâs"), a
régészeti megfigyeléseket térképre rôgzîtve is, szemléltetôen
bizonyitotta be Lasz/d Gyula professzor, a budapesti 1963. évi,
fentebb emlitett kongresszuson is, de szâmos tudomânyos
tanulmânyâban is, îgy pl. a budapesti Archeolôgiai Értesîtôben, 1970-ben.

II. Jenô pâpa 826-ban, tehât jôval Metôdék elôtt,
levelet
irt a "keresztény magyarok fejedelmének" ; templomok

épitésére hîvta fel^'^Kopasz Kâroly csâszâr 858. évi konventi
hatârozatânak alâirôi kôzôtt egy "hungaricus cornes" is szere-

pelt. A Fuldai Évkônyvben, 863-ban talâlhatô, hogy a holland
Utrecht vârosânak pûspôke "Hungaricus Traistensis". A 863.
évben a keresztény krônikâk megâllapltottâk, hogy "a hunok

ôsszessége mâr megtért". 872 és 882 kôzôtt VIII. Jânos papa

ismételten îrt a "keresztény magyarok fejedelmének", akit
templomok épitésére buzdîtott. Nyilvânvalôan a Felvidékrôl
volt szô.

Egykori Felvidékûnk tele van magyar helynevekkel,
amelyeket régi hatârleîrâsok csak fokozatosan cseréltek
sziâvokra. Ott tehât nem magyarosodâs, hanem sziâvosodâs

folyt. Errôl bô bizonyîtô anyagot mutatott be pl. Kniezsa professzor egyik idevâgô tanulmânya,^^ de érdemes a bizonyîtô
adatokat pl. Kôrôsy Jôzsef, Jôcsik Lajos, Révay Istvdn grôf,
Kovdcs Ilona, Wagner Ferenc tanulmânyainak telepûlés-

tôrténeti, néprajzi vonatkozâsaibôl merîtenûnk.^® Ôsi magyar
vârmegyék nevei, mint Szepes, Tûrôc, aboi Blatnicân (Sebeslô)
még az Ârpâd elôtti idôbôl kerùlt elô a hîres magyar fejedelmi
arany-lelet, arany fokos stb., Sâros, Zôlyom, Ârva, Bars, Ung

bizonysâgok. Ârpâd-kori okmânyok bizonyltjâk a székelyek
jelenlétét a Vâg mentén — siculi de Vâg — Nyitra, Szepes
gyepûvidékein. A szepesi tîz-lândzsâs székelyek, akik a kirâly
seregében 10 lândzsâst âllitottak, az ârpâdi honfoglalâs utân
kimutathatôk a poprâdi fennsîkon; a Tâtrât Bors vezér vârânak nevezték akkoriban. A morvaorszâgi székely hatârôrség
mâig is meglévô nyomait kutatta, bizonyîtotta SzalontaiRezsô
Budapesten élt felvidéki îrônk, amikor a vilâgszerte csehnek
tudott Comensky székely szârmazâsât bizonyîtotta; aki bizony,
valôjâban Szeges volt.

Ârpâd-kori okleveleink Felvidékiink tôbb helyérôl, mint
akkor még lakatlanrôl îrnak. Trencsén és Ârva megyét Môric
pécsi pûspôk 1065-ben pusztasâgnak nevezi; a magyarok legkorâbbi telepûlései a bûkk- és fenyôerdôk vonalât âltalâban
nem lépték ât, de megszâlltâk az aljnôvényzetben gazdag tôl-

gyes vidékeket.^' Az Ârpâdok idejébôl ismert sok magyar-székely telepûlés elszigetelten a szaporodô tôtsâg kôzôtt idôvel felszivôdott. Belôlûk alakult ki nagy részben az ottani
nemesség, bâr abba érdemei alapjân igen sok tôt is bekerûlt.
Kûlônôsen Trencsénben, Tûrôcban, Liptôban egész sora volt
az egykori magyar nemesi falvaknak. A XII —XV. szâzadig a
magyar csalâdok jelentôs szerepet jâtszottak a nemességben

Zôlyom, Tûrôc, Liptô és Ârva vârmegyékben, amelyek csak
késôbb vâltak szlâv jellegûkké.

A tôtok a XVII —XVIII. szâ-

zad folyamân kb. negyedmilliô ma^art és 200.000 németet
olvasztottak magukba.^®
A szlovâkok rendszeresen megkîsérlik a szlovâksâg honfoglalâskori nagy szâmât azzal bizonyîtani, mekkora tômegû
szlovâk szô kerûlt akkor a magyar nyelvbe. A legûjabb magyarorszâgi kutatâsok szerint az ûn. szlâv jôvevényszavak tekintélyes
része orosz, lengyel, délszlâv, és csak kis tôredékében lehet
szlovâk eredetû.^® Mâr az ôshazâban dolgoztak fôldmûvelésûnkben szlâv rabszolgâk, ezûton is keriilhettek szlâv szavak
szôkincsûnkbe; ugyanûgy a faépîtkezés egyes szavai."^® "Ami az
âllamszervezet szlâv eredetû kifejezéit illeti, jellemzô, hogy
— egy-két szô kivételével — pontes mâsuk egyik szlâv âllamban
sem mutathatô ki. Tôbb kifejezés pedig egyenesen hiânyzik"
(pl. nâdorispân) — îrja Kniezsa is. A terminolôgia ônâllôan
alakult ki és alig van kapcsolata a szlâv âllamok intéz-

ményeivel.'*^

A német keletre-terjeszkedés az Ârpâdok idejében maga
elôtt tôlta a cseh- és morvaorszâgi, sziléziai szlâv pâsztorokat.
Ezek jelentek meg a pozsonyi, nyitrai, morvamezei, szepesi
gyepûelvi térségekben, s a XII. szâzad végére mâr a Hernâdig
is eljutottak. A szlâvok vagy derevlanok, azaz erdôlakôk voltak,

vagy polânok, birkatenyésztôk. A bekéredzkedô telepesek belenyugodtak minden alârendeltségi âllapotba. Hogy hegyvidékeink megelôzôen jôrészt lakatlanok voltak, abbôl is kôvetkeztethetô, hogy a legalâbb ôtszôrôs népsûrûséggel kôrulvett
nyugati erdôs hegységek is lakatlanok voltak még akkor. A
hegyi tanyâk ôvezete a Nyitra megyei Miava-vôlgy északi
oldalân kezdôdik, terjedése nem egyenletes; nem minden erdô-

birtokos engedte megtelepedni a vlachokat, a vândorpâsztorokat?^Oklevelekkel igazolhatôan a fehérhorvâtok fôleg Sziléziâbôl jôttek be, Pozsony megyébe horvâtok, a keleti megyékbe
rutének. Kétségtelen, hogy a tôtok nem egy néptôrzs leszârmazottai.^^ A csehek bevândorlâsa is korân kezdôdôtt; Kâlmân, II. Géza, majd V. Istvân kirâly idejében is folyt. Igen
erôs volt a huszitâk idejében, Giskra vezérlete alatt a cseh

bevândorlâs, kiilônosen Nyitra, Zôlyom, Gômôr, Sâros, Abaûj
megyékben. Még ûj kôzségeket is alapîtottak. Erôszakkal terjesztették a huszitizmust; még német vârosokat is cseh nyelvû
levelezésre kényszeritettek. Lengyelek is telepedtek le, kûlô-

nôsen Trencsén, Ârva és Szepes megyékben. A tôt nép a sokféle
elem ôsszeolvadâsâbôl alakult ki,

ezért a sok nyelvjârâs

arânylag kis terûleten.'''^
A polyâk-szlovâkok a Poprâdtôl délkeletre, Szepes, Sâros,
Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmâr és Mâramaros me

gyékben telepilltek."^^ A beszîvârgôk valôszinûen az ottani
kelta-trâk maradvânyokra telepûltek. Az itteni fôldrajzi nevek
semmi esetre sem szlâvok. A zôlyomi, tûrôci és liptôi ûgynevezett jobbâgyfiûk a szepesi tlzlândzsâs nemesek, mâs

megyékbe telepûltek ât vârkatonâknak; helyûket a zôlyomi erdôtôl keletre szlâvok foglaltâk el. Szaporitottâk a szlâvokat a
tatâr tâmadâsok elôl menekûlô lengyelek és oroszok; hozzâjârult a keleti tôtok elûtô kialakulâsâhoz, a XIII. szâzad kôzepe

tâjân.'^'' A fehérhegyi csata utân, 1620-ban, igen sok cseh
protestâns keresett menedéket csoportosan is Magyarorszâgon.
Bethlen Gâbor 32 falut adott nekik. A XV —XVI. szâzadban

Sziléziâbôl jôvô, erdôket-mezôket tônkretevô vândorpâsztorok
jelentek meg ismét a Felvidéken; népi, nyelvi ôntudat nélkûl,
tôt kôrnyezetben, tôt formâk kôzôtt éltek. Arvâban gorâlok is

telepedtek meg, mint fôlmûvelôk és pâsztorok."*^
A tôrôk elônyomulâsâval megindult a déli szlâvok vândorlâsa észak felé, fôleg Magyarorszâg nyugati hatâra mentén, jô
részûk le is telepedett Nyugat-Magyarorszâgon, ahol 180 ûj

kôzséget is alapîtottak. A Balkânrôl vândorolt felfelé a vegyes
ôsszetételû vlachsâg, amely veszedelmet jelentett, ahol meg-

jelent. Tôrvényt nem ismert; betelepedett fôûri birtokokra;
kecskéivel tônkre legeltetett mindent. Megjelent a Felvidéken
is. Vândorlâsânak kora a XV —XVII. szâzad. Ezekavlachok is

a tôt lakossâgot szaporitottâk.®^
Amikor a magyarsâg a maga életformâjâhoz alkalmas
teret kezdte betôlteni, s elkerûlte a zârt erdô-ôvet, sor kerûlt az
ûresen maradt tér idegenekkel valô rendszeres betelepitésére is.
Mâr Szent Lâszlô, majd Kônyves Kâlmân megkezdte a betele-

pîtést elsôsorban a sziléziai fehérhorvâtokkal, akiket tôtoknak
neveztek. A korâbbi széles gyepûkre mâr nem volt szûkség,

ezért ezek terébôl nagykiterjedésû birtokokat adomânyoztak a

kirâlyok azoknak a fôuraknak, akik igyekeztek ezeket
gazdasâgi okokbôl benépesiteni. A betelepitettek vezetôi, a
soltészek kivâltsâgokat kaptak. Az ûj telepeket lehotâknak

nevezték. Az 1877. évi helységnévtârban még 44 ilyen Lehota
nevû kôzség szerepelt. A jôvevények fôleg nyugatrôl érkeztek, a
késôbbi tôtok majd szlovâkok ôsei voltak. Kétségtelen, hogy a
tôtok jôvevények voltak. Kâlmân kirâly elsô dekrétumânak 80.
fejezete intézkedett "a szabad tôt jôvevényekrôl, akik mâs
fôldjét munkâljâk. A szabad jôvevények, mint tôtok, vagy mâs
idegenek, akik mâsoknak a fôldjét munkâljâk, csak szabadsâgukért fizetnek dénâr-adôt; ennek felette egyéb dénârokat
senki se vegyen rajtuk." A 35. fejezet a vendéglakôs fîzetségérôl
azt mondja: "Ha vendéglakôs telepedik a vârnép fôldjére, az

vagy vagyona fele értéke szerint szolgâljon a vâr népével, vagy
pedig két dénârt fizessen.'"'®
Ezek a fehérhorvâtok a Morva és Odera felsô vôlgyeibôl, a

csehek és németek nyomâsa elôl jôttek Magyarorszâgra, ahol
nyelvûket, fajisâgukat megôrizhették. Eredeti hazâjukban
elcsehesedtek, elnémetesedtek volna. Ujabb nagyobb felvidéki
telepitést végzett Rôbert Kâroly kirâly a Drâva —Szâva kôzôtti
Tôtorszâgbôl; erdôîrtô "tôtokat és vendeket" telepîtett a Vâg és
Nyitra vôlgyeibe és a bânyavârosokba. Hozott be cseh, lengyel,
orosz telepeseket is."*® Mâtyâs kirâly adôôsszeîrâsa alapjân a
tôtok akkori szâmât 1/4 milliôra lehet becsûlni. Trencsén,

Tûroc, Ârva, Liptô és Zôlyom megyékben 1795-ig — 300 év
alatt — az adôzô tôtok szâma kilencszeresére nôtt.^o

A soltészfalvak betelepîtési môdszere okmânyainkban mâr
a XllI. szâzad mâsodik felében jôl megfigyelhetô, a XIV. szâzadban nagy lendûlettel folyik, de még a XV —XVI. szâzadban sem zârult le. Ez ôsszefûggôtt a tatârjârâs utâni vârépitésekkel is, amelyek kôrûl jobbâgynépre volt szûkség. A soltészek
megbizôi fôurak és vârosok voltak. A soltészek németek, a
telepesek szlâvok,

akiknek

rendszerint

ôserdôt

is

kellett

irtaniuk ûj falvak és szântôk helyéûl. Az ilyen helységek nevében lehota, volya, vagy vâgâs fordul elô. Példâul a falvak
szaporodâsâra: Ârvâban a XVI. szâzad kôzepén 57, 1720-ban
mâr 97 falu volt. A trencséni Ugrôczi-uradalomhoz 1295-ben

még csak 9, de 1359-ben mâr 24 falu tartozott.^^ Mâr ebbôl a
vâzlatos felsorolâsbôl is vilâgos, hogy a mai szlovâk néprôl,
mint ôslakôrôl, nem lehet heszélni.
Maga a szlovâk nyelv is annak erôs bizonysâga, hogy az
ûgynevezett szlovâk nép igen sok elembôl tevôdôtt ôssze az el-

mûlt ezer esztendô alatt. Hârom fô, szembetûnôen kûlônâllô,
egymâstôl eltérô szlovâk nyelvû és szellemû tâjat kûlônbôztethetûnk meg. A legtisztâbb szlovâksâg az ûn. kôzépszlovàksàg a
Vâgtôl a csorbai vîzvâlasztôig terjedô terûleten talâlhatô.
Ennek mûvelt, evangélikus elemei voltak legfogékonyabbak a
cseh nyelvi és kulturâlis befolyâs irânt, mlg a nép késôbb a
tiszta szlovâk tôrekvések melegâgya lett. A nyugati szlovâksâg a
Vâgtôl nyugatra terjed; erôsen befolyâsolta a cseh—morva
hatâr; itt volt legerôsebb a cseh-ellenes megmozdulâsok fészke.

A nagyszombati egyetemen nevelkedett szlovâk papok hazafias
szellemûek voltak, nem csak a csehekkel, de az evangélikus
szlovâkokkal is szembeszâlltak. A keletiszlovâkok nyelve erôsen
elkûlônûlt a szlovâk irodalmi nyelvtôl, szlovjâkoknak nevezték
magukat az ittélôk, s lélekben mindig egyûttéreztek a magyar-

sâggal.^^
A tôbbségi felfogâs szerint a szlovâk nyelv nyugati-szlâv,
néhâny sajâtossâgâval a dél-szlâv nyelvekre is emlékeztet, ami a
telepedés kôvetkezménye. A szlovâk keleti nyelvjârâsra a len-

gyel sajâtsâgok jellemzôek.^'' Safarik Pavel Josef nagy szlovâksâga ellenére, folyôiratait, kônyveit cseh és német nyelven adta
ki azzal az indoklâssal, hogy "a szlovâk nyelv tôbb dialektusra
van osztva, nincs szlovâk nyelv". A szlovâk nyelv létezését az
1708. évi zsolnai zsinat mondta ki. A szlovâk vezetôk 1851-ben

Pozsonyban elhatâroztâk, hogy a kôzépszlâv nyelvet, a pribinai
és fehérhorvât nyelv keverékét teszik meg kôzôs, irodalmi
nyelvvé. Ezt véglegesitették 1938-ban.
A mai szlovâk nép kialakulâsânak tôrténetéhez eddig elmondottak ôsszefoglalâsâval megâllapîthatjuk a kôvetkezôket:

Ârpâd honfoglalâsa utân az orszâgban talâlt szlâv szôrvânyok
felszîvôdtak a magyarsâgba, kivéve az északnyugati Eelvidék
sarkâban talâltakat, akik vândorpâsztorokként, a magyarok
âltal igénybe nem vett, erdôs hegyvidéken éltek. Ehhez a viszonylag kis tôrzshôz csatlakoztak a kôvetkezô évszâzadok folyamân betelepûlt és betelepîtett, kûlônbôzô szlâv néptôrzsekbôl
szârmazô fajrokonaik. Ebbe a szlâv népkeverékbe olvadtak be
a kôzôttûk, fôleg a vôlgyekben élt magyarok részei, korâbbi

hun és avar csoportok, tôredékek. Ezek idôvel kisebbségben
maradtak, a békés életben zavartalanul szaporodô, egyre
sokasodô helyi tôbbséggé vâlô szlâvsâgba szîvôdtak fel nagy

szâmû némettel egyiitt. Bartucz Lajos néprajztudôsunk tôt
kôzségekben, ahol nem beszéltek magyarul, a csalâdi név is
idegen, nem egyszer talâlt ôsi magyar, honfoglalâskori tipusokat, ugyanîgy avart is.
Ez a szlâvsâg a szlovâksâg elôdje, kezdettôl fogva tôkéletesen bekapcsolôdott a magyar âllaméletbe, részesévé vâlt a
kôzôs tôrténelemnek is, soha nem szerepelt kûlônâllôan. A

XIII —XV. szâzadtôl a felvidéki nemességben a magyar csalâdok jelentôs szerepet jâtszottak, de idôvel maguk is tôt jelleget
vettek fel. Egyidejûen vâlt ki a kis és kôzépnemesség ezen a
tâjon a tôt rétegekbôl is. Igy alakult ki itt a jellegzetes rendi
kultûra és ideolôgia, amelyet a kôvetkezô évszâzadokban a
nemesség kialakîtott s magât nyelvében is azonosîtotta a
néppel. A tôrôk idôkben a Felvidék megtelt menekûlô magyarokkal, horvâtokkal, akik az ottani csalâdokkal is ôsszehâzasodtak. Tôtok is harcoltak a tôrôk ellen; nem egy tôt
csalâd dmerében dîszmagyaros vitéz lâthatô. Szâmtalan kôltemény, népdal emlegeti a kôzôs harcot. A tôrôk idôkben a
menekûlt magyarsâg majdnem felûlmûlta a tôtsâg szâmât. Az
egyûttélés keverte a két nyelvet és vért, hasonultak az életformâk; kialakult a kôzôs jelleg és jellem.^^
A tôtsâg népi vonala a XVIII. szâzad végén, a kôzépkorvégi
vonalhoz képest, âltalâban 10 —40 km mélységben nyomult elô
dél felé, kûlônôsen a nyitrai, sâros —abaûji és zempléni részen,
és széles magyar telepûléseket nyelt el. Sôt, tôt szôrvânyok
keletkeztek az Alfôldôn is a tôt népfeleslegbôl, a tôrôk alatt
elvérzett magyarsâg helyén. A menekûlt magyarok, ha el nem
tôtosodtak, természetesen jôrészt eltûntek a Felvidékrôl.
Hogy a szlovâksâgot a magyar nem nyomta el, annak leg-

hatârozotabb bizonyîtéka, hogy a kettô a kôzéletben egyenrangûan vett részt. Ezt mi tudjuk. Sajnos, nem tudja ezt a mai
szlovâk. Csak egészen kivételesen mûvelt, elfogulatlanul kutatô
szlovâkok igyekeznek megismerni az igazsâgot. Igy érezte a mai
tôrténelmi hazugsâgok megcâfolâsânak szûkségességét 1971ben a szlovâk emigrâciô Genfben élô, igen képzett tagja, dr.
Arvéd Gréber, volt szlovâk diplomata. Tanulmânyâban, melyet 1971-ben a torontôi Szlovâk Vilâgkongresszuson olvastak

fel, âllâst foglalt a tôrténelmi tévedések, sôt hazugsâgok tisztâzâsa mellett. A magyar tôrténelmi, kôzjogi forrâsokat magyar

eredetibôl ismeri. Tud a vârmegye ônkormânyzatârôl, amely a
szlovâk tôbbségû megyében is érvényesûlt. Megâllapîtja, hogy
Magyarorszâg a vârmegyék konfôderâciôja volt. A szlovâk nemesnek éppen annyi joga volt, mint a magyarnak és îgy
tovâbb. Sajnos a mai szlovâk tôrténészek mit sem tudnak
minderrôl, a Nagymorva Birodalom âlmât és a hazug cseh tôrténetirâs adatait ismerik csak.

Mit tud a mai szlovâk arrôl, hogy mennyit kôszônhet a
szlovâk nemzeti ôntudat ébresztése a magyar Pàzmdny Péternek (1570 — 1637), s hogy mekkora része volt neki a szlovâk
irodalmi nyelv megteremtésében a cseh befolyâssal szemben.
Az âltala alapitott nagyszombati egyetemen a szlovâk elem
fôldrajzi fekvésénél fogva is mâr tûlsûlyban volt. A XVIII. szâzad végén Bernoldk Antal szlovâk nyelvi reformjâban a nagy
szombati papok nyelvére tâmaszkodott. Sok szlovâk kônyv
jelent meg az egyetem nyomdâjâban; I780-ig mintegy 100,
majd a budai egyetemi nyomdâban. Az egyetem jezsuita tanârai mâr foglalkoztak a szlovâk nép eredetének kérdésével. A
szlovâk ôntudat jelentkezésével azonban még semmi nyoma
sem volt népi ellentétnek a magyarsâggal szemben. Csak
Herder és Hegel (XVIII —XIX. sz. ) lenditi meg a nacionalista
fejlôdést, ami a XIX. szâzad kôzepén a politikai pânszlâvizmussal talâl kapcsolatot. Errôl Bées akkor még azt hitte, hogy
csak a magyarsâg gyengîtésére alkalmas.
Amig a szlovâk nemes hungarus volt, mint a magyar, lelkesedett a kôzôs haza dicsôségéért.Tehettevolna ezt tovâbb ôntudatos szlovâkként is, ha a kôzôs hazân klvûlâllô, idegen, hôdîtô
érdekek befolyâsa alâ nem kerûlt volna, tôbbek kôzôtt kôzôs
tôrténelmûnk céltudatos meghamisîtâsâval is. A magyarsâg és
szlovâksâg régi egyetértése csak akkor éledhet fel, ha a viszonyunkat megmérgezô hazugsâgokat a szlovâksâg maga leplezi
le.
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Csery C. Mihdly dr. (Q,uebec, Kanada):
IX. ÉS X. SZÂZADI MAGYAROK ÉS SZLÂVOK
A TÔRTÉNETIRÂSBAN
(Kivonatosan)
"... ahhoz, hogy az invdziôkat egész teljességiikben felôleljûk, szûkséges
lenne ôsszegyûjteni a szahtuddsokat, amt'vel egyetlen tôrténész sem rendelkezik." 1

Az idei Kongresszus a szlovâk kérdés vizsgâlatât tûzte napirendjére. Ez a kôriilmény — ûgy vélem — alkalom pillantâst
vetni a szlâv kérdés egy meglepôen mellôzôtt fejezetének
ismertetésére. A kérdés szorosan kapcsolôdik Eurôpânak
politikai képletként tôrténô megszûletéséhez. Mâr tôbbszôr kifejtettem, hogy a magyarok X. szâzadi rendezô megjelenésének

kôszônhetô Eurôpa politikai képletté valô alakulâsa. Kûlfôldi
szerzôk kônyvcîmének sorozata hirdeti azt a fôlismerést, hogy
Eurôpa a X. és XI. szâzad fordulôjân szûletett. Addig ezt a

fôldrészt âltalâban a politikai szemlélet csak a (frank)-rômai(német) és bizânci "birodalomra" tagoltként ismerte.
Mivel ugyanekkor a magyarok esetében mâig is zômmel
"barbâr betôrésrôl" kell olvasnia a "mûvelt" nyugatinak, tanâcsos idézni egy mâsik francia tôrténésztôl ezt: "Minden barbâr
betôrés a tôrténelem îtélôszékén ûj eljârâst nyitott, ami csak
folytatôdik, amig fol nem târt okmânyok nem hoznak ûj elemeket a vâdnak ûj perfôlvételre és érveket a védelemnek az

îtélet felûlvizsgâlatâra."^ Esetûnkben alig lehet szô ki nem
adott okmânyokrôl, annal inkâbb olvasunk ûjraértékeléséxôl,
ami az ûj perfôlvételhez égetôen sûrgôs és szûkséges!
Idôkîmélés miatt két példa. Az egyik a UNESCO tâmo-

gatâsâval megjelent nagyszabâsû Histoire du développement
culturel et scientifique de Vhumanité angolbôl kinos francia
forditâsû szôvegében ez: "A normanok és magyarok invâziôjânak megâllitâsâval befejezôdik Eurôpânak a népek fél-nomâdizmusânak korszaka. Ezôta Lengyelorszâg, Bohémia, Ausztria képviseli a szilârdan tartott véderômûvet, amelynek oltalmâban szervezôdhetik Nyugaton az ûj civilizâciô.Szô sincs

tehât Magyarorszâgrôl, sem arrôl, hogy a IX. szâzad elejétôl a
Xll-ig komoly gondot okoznak a szlâv betôrési kîsérletekl...
S mert az avarok, normannok, magyarok megjelenését
mindig az egykori fôljegyzôk ijedezô' és ijesztgetô — mai jôl
meghatârozô kifejezéssel: hâborûs — propagandâjât elfogadva
târgyaljâk napjainkban, jô megjegyezni, hogy L. Pietri végre
mégis bîrâlô âllâspontra helyezkedik Epoques médiévales, Ve

au XVe s. cîmû ôsszefoglalôjâban."^ Sajnos, ô sem emliti J.
Ortega y Gasset "Los Terrores del ano mil" c. remekét.s Nélkûlôzzûk D'Haenens fontos értekezésének méltânylatât a tudomânyos tôrténetîrâsban.

D'Haenens csaknem

humorosan

târgyalja Les invasions hongroises dans l'espace belge, 945-55;

Histoire du historiographie cîmmel® a nem egyszer tévesen
magyaroknak tulajdonîtott betôréseket.'
Az irânyzatos tôrténetîrâsnak, legyen az tudomânyos
igényû vagy népszerûsîtô, szâmtalan példâja kôzûl még egy ûjkeletû: a G. Barraclough szerkesztésében 1970-ben Londonban kiadott Eastern and Weastern Europe in the Middle Ages

cîmû kôtetben pl. a német tôrténészként bemutatott Karl Bosl
igy îr: "A magyarok lovas nomâdok voltak; félszâzadon ât
rémûletben tartottâk Franciaorszâgot, Itâliât és a

bizânci

birodalmat. A 955-i lechi csatâban leverten kényszeriiltek életmôdjuk megvâltoztatâsâra és letelepûlésre a Duna —Tisza
menti sîksâgon, ahol uralkodtak a bennszûlôtt szlâv népek
fôlôtt." (51. 1.) Ez a fogalmazâs nem kivétell Azt a lâtszatot
kelti a tâjékozatlan olvasôban, hogy a magyar csak 955 utân
szâllta meg a Kârpât-medencét s persze csak a Duna —Tisza
kôrnyékét! A 183. lapon Alexander Gievsztor lengyel tôrténész

siet Bosl segîtségére, amikor azt îrja, hogy Hungary szlâv
terûlet volt, amit elfoglaltak a magyarok. — S itt az ugyancsak
majdnem minden szerzônél visszatérô sirâmos vâd: a magyar
megakadâlyozta az északi és déli szlâvok egyesûlését s egy
részûket kiszakitotta a bizânci befolyâs alôl, s "egyre inkâbb
nyugati befolyâs alâ szorîtotta ôket."®
*

Nos, azt hiszi Nyugat ilyenténképp "mûvelt" olvasôja, hogy
a népvândorlâs szâzadaiban csak vandâlok, hunok, avarok,
egy kicsit normannok, de fôleg magyarok voltak a civilizâciôt
pusztîtôk. — A szlâvok? Azok valahol szelîd bârânyokként
"legelésztek". Igen, ez is a tôrténelemben folyvâst visszatérô
kérdés. Az ellentmondâsokkal terhes vâlaszok kikûszôbôlésére

okvetlenûl tanulmânyoznia kell a kutatônak H. Paszkiewicz

"The origin of Russia" (London, 1954) magisztrâlis mûvét.^
Nélkûlôzhetetlen, tudomânyos fegyelemmel fôldolgozott adathalmazra mâr 1954-ben — ûgy lâtom, sajnos nem sok sikerrel — fôlhîvtam a fîgyelmet (a Kanadai Magyarsâg 1954.
évf.-ban).
*

Alig tûlzâs azt âllîtani, hogy a X. szâzad elôtt nincs a
szlâvoknak "tôrténetûk". Régészeti leletek e kor elôtt sem igen

vallathatôk. Ûjabban M. Gimbutâs "The Slavs" (London,
1971, 240 p. 75 ill.) megkîsérelt valamelyes, tôbb helyesbîtésre is szorulô vâzlatot nyûjtani. Annyi kétségtelen a "Nestor"-tà\
kôzôlt adatok alapjân, hogy vagy 30 kûlônbôzô tôrzsre s

ugyanannyi

néwel jelôlve magukat, szakadozottan éltek a

mai Oroszorszâg északnyugati tâjain. Éltek s egymâs kôzôtt,
bârmilyen tâg is volt e teriilet, nehezen fértek ôssze. Ezért
hivtâk "Nestor" szerint a "rus"-okat, hogy szervezzék meg
ôket.'" A tôrténelem akkor emlîti elôszôr cselekvô szereplésûket, amikor a bolgârok, majd az avarok kimozdîtanak egy-egy
csoportot telepiilési helyûkrôl. Nyilvânvalô, ekkor csak azokrôl
lehetett szô, amelyek az V —VII. szâzadi népvândorlâs ûtjâba

estek. îgy aligha helytâllô a szlâvokat fôleg a Pripjet tâjain

letelepûltekként elképzelni." Mivel a hunok, bolgârok stb.
felvonulâsi irânya délnyugati volt, elsôûl a bizânci birodalomnak nevezett terûletrôl szârmaznak fôljegyzések. Késôbb az

arabok emlîtik a szlâvokat.A bizânciak tapasztalataik

nyomân éppen nem festik ôket szelid bârânyokként. Példâul
Efezusijdnos 584-ben îgy emlîti ôket: "Ma nyugtalansâg, félelem nélkûl laknak (a szlâvok) a rômai (azaz bizânci) tartomânyokban; fosztogatnak, gyilkolnak, gyûjtogatnak. Gazdagsâgra tettek szert; van aranyuk, ezûstjûk, barmuk, lovuk s
megtanultak hâborût viselni jobban, mint a rômaiak."'^
Tudvân, hogy a szlâvok tanîtômestereiûl az avarokat isme-

rik el, eszûnkbe jut Goethe parabolâja a bûvészinasrôl.^'* Az
avarok uszâlyaiként természetesen a Kârpât-medencében is
megtelepedtek a szlâvok. 630 kôrûl az egyre nyilvânvalôbb
bizânci —bolgâr—frank szoritâs kôvetkeztében az avar birodalom térrendezô szerepe megrendûlt. A frank szârmazâsû
Samo prôbâl ekkor nyilvân bizânci biztatâsra kérészéltû szlâv
szerkezetet âcsolni. Ez nem tudja betôlteni az avarok vâllalt

szerepét s îgy a Kârpât-medence és a szomszédos tâjak jelentôsége hovatovâbb kiderui az egyre problematikusabbâ vâlô

frank—bizânci viszony sorân. Nem kétséges, hogy a magyar
honfoglalâsig e térség âllandôan bonyodalmak forrâsa, amit
fokoz egyrészt a bolgâr hatalom izmosodâsa, mâsrészt a
Rôma —Konstantinâpoly kôzti egyhâzpolitikai vita. Gharlemagne valôszinûleg azt gondolta, hogy Itâlia birtokâban az
ûgynevezett keleti kérdést megoldhatja, ha fôlszâmolja a nyil
vân elpuhult avarokat, akik ugyan nemrég a lombardok
mellett fôlvonultak. Âmde nyomban az egyre inkâbb vérszemet kapô szlâv darâzsfészek romba dôntôtte tervezgetését. S
âllîthatni, utôdainak sûlyos ôrôkségûl hagyta a szlâvokat, akik
most mâr nemcsak a délkelet tartomânyokban (Garinthia,
Pannônia), hanem északkeleten is egyre tôbb gondot okoznaki
Megoldâsa fôleg a szlâvokkal ott szomszédos szâszokra, majd a
bajorokra hârul.

Az északkeleti szlâvok mozgolôdâsai a IX. szâzadban egymâst kôvetik. Felsorolâsukra nem akarok kitérni, de az eseményekbôl kettô — magyar vonatkozâsa miatt — emlîtést

igényel. Az egyik 862-ben tôrtént, amikor Rasztszlâv morva
fejedelem kôvetei a bizânci udvarban elôadjâk, hogy uruk a

keleti frankoktôl s îgy a germân pûspôkôktôl is fûggetlenîteni
akarja magât. Ezért kér szlâv nyelvû térîtôket s nyilvân egy kis
katonai segltséget is. îgy kerûl sor azokra a magyar részlegekre,
amelyeknek nyoma van aztân az annalesekben.

A mâsik, a magyarokkal ekkor — ha igaz — szôvetkezett
Szvatopluk jellemzése 894-ben a fuldai évkônyvbôl. Ime:
"Svatopluk, a morvâk fejedelme és megannyi gonoszsâg
forrâsa, mindcn vele szomszédos vidéket csalâssal és ravaszsâggal zavarvân... csûnyân elérte végnapjât. Az avarok, akiket
magyaroknak mondanak, az ô idejében tûl a Dunân jârva, sok
nyomorûsâgot okoztak."'' De e tûlsâgosan szûkszavû fôljegyzésbôl nem tudjuk meg a fontos valôsâgot: Szvatopluk és âltalâban a morvâk kegyetlenkedéseit alattvalôikkal szemben.

Ime: a magyarokat lépten-nyomon gyalâzô J. Marquart kénytelen Dûmmler hires Geschichte des ostfraenk-Reiches I.

820-ra hivatkozva megirni, hogy 883 nyarân "Pannôniât Szva
topluk farkas môdjâra pusztitotta, s a kôvetkezô évben még
nagyobb sereggel megismételte a becsapâst s még borzalmasabban garâzdâlkodott. A fôldmûvelô népet csalâdjukkal

egyutt zômmel lemészâroltâk, a fôldesurakat részben fogolyként elhurcoltâk,

részben meggyilkoltâk vagy rettenetesen

megcsonkîtottâk."^®
Ezek olyan tények, amelyek ismerete nélkûl érthetetlen a
magyar honfoglalds meglepôen gyors és tagadhatatlan sikere, s
amikrôl szemérmesen siet megfeledkezni J. F. N. Bradley
1971-ben, az edinburghi egyetemi nyomdânâl megjelent
Czecho Slovakia cîmû tâkolmânya.^^
A Matica Slovenska 1873. I. 15-i, turôcszentmârtoni,
Szlâvik Jôzsef magyar miniszterelnôkhôz intézett emlékiratâban ez âll: "A szlâv nemzeteknél nem létezik kôzôs fénykorszak

vagy kôzôs nagyszerû szerencsétlenség tôrténelmi emlékezete..."^° Igaz is, meg nem is. Mîg a magyarok X. szâzadi szereplésérôl kôteteket irtak, a IX. és X. szâzadi szlâvokénak
rendszeres fôldolgozâsa mâig hiânyzik. Az ezzel foglalkozô tôrténetirâs csak olykor és mellékesen emliti. Pl. B. Tiernay—S.
Painter Western Europe in the M.A., 300-1475 (N.Y. 1970)
meglepôen jô kônyv legalâbb ennyit kôzôl: Carolus Magnus

"tôbb hadjâratot vezetett a szlâvok ellen a Weser és a felsô Elba
kôzôtt. Bûntetô expediciôk voltak azok s nem eredményeztek
âllandô foglalâst." (105.) L. Pietri emlitett mûve szerint "a X.
szâzad kezdetén a német fejedelmeknek majdnem minden
évben kemény hadjâratot kellett ellenûk intézni. Sikeresebb
fôltartôztatâsukra I. Henrik (919-36) a Havel és az Elba alsô

folyâsânâl Burgen (erôd) sorozatot alapîtott." (III. 363.) — îgy
a IX. sz. folyamân vagy 30 kisebb-nagyobb ôsszecsapâsrôl
tudunk! S ugyanez a helyzet a X. szâzadban, nem egyszer
egyuttmûkôdve a magyarokkal.
Tehât e csatârozâsok megérdemeltek volna éppen olyan
tûzetes

kutatâsokat,

mint

amilyenekkel

"kitiintették"

a

magyarok X. szâzadi szereplését. A kutatôt talân elkedvetlenîtette az, hogy nem egyszer beleûtkôzôtt a szlâv tôrzsek névvâltozatai âltal fokozott nehézségekbe. Azutân — kétség-

telen — voltak lovaik, de mâs fôljegyzések tâmogatjâk azt a
fôltevést, hogy csak gyalog harcoltak.^i Kôzponti ôsszefogô
hatalom tervszerû, messzelâtô politikai elgondolâs sem merûl
fol, igy minden erôlkôdés meghiûsul. Musset jôl jellemzi
mindezt îgy; "Az Elba és Odera kôzti szlâvok romlâsât siettették a belviszâlyok s az, hogy szomszédaik: Lengyelorszâg vagy
Bohémia alig gondolt arra, hogy nekik segltô kezet nyûjtson."

(i.m. 204. és I.j.) îgy behatolâsaik helyi jellegûekké sorvadtak,
nem vâltak eurôpai érdekûekké, mégis e negatîvum jelentôségének Eurôpa mûvelôdéstôrténete szempontjâbôl méitânylâs
nélkûl valô hagyâsa sûlyos mulasztâs.
*

Megjegyzés: A kivonatban nem tértem ki a szlâv betôrések

idôrendi felsorolâsâra s mellôztem pl. mâs népekkel tôrtént
keveredésuk tôrténetét is. Igen érdekes e tekintetben pl. az
olâh nép kialakulâsa, amirôl a nagy francia tôrténész, F. Lot
îrt vagy a horvâtokéban Fehér MJ.
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Tamay Dénes (Fairfax, VA):
AUTONÔMIÂT A MAGYARLAKTA TERULETEKNEK

CSEHSZLOVÂKIÂBAN
A Csehszlovâk Szocialista Kôztârsasâg az 1968-as Dubcek-

féle "prâgai tavasz" idején alakult ât kettôs âllammâ, azaz
létrejôtt a Cseh Szocialista Kôztârsasâg és a Szlovâk Szocialista
Kôztârsasâg, ami rendezte igy formailag a hosszû mûltû
cseh —szlovâk ellentéteket. Ez a vâltozâs szlovâk gyôzelem. Belpolitikailag a szlovâkoknak most nagyobb szavuk van, de kûlpolitikailag és ideolôgiailag semmiféle vâltozâs nem âllt be. A
jelenlegi helyzetben ez nem is lehetséges, mert az orszâg szovjet
katonai megszâllâs alatt van, akârcsak Magyarorszâg. Ugyanakkor azonban rendezetlenûl hagytâk a mâr régôta esedékes
magyarlakta terûletek autonômiâjânak kérdését. Mielôtt
azonban râtérnék az ônkormânyzâs megokolâsâra és ennek

szûkségességére, szeretnék rôviden beszâmolni arrôl, hogy bol
és milyen kôrûlmények kôzt élnek ma a magyarok Csehszlovâkiâban.

A Cseh Szocialista Kôztârsasâg terûletén 1969-ben a cseh
szlovâk statisztika szerint 21.000 magyar élt,' ezek részben

munka utân menve kôltôztek Cseh- és Morvaorszâgba, részben
pedig "régi" magyar telepesek, akiket 1945/46-ban a volt
szudéta-német terûletre deportâltak Szlovâkia magyarlakta
terûleteirôl.^ Ezeknek a magyaroknak nem volt szabad visszatérniûk eredeti falvaikba, mert helyukre szlovâkokat telepîtettek. Az 1968-as események véget vetettek ennek a hazatérési
tilalomnak.^ Az elhurcolt magyarok visszatérhettek szûlôfôldjûkre, de ezeknek egy része ott maradt 1968 utân is. Tudomâsom szerint azonban ezek a szerencsétlenûl jârt magyarok mai

napig sem kaptak kârtérîtést a csehszlovâk âllamtôl sem az
elkobzott vagyonért, sem az elszenvedett megalâzâsért, faji ûldôzésért és emberi jogaik megsértéséért. Megjegyzem, hogy az
ott élô magyarok vallomâsa szerint szâmuk jôval tûlhaladja a
21 ezret. Sokan ugyanis félnek magyarnak jelentkezni, mert a
hâborû utâni ûldôzés emlékei még mindig kîsértenek, mert a
magyar-ellenesség mâig sem szûnt meg, igy inkâbb cseheknek
vagy szlovâkoknak valljâk magukat.

Mig kb. a 21.000 magyarorszâgi szlovâknak^ van 2 szlovâk

gimnâziuma, 1 âltalânos kôzépiskolâja, 4 nyolcéves kôzépiskolâja, 1 pedagôgiai tanszéke, 1 szlovâk nyelv és irodalmi
tanszéke, és a szlovâk nyelvet 74 iskolâban tanîtjâk, addig a
magyaroknak a Cseh Szocialista Kôztârsasâg teriiletén nincs
egyetlen egy magyar iskolâjuk sem, egyetlen egy CSEMADOK
egyesûlete sem, annak ellenére, hogy arânylag sok magyar él
egy helyen, fôleg a vas-, kohô- és szénbânya-vidékeken, de a
volt szudéta-német terûleteken is.^

Tôrténelmi szempontbôl érdekesnek tartom megemlîteni,
hogy Morvaorszâg a X. szâzadban Magyarorszâghoz tartozott®
és déli részein hajdan magyar lakossâg élt. Ezért érthetô, hogy
Mâtyâs kirâly Morvaorszâgot annak idején Magyarorszâghoz
csatolta. Kevesen tudjâk azonban azt, hogy innen szârmazik a
magyar (kun) eredetû vilâghîrû pedagôgus Comenius Qân
Amos Komensky) is, a nemzetek tanîtôja, és ahogy azt a csehek
mondjâk, "a cseh nemzet atyja", kinek eredeti csalâdi neve
Szegess volt. O volt az, aki felfigyelt a csehesîtésre és ezért sajâtkezûleg javitotta ki a bojkovicei és uherské-hradistei jegyzôkônyvekben csalâdjânak elszlâvosîtottan bejegyzett nevét

Seges-Sejes-Sekes-rôl

a

helyes

Szegess-re.^

A

szâzadok

folyamân azonban a morvaorszâgi magyarokat teljesen elcsehesîtették. Ma mâr csak egyes helységnevek, mint példâul
Uherské Hradiste (Magyar Vârad), Uhersky Brod (Magyar
Gâzlô), Kunovice (Kunfalu) stb. és egyes csalâdnevek tantiskodnak arrôl, hogy nem is olyan régen az is magyarlakta
terûlet volt.

A Szlovâk Szocialista Kôztârsasâg teriiletén az 1970. évi
népszâmlâlâs alapjân 4.714.609 lakos élt, ebbôl 562.00, azaz
11.9% magyar nemzetiségûnek vallotta magât.® Ha ehhez
hozzâ szâmitjuk a 21 ezer csehorszâgi magyart, akkor Csehszlovâkiâban ôsszesen 583.000 magyar él. Meg kell azonban
jegyeznem, hogy a magyarsâg létszâma Szlovâkia teriiletén
sokkal nagyobb. Azt, hogy a csehszlovâk statisztikâk nem megbîzhatôk, be lehet bizonyltani csehszlovâk statisztikai adatokkal. Ezek szerint Csehszlovâkiâban 1919-ben 1.077.000 magyar
élt.^ Ezt a szâmot is kérdôjelezni lehet, mert 1918-tôl a Felvidéket a cseh légiôk katonailag megszâlltâk, Igy aztân nincs
kizârva, hogy a magyarok létszâma nagyobb is lehetett. De, ha
elfogadjuk ezt a szâmot, és levonjuk belôle a kb. 200.000

magyart, akit az ûj csehszlovâk âllamhataloin 1920-ban kiutasîtott, tovâbbâ a kb. 140.000 magyart, akit 1946-ban kitelepîtett és a kb. 40.000 Kârpâtaljân maradt magyart, akkor az

évi 1% âtlagos tiszta szaporodâs alapjân 1970-ben kb.
1.200.000 magyart kellett volna a csehszlovâk statisztikânak
kimutatni. A trianoni "békeszerzôdés" utân 1920-ban mâr csak

634.827 magyart mutatott ki

a

csehszlovâk

statisztika,

1930-ban 571.988-ra, 1950-ben 368.999-re(!) csôkkent, viszont
1961-ben 534.000-re, 1968-ban pedig 563.000-re emelkedett a

magyarok szâma. Erre a kb. félmilliôs "mâgikus" szâmra
nagyon vigyâznak, hogy fel ne szôkjôn. Igaz, van kivétel:
Dubcekék idejében, ûgy lâtszik, tisztességesebben akartâk
kezelni a magyarokat (hiszen akkor volt magyar nemzetiségû
miniszter is), ezért a pozsonyi Prâca és Smena cîmû napilapban
rôvid cikkben kôzôlték, hogy Csehszlovâkiâban kb. 750.000

magyar nemzetiségû polgâr él. Ezt a szâmot azonban a
késôbben

kiadott

"Statistickâ

Rocenkâ"-ban

mâr

nem

kôzôlték.

Hogy milyen szabâlytalanul nôvekedett a szlovâkok szâma a
mâsodik vilâghâborû utâni években, azt a kôvetkezô statisztikai adatok leszûrésébôl lâthatjuk legjobban: 1945-ben Tiso

Szlovâkiâjâban a 2.7 milliô lakosbôl 2.3 milliô volt szlovâk.
Ha ehhez a 2.3 milliô szlovâkhoz hozzâszâmîtjuk a kb. 300.000
szlovâkot," akik azon a terûleten laktak, amely a bécsi dôntés
utân kerûlt vissza Magyarorszâghoz, és amely terûletete
1945-ben ûjbôl Csehszlovâkiâhoz csatoltak (az 1938-as magyar
népszâmlâlâs szerint csak 122.850 szlovâk élt ezen a terûleten),
tovâbbâ, ha hozzâszâmîtjuk a 73 ezer Magyarorszâgrôl és kb.
27.000 Kârpâtaljârôl âttelepîtett szlovâkot,
akkor a
szlovâkok szâma 1945/46-ban 2.7 milliô volt. Huszonnégy év
utân 1970-ben mâr 4.422.000 szlovâkot mutatott ki a cseh
szlovâk statisztika. Ezek szerint 24 év alatt a szlovâkok létszâma

majdnem 64%-kal emelkedett. Ez a nôvekedés az Eurôpai viszonyokhoz mérten egyedûlâllô, melyet természetes szaporodâssal nem lehet se megindokolni, se igazolni. Ha azonban az
1945/46-ban kimutatott 2.7 milliô szlovâkhoz hozzâadjuk az
évi 1%-os âtlagos szaporodâst, akkor 1970-ben 4.422.000
szlovâk helyett csak 3.428.000 szlovâkot lehetett volna kimu
tatni. Meglepô szâmot kapunk, ha most a statisztikailag kiszâ-

mitott 3.428.000 szlovâkhoz hozzâadjuk az elôzôlegstatisztikailag kiszâmitott kb. 1.200.000 magyart, és a kb. 100.000
ruszint, lengyelt, németet, csehet stb. Ez a szâm 4.728.0001
Lâthatjuk, hogy ez a statisztikailag kiszâmitott 4.728.000
nagyon kôzel âll az 1970. évi népszâmlâlâskor kimutatott
4.714.609 lakoshoz. Ebbôl az tûnik ki, hogy a szlovâkok létszâma a magyarok rovâsâra nôvekedett.
Terûleti szempontbôl Szlovâkia a tôrténelmi Magyarorszâghoz tartozik, hasonlôan, mint a szudéta teriilet a tôrté

nelmi Csehorszâghoz. A Felvidék, az ott élô lakossâg megkérdezése és beleegyezése, azaz szabad vâlasztâsok nélkûl
1918-ban de facto és 1920-ban de jure lett Csehorszâghoz
csatolva "Csehszlovâkia" néven, azzai a megokolâssal, hogy
meg kell menteni a szlovâkokat az elmagyarosltâstôl. Azt a
tényt, hogy a Felvidék jôval az ûgynevezett magyarositâs elôtt
tûlnyomôan magyarlakta terûlet volt, és hogy az ott élô nagy
szâmû magyarsâgot szlâvositottâk el a Habsburgok segltségével, elhallgattâk. Hogy ez igy volt, bizonyltja a "Dejiny
Slovenska" (Szlovâkia tôrténete), amelyben a kôvetkezôket ol-

vashatjuk'"* : "A szlovâk nép nagyon nehéz kôrûlmények kôzt
élt a XVll. szâzadban, de mégis jobb viszonyokban, mint a
magyar nép. A tôrôk megszâllâs alatt Szlovâkiâban tûlnyo
môan magyar lakossâg élt... A XVlll. szâzadtôl kezdve azonban a szlovâk nép kûlônôsen nagy expanziôt fejlesztett ki. A
szlovâkizâlôdâsi folyamatot Bél Mâtyâs a kôvetkezôképpen jellemzi: "a fiatal magyar generâciô magâévâ teszi nemcsak a
szlovâkok szokâsait, de elsajâtitja nyelvuket is olyan mértékben, hogy az ôregek kihalâsa utân szlovâkok lesznek belôlûk.

Ûgyszintén sokan a régi magyarok kôzûl, akik azelôtt a szlovâk
nyelvet nem ismerték, ûgy beszélik a szlovâk nyelvet, mint a
szûletett szlovâkok." Tovâbbâ a kôvetkezôket olvashatjuk:
"Szlovâkizâlôdôtt a nemesség, de fôleg a vârosok polgârsâga. A
vârosok szlovâkizâlôdâsi folyamata megâllithatatlanul folytatôdik a XVIII. szâzadban is, ûgyhogy a vârosok nagy része
szlovâk lett." Azt is elhallgattâk, hogy a szlovâkok (tôtok) a
tatârjârâs utâni korszakban kolonizâltâk a Felvidéket, ahol
ugyanolyan vendégek voltak, mint a szâszok. "Iglô vâros tôrténete"-ben, amely nemcsak Iglô vârosra és a Szepességre vonatkozik, hanem a Felvidék mâs vârmegyéire is, a kôvetkezôket

olvashatjuk'^: "Eredeti okmânyt csak V. Istvân idejébôl ismerûnk, s îgy bizonyos, hogy IV. Béla az âltalânos magyar
vendégjog alapjân telepîtette be a szepesi németeket. V. Istvân
azutân az emlîtett okmânyban az atyja âltal betelepitett

vendégek (hospites) viszonyait rendezi, ûj kivâltsâgok révén
âllâsukat megerôsîti és képesekké teszi ôket arra, hogy az itt
talâlt bennszûlôttekkel és a szintén vendégekûl fogadott
tôtokkal egyiitt kôzségeket alapitsanak." Tovâbbâ a kôvetkezôket is olvashatjuk: "A bevândorlô vendégek nemcsak németek voltak, mert ugyancsak a magyar vendégjog alapjân
nagy szâmban tôtok és talân olâhok is vândoroltak be, akik
szintén a vârispânsâghoz tartoztak. Bizonyîtja ezt egy 1278-bôl
szârmazô kis-tamâsfalvi birtokkihasitâs, amelyet Arnold
nemessége miatt eszkôzôltek, s amelynél az okmâny 'tôt provinciâ'-rôl szôl. A nâdasdi ôrôkeladâsi szerzôdésben hatârozot-

tan ez van: 'melyet a szepesi tôt vendégeknek adunk'." A tôt
provincia fekvésérôl, sajnos, az okmâny nem tâjékoztat
bennûnket, de tudjuk, hogy a régi magyarok Sziléziât és
Szlovéniât "Tôtorszâg"-nak hivtâk, s az ott élô lakossâgot meg
tôtnak. Ezek voltak az ûgynevezett fehér és fekete tôtok. Tôbb,
mint valôszînû, hogy innen szârmaznak a felvidéki tôtok is.

Magât a "tôt" szôt a honfoglalô magyarok hozhattâk az ôshazâbôl és talân okosat, eszeset, tanultat jelentett, mivel a régi
Egyiptomban Tôt vagy Thôth az okossâg, tanultsâg és a
mâgikus erô istene volt. A "szlovâk" elnevezés csak a XVI.
szâzadban fordul elô elôszôr, amikor a Lengyelorszâgbôl Ârva
megyében vezetô utat "szlovâk ût"-nak (slovenskâ cesta) nevezték el.'®

Csak példaképpen szeretnék még râmutatni arra, hogy a
szlovâkizâciô és a magyarok ûldôzése kôvetkeztében milyen
drasztikusan csôkkent a magyarok létszâma a valamikor tûl-

nyomôan ôsi magyarlakta Sâros vârmegyében, és ennek
politikai, gazdasâgi és kulturâlis kôzpontjâban, Eperjesen. A
"Dejimy Presova" (Eperjes tôrténete) cîmû monografiâban a

kôvetkezôket olvashatjuk'^: "A legrégibb îrâsbeli emlék, amely
bizonyîtja Presov létezését és elnevezését, 1247-bôl maradt
reânk, ezen okmâny szerint a telepet Epuriesnek hîvtâk. A
terûlet Batha és Ine fôldesurak tulajdona volt. A német bevân-

dorlôk szâszok voltak, hasonlôan mint a Szepességen... az ôsi

lakosok szlovâkok és magyarok" (arra, hogy a szlovâkok is ôsi
lakosok lettek volna, nincsen îrâsbeli bizonyîték, ezt csak a
monografia szerzôi tételezik fel). A XII. szâzadban magyar ôrcsapatok foglaltâk el Sâros vârmegye kôzepét, aboi le is
telepedtek, és késôbb fôldmûveléssel foglalkoztak. A magyarok
Eperjestôl délre is letelepedtek. A XIII —XV. szâzadban kizârôlagosan a magyar Eperies einevezést hasznâltâk a német
telepesek is, ami azt bizonyîtja, hogy a magyar lakossâg volt
folényben a XII. szâzadtôl a XV. szâzadig. A szlovâk
Presov-Prasov elnevezés csak a XVI. szâzadtôl van hasznâ-

latban. A XIX. szâzadban Pulszky panaszkodik, hogy Eperjes
kôrnyéke egészen elszlovâkosodott, csak a nemesség, fôleg a
protestânsok, tartottâk meg magyarsâgukat. Alapvetô vâltozâsok a XIX. szâzad hûszas és harmincas éveiben âlltak be,

amikor a magyar nemesség kezdeményezésére elkezdték tanîtani az iskolâkban a magyar nyelvet is." (Ezt a folyamatot
nevezték el "magyarosîtâs"-nak — a csehek és szlovâkok —

szerintûk ugyanis az elszlovâkosîtott magyarokat nem volt
szabad "visszamagyarosîtani"; Amerikâban az ilyen felfogâst
"double standard"-nek neveznék.) Eperjesnek 1910-ben 7976

magyar és 6404 szlovâk lakosa volt. A csehszlovâk statisztika
azonban 1921-ben mâr csak 1948 magyart mutatott ki.
Nézzûk csak tovâbb a statisztikât: 1930-ban az eperjesi
magyarok szâma 937-re csôkkent, de az eperjesi jârâsban még

mindig 1130 magyar élt. 1970-ben azonban az eperjesi
jârâsban mâr csak 118 magyart'*^ mutatott ki a csehszlovâk
statisztika. Ehhez, azt gondolom, magyarâzat nem szùkséges.
Csehszlovâkia, sajnos, megalakulâsa ôta, magyar-ellenes
beâllîtâsû volt. A csehek és szlovâkok szûntelenùl azt az alap-

talan demagôgiât terjesztik, hogy a szlovâkok ezer éven ât
magyar einyomâs alatt éltek. Ha ez igaz lett volna, akkor ma a
szlovâkokrôl mâr csak mint eltûnt néprôl beszélne a tôrténelem. Az ûgynevezett "Nagy Morva Birodalom" elméletét

nagy kitartâssal propagâljâk minden kulturâlis,''' tôrténelmi
és idegenforgalmi monogrâfiâbanannak ellenére, hogy
Morâvia nagy sem volt, birodalom sem volt, és tôbb mint valôszînû, hogy a Morâviâhoz fûzôdô leîrâsok és régi okmânyok
nem a mai Csehszlovâkia terûletére vonatkoznak, hanem a

Jugosziâviâban fekvô Szlavôniâra.^" A nagyméretû és kôltséges

âsatâsokat is kizârôlag a "Nagy Morva Birodalom" létezése és

igazolâsa céljâbôl végzik, de az eredmények azt mutatjâk, hogy
mind Szlovâkia nyugati része, mind Morvaorszâg déli terûlete

tûlnyomôan a turâni eredetû avarok (hunok) lakô- és
temetkezési helye volt.^^ Az avarok nem "tûntek" el, hanem
egyesûltek a honfoglalô magyarokkal és késôbb beleolvadtak a
magyarsâgba, mivel mind fajilag, mind nyelvileg kôzel âlltak
egymâshoz.^^
Teriileti szempontbôl Szlovâkia 49.009 négyzetkilométert
tesz ki, abbôl kb. 9000 négyzetkilométer, vagyis 18% magyarlakta terûlet, melyen a magyarok 309 kôzségben és vârosban
laknak. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a mai szlovâkiai
magyarsâg mind tôrténelmi, mind politikai és néprajzi szem
pontbôl két kûlônbôzô csoporthoz tartozik. Az elsô az "igazi"
magyar kisebbség, amely az elszlovâkosodott, vagy elszlovâkosîtott felvidéki magyarsâg megmaradt részét képviseli, ezek

ma mâr csak a Pozsony és Nyitra kôrnyékbeli kôzségekben,
falvakban és a tûlnyomôan szlovâk felvidéki vârosokban lak

nak. Ennek a csoportnak csak Tiso Szlovâkiâja adta meg a
kisebbségi jogokat. Igaz, a "forrô vérû", felizgatott szlovâk ifjûsâg annak idején tôbbszôr is megtâmadta a felvidéki vârosok
ban mûkôdô Magyar Hâzakat és arânylag nagy anyagi kârokat
is okoztak ezekben; az is igaz, hogy a pozsonyi parlamentben a
szlovâk képviselôk fîzikailag inzultâltâk (ôsszerûgtâk és lekôpdôsték) a magyar kisebbség képviselôit, amikor ezek a zsidôellenes tôrtények ellen szavaztak; de hivatalosan a magyar kisebbséget tiszteletben tartottâk, és az anyagi kârokat az âllam
tisztességesen megtéritette.

A mâsodik vilâghâborû utân azonban ettôl a magyar
kisebbségtôl megvontâk a kisebbségi jogokat, és ezeket a mai
napig nem adtâk vissza. Ezeknek a magyaroknak a szâma

1945-ben kb. 80.000 volt,^^ de ha beleszâmltjuk azokat a
magyarokat is, akik szlovâkoknak mondtâk magukat, mivel
nem akartâk elveszteni âllami âllâsukat, akkor a magyarok létszâma a "titkos" jegyzék szerint tûlhaladta a 200.000-t. Ezek a
magyarok is kivették részûket az ûldôzésbôl, amely fôleg a
mâsodik vilâghâborû utâni években érte el csûcspontjât. Nem
enyhîtette ennek a kisebbségnek helyzetét a fasiszta- és németellenes magatartâs sem, amit nem egyszer kifejezésre is jutta-

tott a Szlovâkiai Magyar Hirlap hasâbjain, és a Szlovâk
Nemzeti Felkelés tâmogatâsâval, és nem egy esetben abban
valô részvételével is. Ennek ellenére a hâborû befejezése utân
sok magyart kîméletlenûl népbîrôsâg elé âllitottak és mint
"magyarônokat" (csûf név, a szerintûk elmagyarosîtott szlovâkokra) îtéltek el; jô néhânyat kôzûlûk Csehszlovâkiâban felâllî-

tott koncentrâciôs tâborokba hurcoltak^® vagy a helybeli
Nemzeti Bizottsâgok és Tanâcsok bôrtônôztek be. Sok ârtatlan
magyart Szibériâba is vitettek, aboi kôzûlûk sokan meghaltak
vagy nagybetegen tértek haza. Magyar kisiparosok ûzemeibe,
ûzleteibe szlovâk "népbiztos"-okat (nârodny sprâvca) ûltettek,
akiknek hasonlô megbîzâsuk volt, mint elôzôleg a zsidô ûzemekbe és ûzletekbe beûltetett szlovâk "arizâtor"-oknak. Nem-

csak vagyonuktôl és pénzbetételeiktôl fosztottâk meg a magyarokat, de az âllampolgârsâg megadâsât is megtagadtâk
tôlûk, és végûl râjuk kényszerîtették a szégyenletes reszlovâkizâciôt. Ezek a felvidéki magyarok nem kaptak semmiféle kârtérîtést a csehszlovâk âllamtôl sem az elkobzott vagyonért, sem
az elszenvedett igazsâgtalansâgért, faji ûldôzésért és emberi
jogaik megsértéséért. Hasonlôan, mint a csehorszâgi magya
rok, ezek sem merik magukat magyarnak vallani, mert a
hâborû utâni ûldôzés emlékei itt is kîsértenek. Ehhez hozzâ-

jârul nagy mértékben az is, hogy a magyarellenesség Szlovâkiâban nem szûnt meg. (Tiso Szlovâkiâjânak terûletén — Pozsonyt kivéve — se magyar iskolâk, se CSEMADOK egyesûletek
nem voltak.)
A mâsodik csoport, amely kb. 450 km hosszû és 30 —100

kilométer széles sâvon él Szlovâkia déli részein a Pozsony melletti Ligetfalutôl a kelet-szlovâkiai Csapig, a magyarorszâgi
népi tômbbôl vâlasztottâk le a franciâk âltal megszabott hatârvonallal a trianoni igazsâgtalan "békeszerzôdés" alâirâsa utân.

Ez a csoport voltaképpen nem is kisebbség, mert a falvak és
vârosok tôbbségét alkotja. Ennek a csoportnak mind az elsô
demokratikus Csehszlovâkia, mind a mâsodik kommunista

Csehszlovâkia, bâr huzakodva, és nem mindjârt, de mégis
megadta a korlâtolt kisebbségi jogokat. Ezek a kisebbségi jogok
azonban nem elégîtik ki a magyarlakta terûletek jogos
nemzeti, politikai, gazdasâgi és kulturâlis szûkségleteit. Ez a
magyarlakta terûlet autonômiât akar, mert az ott élô magyar-

sâg a kôzel 60 éves idegen kormânyzâs utân ûgy érzi, hogy az
uralkodô nemzetek, a csehek és a szlovâkok nem tartottâk tisz-

teletben a magyar etnikum kisebbségi és emberi jogait. Ha
fâtylat borîtunk is a mûltra, amelynek visszaidézése hâtborzongatô félelmet és aggodalmat okoz még sokâig a magyar szlvekben és lelkekben, a legjobb akaratunk ellenére sem tudjuk
azt mondani, hogy a helyzet kielégîtô. Igaz, a magyarok helyzete 1968 utân sokban megjavult. Mailath szerint, a Csehor-

szâgban még visszatartott magyarok visszatérhettek szûlôfôldjûkre, megnyîltak a kôzségi és jârâsi kôzhivatalok a magyarsâg
szâmâra, intézményesîtették a nemzetiségek jogait. Visszakaptak szâmos iskolât, Nyitrân magyar nyelvû tanîtô- és tanâr-

képzô nyîlt meg. Elszomoritô azonban, hogy a magyarorszâgi
kormâny nem nyûjt semmiféle politikai tâmogatâst a szlovâkiai
magyarsâgnak. Sorsuk alakulâsât Szlovâkia belûgyének
tekinti. A felvidéki magyarsâg îgy maga kûzd jogai érvénye-

sitéséért. A kôrûlbelûl 3.5 milliô^^ amerikai magyarsâg kôtelessége, hogy a magâra hagyott felvidéki magyarsâg érdekében
felszôlaljon. Javaslom tehât, hogy az amerikai Magyar Târsasâg a tôbbi magyar egyesûlettel egyûtt Emlékirathan foglalja
ôssze a felvidéki magyarsâg kôveteléseit, mindenek elôtt az
autonômia megadâsânak sûrgetését. Az Emlékiratot kûldje

meg az Egyesûlt Âllamok elnôkének, a Kongresszus tagjainak,
a szenâtoroknak és képviselôknek, Nyugat-Eurôpa kormânyainak, a Szovjetuniônak, a csehszlovâkiai szôvetségi kormânynak, a Szlovâk Szocialista Kôztârsasâg kormânyânak Pozsonyba és a budapesti kormânynak.
JEGYZETEK
1. Stacistickâ rocenka CSSR. 1969.

2.Jôzsef Cardinal Mindszenty: Memoirs (1974).

3. Maildth Istvdn-, Magyarok Szlovâkiâban (Nemzetôr. 1977 mâjus).
i.Jozef Dubovsky. Kolko je Slovâkov v Madarsku? (Horizon, 1976, jûl. —aug.)
5. Marko A. Ing. : Slovâci doma a vo svete, Smena 5. marca 1969.

b. Hubert Jean

Porcher Jean—Volbach fV. F.-. The Carolingian Renaissance

(1970).

7. Jân Amos Komensky a Slovensko; Zbornik matariâlov prvej Slovenskej Komeniologickej Konferencie konanej VPresove Vdnoch 15 a 16 septembra 1970: (PavlicekVyskocil: Segesové-predkové Jéna Amose Komenského, Mûzeum J. A. Komenského,
Uhersky Brod).
8. Statistickâ Rocenka CSSR, 1975.

9. Daruvar de Yves-, The Tragic Fate of Hungary (1974).
10. U.o.

11. U.o.

12. Mrdzek Kvetko: Medzi Slovâkmi a Madarnii (Nase Snahy, 1977).
13. Bccslés.

14. Dejimy Slovenska 1., Bratislava, 1961.

15. Munich Sdndor: Iglô kirâlyi korona és bânyavâros tôrténete (Iglô, Schmidt
Jôzsef kônyvnyomdâja, 1896).
16. Kaimljak Andrej: Orava-Monografia (1942).

17. Dejiny Presova 1 a 2; Vychodoslovenské Vydavatelstvo v Kosiciach (1965).
18. Lacko M.: Vysledky scitania obyvatelstva na Slovensku a v Cesku 1. decembra
1970; Jednota. 13. oktôbra 1971.

19. Sùpis Pamiatok na Slovensku; Obzor, Bratoslava 1967.
20. Dvomtk Francis'. Byzantine Missions Among the Slavs (1970).
21. Lazistan Eugen: Bratislava; Osveta, 1970.

22. Boba Imrich'. Moravia's History Reconsidered a Reinterpretation of Médiéval
Sources (Martinus Nijhoff. The Hague, 1971).
23. Dvordk Pavel: Odkryté Dejiny (Nakladatelstvo, Pravda, 1974).
24. Fehér M. Jcnô'. Az avar kincsek nyomâban; A korai avar kagânok (Magyar
Tôrténelmi Szemle kiadâsa, Buenos Aires, 1972).
25. Sirchich Ldszlô: Belvedere-tôl Kassâig (Cleveland, Ohio 1969).

26. H^agner Francis: Hungarians in Czeshoslovakia (New York, 1959).
27. U S. News and World Report (November 21, 1977), az "Ancient Synibol Stirs a

Storm for Carter" rlmû cikk irja azt, hogy az Egyesûlt Âllamokban 1.450.000 amerikai
magyar nyilvântartott szavazô van. Ha ehhez a szâmhoz hozzâadjuk az âtlagos 2.5
gyermeket, akkor a magyarok létszâma kb. 3.5 milliôt tesz ki.

Brogydni Kdlmân (Yonkers, NY):
A DUNAI KIS NÉPEK
EGYMÂSRAUTALTSÂGÂNAK KÉRDÉSE

Nemzetiségi és kisebbségi kérdéseink egyik legjelentôsebb
fejezetével, a dunai konfederâciô, vagy mint sajtônk olyan elôszeretettel hîvja, a dunai kis népek egymâsrautaltsâgânak kérdésével nem tôrténeti szempontbôl kîvânok foglalkozni, csupân
a kérdés politikai vonatkozâsai és a magyarsâgra vonatkozô,
tisztâra ideolôgiai jelenségek felé szeretném a figyelmet forditani. A kérdéssel foglalkozô ûjabb irodalom vilâgosan jelzi: a
kérdés politikai harc és a nemzeti ideolôgiâk fegyvere lesz.
Kossuth Lajos a konfederâciô kérdését emigrâciôjâban ve-

tette fel, Vilâgos utân az orszâg hatârai de facto vâltozatlanok

voltak, ugyanîgy megmaradtak a nemzetiségi kérdések is.
Trianon utân a nemzetiségek problémâja megszûnt. Magyarorszâg megcsonldtâsa utân az orszâg nemzetiségi kérdése
kisebbségi kérdéssé alakult ât. Az orszâg lakossâgânak tôbb
mint negyedét letépték az orszâg terûletérôl. Az orszâg teste
kôrûl ûj âllamok keletkeztek: ûj gazdasâgi és nemzeti problémâkkal. Ezek az âllamok az antant hatalmak minden gazda
sâgi, politikai és katonai tâmogatâsât élvezték, Magyarorszâg
viszont politikai kâosz kôzepette gazdasâgi blokâddal, katonai
ellenôrzéssel, jôvâtételi terhekkel megrakva igyekezett sajât
âllami életének viszonylagos kiegyensûlyozottsâgât ûjra felépîteni. Ilyen kôrûlmények kôzôtt a trianoni béke utân kôvetkezô egész korszakon keresztûl nagyon nehéz "egymâsrautaltsâg"-ot emlegetni és a "dunai kis népek" kôzôs sorsârôl beszélni.

A konfederâciô kérdésének két fô képviselôje: Kossuth
Lajos és Jâszi Oszkâr. Kossuthot ma a kommunistâk sajâtitjâk
ki. A polgâri oldal Jâszival érvel. Kossuth — bâr ôvakodott
Marxék kôrétôl az emigrâciôban, elutasitotta a szocializmust,

polgâri demokratânak vallotta magât, mégis — a jelenkori
magyar kommunistâk politikai csillaga. Ugyanolyan helyet
foglal el nâluk, mint az oroszoknâl Herzen vagy Cernidersky,
aki ugyancsak nem volt kommunista, de mindketten szellemi
légkôrt teremtettek a késôbbi események szâmâra.
Jâszi Oszkâr egész életét a Duna-medence nemzetiségi kérdéseinek szentelte. Ugyancsak polgâri volt, mint Kossuth, ha
nem szârmazâsâra nézve, és politikai mesteréhez, Masaryk
Thomashez meleg kapcsolatok fûzték. Nagy szerepet jâtszott a
Kârolyi kormânyban. A kommunistâk nemcsak ôt, de mesterét, Masarykot is ellenségûknek tekintették.

A Wilson-féle pârizsi békék magukban foglaltâk a dunai
népek nemzetiségi kérdésének szlâv megoldâsât. Ezt Masaryk
fogalmazta meg és harcolta ki. Jâszi készséggel fogadta el.
Szerinte kisebbségeink a demokrâcia iskolâjâba jutottak. Mi,
kisebbségiek, kénytelenek voltunk tudomâsul venni, hogy a
demokrâcia és a kisebbségi sors nem azonos fogalom.
Jâszi Oszkâr a "Journal of Central European Affairs" 1970
âprilisâban megjelent szâmâban kôzli Masaryk kijelentését a
vele folytatott beszélgetés sorân: "Ha valôban demokratikus

kormâny alakul Magyarorszâgon, amelynek ôszinteségében
nem lehet kételkedni, én nem lâtom semmi akadâlyât annak,
hogy a jelenlegi kûlônbségeket miért ne târgyalhatnânk meg,
miért ne juthatnânk megegyezésre." — A kûlônbségek kizârôlag a hatâr kérdései voltak. Ebben a kérdésben Jâszi teljesen
egyetértett Masarykkal. Itt szô sincs federâciôrôl.

Kossuth forradalmi demokratizmusa, a Habsburg-ônkény

ellen folytatott harca, a demokratizâlôdâsi folyamat megindîtâsa Magyarorszâgon mind olyan tény, amit a szovjet politika
sem hagyhat figyelmen kîvul. A kommunistâk szemében
Kossuth legnagyobb érdeme mégis az, hogy az 1862-es évben a
konfederâciô tervét kezdte hirdetni. A kommunista sajtôbôl
idézek: Kossuth "Turinban îrt emlékiratâban fejti ki, hogy a
Dunai Konfederâciô csakis mint a szabad népek egységfrontja
képzelhetô el a reakciô ellen és nagy politikai éleslâtâssal lemond a magyar hegemôniârôl és a magyar és a szldv ôsszefogds

mellett szdll sikra". Kossuth szlâv—magyar egyiittmûkôdési
terve olyan âltalânos kôrvonalakban lâtott napvilâgot, amilyenek nem zârjâk ki azt a lehetôséget, hogy a tervet a szovjet a
maga môdjân értelmezze. Igy éri Kossuthot a szovjet elismerés
dicsôsége. Marx meg igy ir: "Hosszû idô ôta elsô izben akadunk
egy valôban forradalmi jellemre, egy férfiûra, aki népe nevében fel meri venni a kétségbeesett harc kesztyûjét, aki nemzete
szâmâra Danton és Carnot egy személyben". Igaz, Marxék
lelkesedése nem zârja ki késôbbi marô kritikâjukat sem.
Masaryk az elsô vilâghâborûban a Pârizs-kômyéki békék
sorân emelkedett a Kôzépkelet-Eurôpa tôrténelmét formâlô
személyek sorâba. Uj szldv programmai, ûj kôzép-eurôpai
dllamrenddel és a nyugati hatalmakhoz szorosan kapcsolôdô
kommunista-ellenes magatartdssal jôtt.
Masaryk programja a kommunistâk szâmâra végig elfogadhatatlan, sôt ellenséges volt s az ma is, mint ezt a kôzelmûltban
a Dubcek-féle prâgai tavasz és a nyomâban kinyilatkoztatott
Breznyev-féle elv bizonyitja. Az oroszok a masaryki hagyomâny
minden felûjitâsât a leghatârozottabban visszautasitjâk.
Miért? A moszkvai szlâv program Oroszorszâg kôré csoportositja a Kôzép- és Dél-Eurôpa szlâvjait. Ez azonos a kommu
nista pârt programjâval is: a szocialista nemzetkôziség és a
proletâr hazafisâg gondolatât szolgâlja.

Kossuth laza, részletek nélkûli programja szabad lehetôséget nyûjt minden kommunista értelmezésnek.
Itt az ideje, hogy az eredeti Kossuth-tervet kôzelebbrôl
vizsgdljuk meg. Ismerjûk meg keletkezését és késôbbi nagyra
nôvését Jâszi Oszkâr és târsai kezében.
1862-ben, Bukarestben az egykori roman kûlûgyminiszter,
Rosetti kiadâsâban cikk jelent meg Klapka és Pulszky névjegyzésével — a szerzôk tudta nélkûl. A lap kerûlô ûton jutott a
fogalmazvâny birtokâba. Az iras a dunai konfederâciô kérdé-

sét târgyaija. Nyilvânvalô volt, a fogalmazvâny a Kossuthtal
tôrtént megbeszélések ôsszefoglalâsa volt. A federâciô terve
vilâgosan volt kôrvonalazva. A cikk nem keltett feltûnést és
egykettôre feledésbe ment. Ezért se Klapka, se Pulszky nem
bolygatta a dolgot.

Kossuth ugyanebben az évben a milânôi "Alleanza" cîmû
lapban most maga ismertette dunai szôvetségi elgondolâsait. A
Kârpâtoktôl és a Dunâtôl a Fekete-tenger és az Adriai-tenger
kôzôtt elterûlô terûleten egységes âllamot akart létrehozni,
amely Magyarorszâgon és Erdélyen kivûl Româniât, Horvâtorszâgot és Szerbiât is magâba foglalja. Minden egyes târsorszâg kûlôn tôrvényhozô testûletet vâlaszt és megegyezik a fede
râciô formâjâban. A helyi, belsô ûgyekben minden târsorszâg
fûggetlen. A honvédelem a hadsereggel, a kûlpolitika, a vâmés pénzûgy azonban kôzôs. A federâciô âllamgyûlései az Egye-

sûlt Âllamok mintâjâra kétkamarâsok. Az alsôhâzak képviselôinek szâma az orszâgok lakossâgânak szâmâval arânyos; a
szenâtoroké — a lakossâg szâmâra valô tekintet nélkûl — egyforma. A legfôbb âllamtanâcs székhelye 4 évenként Budapest,
Belgrâd, Zâgrâb és Bukarest kôzôtt vâltozik. A soros âllamszékhely feje négy évig egyszersmint a federâciô feje is. A
hadsereg hivatalos nyelve francia!
"Az Isten nevében kérem a magyar, szlâv és român test-

véreket, vessenek fâtyolt a mûltra — irja Kossuth tervezete
kapcsân, nyûjtsanak egymâsnak békûlô kezet és mint egy
ember keljenek fel szabadsâguk védelmére ûgy, mint Svâjc

példâja mutatja. Az Isten nevében kérem, fogadjâk el tervemet, mely kôlcsônôs és szabad szôvetség. "
Igéri, hogy a szôvetség 30 milliôs nagyhatalmat alkot,
amely komoly sûlyt jelent Eurôpa mérlegén. — "Egység, egyet-

értés, testvériség a magyarok és szlâvok és românok kôzôtt!" —
fejezi be Kossuth Lajos felhivâsât.

A felhîvâst meglehetôs csend fogadta. Roman részrôl felvetették — a dâkoromân gondolât akkor mâr virult —, hogy
Kossuth a federâciô zâszlôja alatt Nagy Lajos és Mâtyâs kirâly
birodalmât akarja felûjîtani. A 67-es kiegyezés meg azt
mutatta, hogy az orszâg — idôlegesen — tôbbet nyert el, mint
amennyit a federâciô biztosîtott voina. Budapesten Deâk Ferenc lapja, a "Pesti Naplô", az ellenzék lapja, a "Jôvô" meg
sem emlîti. Jôkai Môr a "Magyar Sajtô" cîmû lapban az egészet

"apokriphâ"-nak, vagyis hamisîtâsnak nevezi, német részrôl
kalandorsâgnak bélyegzik. 1920-ban, amikor a budapesti
orszâggyûlésen ûjra felvetették, Teleki Pâl grôf rôviden azzal
intézte el: "Mindenelôtt azt kell kérdeznûnk, hogy mi az, amit
a dunai konfederâciô alatt értûnk. Ez csak egy név, amely még
magyarâzatra szorul."

Kossuth a végén keserûen jegyezte meg: "A délszlâv gyûrû
Magyarorszâg alatt akkor lesz veszedelmes, ha pânszlâv
gyûrûvé vâlik és tôbbé nem lesz mâr szerh, holgâr, bosnyâk,
hercegovinai és montenegrôi a federâciô keretében."
És itt van Kossuth tragikus tévedése. A szlâv ébredés mâr
megindult. A 48-as harcok idején a pânszlâv gondolât — a
"vseslovanskâ myslicnka" — mâr kibontakozott. Példa râ a
prâgai pânszlâv kongresszus 1848-ban.
A szlâv nemzetébredést egyszerûen mint Magyarorszâg

ellen irânyulô ôsszeeskûvést fogni fel, amellyel szemben taktikai hùzâsokkal védekezni lehet, az adott tôrténelmi erôk végzetes fel nem ismerése volt. Ez azonban nem zârja ki, hogy ma
taktikailag ki ne hasznâlhassâk Kossuth federâciôs tervét a
magyar nép ellen.
A szlâv ébredés a kôzép-eurôpai szlâvoktôl induit ki. Részben a francia forradalom, részben a német fîlozôfîa és roman-

ticizmus fordîtotta figyelmûket a mûltba és onnan kovâcsoltak
magnknak programot a jôvô szâmâra.

Jellemzô, hogy a "pânszlâv" szô elôszôr Budapesten, 1826ban megjelent latin nyelvû kônyvben lâtott napvilâgot szlovâk
szerzôtôl. A krimi hâborû idején, 1855-ben Oroszorszâghan,
mint szlavofilizmus az orosz nemzeti, lelki megûjhodâs folyamata volt és széles kôrû tudomânyos munkâssâgot tâplâlt. Az

orosz pânszlâvizmus atyja Krizanic horvât rômai katolikus pap
volt, aki megjelent Sândor cârnâl s azt kérte tôle, hogy vegye
védelmébe és szabadîtsa fel a délszlâvokat a tôrôk jârom alôl. A
car 1661-ben Szibériâba, Tobolsk vidékére szâmûzte. Krizanic

15 évig raboskodott, de meg nem tort.
A cârok késôbb is idegenkedtek a pânszlâv gondolattôl,
mert a francia forradalom szabadsâgeszméjének trôjai falovât
lâttâk benne. Csupân akkor figyeltek fel, ha a bizânci szlâv
egyhâz tagjairôl (mint példâul a szerbekrôl) volt szô. A helyzet
csak akkor vâltozott meg, amikor a mozgalom a kezdeti szlâvofîl — fôként etnikai, nyelvi és tôrténelmi érdeklôdésbôl — politikai program lett. Ekkor mâr az orosz kiilugyminisztérium és
kôzvetlenûl az elsô vilâghâborû elôtt a câri hadûgyminisztérium is érdeklôdni kezdett utâna. A mozgalom ekkor mâr fegyveres veszedelemmé nôtt.

Mi, magyarok, mâr a kezdet kezdetén részei voltunk a nagy
szlâv érdeklôdésnek, de nem târsadalmi rendszerûnk vagy a
nemzetiségek âllîtôlagos elnyomâsa miatt, amit olyan divatos
ma emlegetni. Nem! Fôldrajzi helyzetûnk tett bûnôsôkké bennûnket szemûkben. Mint Frantisek Palacky, a cseh tôrténetirô
fejezte ki: "A magyarok betôrése és megtelepûlése Magyar-

orszâgon az az egyik esemény, amelynek a legsûlyosabb kôvetkezményei lettek Eurôpa tôrténetében, s a legnagyobb szerencsétlenség volt, amely valaha a szlâvsâgot érte." Mert elszigetelték az északi, a déli és nyugati szlâvokat egymâstôl s ezzel
tôbb mint egy évezredes kôzôs tôrténelmi fejlôdést akadâlyoztak meg. Ezt a magyar-ellenes âllâspontot az oroszok
Vladimir Ivanovic Lamansky (1833 —1914) orosz tôrténetirô
âllâspontjânak megtûrésével enyhitik, mivel Palacky nehezen
egyeztethetô ôssze a marxi —lenini elgondolâsokkal. Lamansky

szerint a magyar honfoglalds pozitiv volt a szldvsdg szdmdra.
Mintegy védô tômb fogta fel a kelet felé irânyulô germân invâziôt és megakadâlyozta a szlâv népek elgermanizâlâsât.
Példâul a szlovâksâg, az ûgynevezett "ezeréves magyarositô elnyomâs" nélkûl nehezen ôrizhette volna meg mai nyelvi, etni
kai tisztasâgât, sôt teriileti integritâsât!
A magyarok ezutân a nagy szlâv propagandânak âllandô
célpontjai lettek. Jekovlevic Danilevsky, aki "Oroszorszâg és
Eurôpa" cimû kônyvében mâr eurôpai viszonylatokban méri a

szlâvsâg jelentôségét, ûj szlâv uniô képét rajzolja fel a hatalmas
câri korona vezetésével. Ebben a tombben a magyarok, gôrôgôk és românok nem szlâvok. De mîg az utolsô kettôt a bizânci
vallâs kôti a cârhoz, a magyarok szâmâra az uniô — Danilevsky
szerint minden âllami fûggetlenség nélkûl — tôrténelmi szûkségesség, amibe a szlâvoknak bele kell tôrôdniûk, akâr akarjâk,

akâr neml — A kônyv egymâs utân 4 kiadâst ért meg és Dosztojevszkij azt a pânszlâvizmus bibliâjânak nevezte el.
Még Danielsky nagy hatâsû kônyvének és a magyarokat
ugyanûgy kezelô tôbbi irâsnak megjelenése elôtt zajlott le a
prâgai pânszlâv kongresszus 1898-ban. Itt Mikhail Bakunin, az
egyetlen orosz a kongresszuson, a sziâvokhoz intézett felhîvâsâban elsônek adta ki a jelszôt: "Romboljâtok szét Ausztriât!" A pârizsi béketârgyalâsokon mâr Benes Edward rôpirata
hirdette ugyanezt francia nyelven: "Destruisez l'Autrich-Hongrie!"
Bakunin politikai programja a modem Eurôpa tôrténelmében és a magyarsdg sorsâban hatdrkôvet jelent.
Elsônek fekteti le a kôvetkezô programot: 1. forradalom
Oroszorszâgban, 2. az Osztrâk—Magyar Monarchia széttôrése,
3. a szerinte 4 milliô magyar elnyomô uralmânak megszûntetése és a magyar terûleteken is kôzépkelet-eurôpai kis szlâv
âllamok federâciôja.

A bakunini szlâv elgondolâs kidobja a câri Oroszorszâg
ballasztjât és az ausztroszlâvok, valamint a szlovâkok teljes
fûggetlenségét hirdeti meg.
Bakunin programjânak friss, korszerû, egyenesen forradalmi jellegét egyetlen âllamférfî, Thomas Masaryk ismerte
fel. Bâr Masaryk Bakunint késôbb anarchista âllâspontja miatt
— az elismerés egyetlen hangja nélkûl — elitélte, a bakunini
programot magdévd tette s azt sikerûlt is végrehajtania.
"Szlâvok a hâborû utân" cîmû kônyve tulajdonképpen seregszemle a bakunini program beteljesûlése fôlôtt.
Csak Marx és Engels fîgyelt fel a prâgai szlâv kongresszusra
és a bakunini gondolatok jelentôségére. A "Neue Rheinische

Zeitung"-ban

tâmadtâk

a

kongresszus

programjât.

A

"Dokratikus pânszlâvizmus" és a "Magyarorszâg és a pân
szlâvizmus" cîmû irâsokban szembe szâlltak az egész pânszlâv

elgondolâssal. Haladâs-ellenes és reakciôs mozgalomnak bé-

lyegeztékés tagadtâk, hogy az osztrâk —német és magyar terûleteken élô szlâvoknak bâimilyen tôrténelmi joguk is lenne. A
tôrténelem "hulladék"-jainak és "tôrténelem nélkûli népek"nek nevezték ôket. Sztâlin 1930-ban megtiltotta ezeknek a

szôvegeknek ûj kiadâsât és a szlâv tôrténetîrâs szinte napjainkig
câfolja Marxot és Engelst. A dunai szlâvoknak Engels szerint
egyetlen szerepûk lehet csak: beolvadni. Marx és Engels szerint
csak a dunai térségben csak a németek, lengyelek és magyarok
képviselik a haladâst és a tôrténelmi fejlôdést.
Az események mégis mâsként dôntôttek: Trianon utân a
nagy szlâv uniô mégis megvalôsult.
Mind Kossuth Lajos, mind késôbb Jâszi Oszkâr a dunat
szôvetség egyik legnagyobb érvének a germdn és a nagy orosz
veszedelmet tekintette. Kûlônôsen Kossuth féltette a

dunai

térséget a két hôditô benyomulâsâtôl. Es Masaryk megcsinâlta
âllamszôvetségeit, amikor Németorszâgot térdre kényszerîtették, Oroszorszâg pedig az intervenciôs hadsereg és a fehérgârdistâk fegyverei kôzôtt életéért kûzdôtt.

Masaryk Csehszlovâkiâja a kôzép Cseh-, Morvaorszâggal és
Szlovâkiâval, délen az illir —szlâv kôzôsség, a szerb —horvât és
szlavôn âllamegység, a mai Jugoszlâvia, Délszlâvia. Ehhez kapcsolôdik a nem szlâv, de pravoszlâv vallâsû és szlâv orien-

tâciôhoz kôtôtt România is.Jellemzô: Erdélyt România az oroszokkal kôtôtt titkos szerzôdés révén nyerte el.

Magyarorszâg elvesztette nemzetiségeit, sajât véreinek tôbb
mint egy negyedét; megszabadult a nemzetiségi problémâktôl.
Nem volt tôbbé, mit kôvetelni tôle nemzetiségi alapon.
Szlovâkia — "felszabadulva az ezeréves elnyomâsbôl" — a
nagy morva birodalom felûjîtott âllamrészének tekintette
magât. Mintegy feleletûl a "tôrténelem nélkûli népek" vâdjâra, Magyarorszâgot két fogalomban fejezte ki; "Uhersko" a
tôrténelmi orszâg, a szlovâkok tôrténelmi hazâja is. Az âllamélet, a tôrténelem részben vagy teljesen az ôvék; "Madarsko" az
etnikai kis Magyarorszâg.
România dâkoromân igényei kôzismertek.
A szerbek a tôrôk leigâzâsa elôtti sajât tôrténelmûkre hivatkoztak.

Ezek utân tegyuk fel a kérdést: miféle vonzôerôt, tôrté
nelmi szûkségességet jelentett a fenékre sûllyedt Magyarorszâg-

gai valô szôvetkezés? És most, amikor az érdekelt szlâvok szâmâra a konfederâciô minden értelmét elvesztette, induit meg a
leghangosabb konfederâciôs propaganda kôztûnk, magyarok
kôzôtt.

Mint elôbb megjegyeztiik, nemzetiségi kérdéseink âtalakultak kisebbségi kérdésekké, a trianoni béke reviziôjdnak
kérdésévé. Es ez mit jelentett? A genfi népszôvetségi okmânyban biztositott Wilson-féle népi ônrendelkezési jog megvalôsitâsât. Ha valakinek is môdjâban van a helytelenûl irredentizmusnak nevezett Rothermere-mozgalom és a vele kapcsolatos mozgalmak fennmaradt îrâsbeli dokumentumait végigvizsgâlni (amibe még Churchill is belekeveredik), mdst, mint
az ônrendelkezési jog érvényesûését kôvetelô békeszerzôdési
reviziôt, nem taldl. A kisantant propagandâja magyar tollnokok felhasznâlâsâval is a teljes irredentizmus viszont-vddjd-

val felelt. És ezt teszik ma is minden kîvùlrôl hatô kisebbségvédelmi akciôra. Az irredenta az egész tôrténeti Magyarorszâg
felûjitâsât jelentené. Az "irredenta" szô az olasz âllamegyesîtési
harcok idejébôl szârmazik. Ez a fogalom: "Italian irredenta"
— a fel nem szabadîtott Itâlia. Wilson és Lenin igéi szerint a
reviziô az ônrendelkezési jog érvényesûését jelenti. (Mindezt a
kitérést a fogalom tisztâzâsa érdekében kôvettem el.)

A békeszerzôdések utân az ônrendelkezési jog, mint ami
rendeltetését mâr betôltôtte, eltûnt a kôzép-eurôpai vitâbôl.
House ezredes, aki a béketârgyalâsokon Wihon helyettese volt,
egy magyar ûjsâgirô kérdésére egyszerû "slogan"-nak minôsîtette, aminek tôbbé nincs szerepe. Az ônrendelkezési jog
példâul sose szerepel Jâszinâl vagy Masaryknâl, aki ugyanakkor

Csehorszâg tôrténelmi hatârait kôvetelte és kapta meg. Ôn
rendelkezési jogot egyetlenegy magyar kisebbséggel bîrô utôdâllam sem hajlandô tudomâsul venni.

Jâszi Oszkârnak 1918 oktôberében jelent meg "Magyar
orszâg jôvôje és a Dunai Egyesûlt Allamok" cîmû kônyve,
amely hônapokon belûl hârom kiadâst ért el. 1918 végén
Eurôpa, de kùlônôsen Kôzép-Eurôpa képe mâr megvâltozott.
Lenin nyilatkozata a békérôl mâr egy éwel elôbb megjelent s
abban hôditâs és kârpôtlâs nélkûl a népi ônrendelkezési jog

teljes betartâsâval kér békét. Érvénytelennek minôsit minden

titkos szerzôdést, amelyet a câri kormâny kôtôtt. Nem ismeri el
a tôbbi âllam titkos szerzôdéseit sem.

Kôzép-Eurôpâban is megvâltozott a helyzet. Az események
sera îgy pergett: 1918 augusztus 14-én az osztrâk —magyar
kormâny kôzôlte a német hadvezetôséggel, hogy a Monarchia

képtelen a hâborût folytatni. 1918 oktôber 5-én a kôzponti
hatalmak Magyarorszâggal egyûtt fegyverszûneti kérelemmel
fordultak az antanthoz. Az események most lavinaszerûen
zuhannak. Oktôber 23-ân Horvâtorszâg kikiâltja fûggetlenségét. Oktôber 28-ân a prâgai nemzeti tanâcs hivatalosan bejelenti a Monarchiâtôl valô elszakadâsât és a Csehszlovâk Kôztârsasâg megalakulâsât. Oktôber 30-ân Budapesten tôr ki a
polgâri demokratikus forradalom. November 13-ân a Kârolyikormâny képviselôje Belgrâdban alâîrja az antanttal kôtôtt
fegyverszûneti szerzôdést. A magyar csapatok az antant âltal
kijelôlt vonalakra vonulnak vissza.

És ekkor — 1918 oktôber—novemberében — megjelenik
Jâszi kônyve a Kossuth-féle dunai konfederâciôrôl magyarul.
Az események tôrténelmi kataklizmâjâban, az antantnak a

pârizsi békekonferenciâra valô készûlôdése idején, amikor
minden gyôztes âllam elôzetes titkos szerzôdésén alapulô ûj

orszâghatârokra készûlt. És a békekonferenciân egyetlen
legyôzôtt âllam sem vehetett részt. Csak a végeles dôntést
kôzôlték velûk. Ebben az idôben a Kossuth-terv, ha talân nem
iséppen szatira, de kétségtelenûl problematikus program volt.
A Jâszi-kônyv hârom kiadâsa hârom hônap alatt azt bizonyîtja,
hogy az orszâg kôzvéleménye mint fuldoklô kapkodott a
Kossuth—Jâszi-féle szalmaszâl utân.

A masaryki kôzép-eurôpai szldv program megvalôsult.
Nyugati segûséggel, fûggetlenûl az Oroszorszâg felé irdnyûott
pdnszldvizmustôl, ûj — szerintùk — demokratikus, nyugati
kultûrdjû és orientdciôjû dunai konfederdciô létesûlt, amelyhez Romdnia is nyugodtan csatlakozott.
Magyarorszâg a szlâvsâg szoros gyûrûjébe kerult, amely kisantant néven egy-kettôre organizâciôs, sôt katonai szervezetet
is létesîtett.

A kisantant Magyarorszâg ellen irânyult katonai szôvetség

volt. Évi, majd félévi konferenciâjân a mozgôsîtâsi, felvonulâsi
és hâborûs terveket beszélték meg Magyarorszâg ellen. Amint a

jegyzôkônyvek mutatjâk, pontos értesûléssel — ami jô kém- '
szolgâlatot jelentett a magyarok kôzôtt — bîrtak nemcsak a
magyar haderô méreteirôl, de az emberanyag forrâsairôl, az
orszâg mozgosîtâsi terveirôl, és az idôrôl is, amivel a magyarok
mozgatni tudjâk seregeiket. Kûlôn tervuk volt a kis Magyarorszâg teljes megszâllâsâra. Megegyeztek a megszâllô ôvezetekre vonatkozôan is, ami egyszerûen "Finis Hungariae"-t
jelentett.
Ezek utân a jegyzôkônyvek utân a revizionizmussal vâdaskodni, a masaryki kôzép-eurôpai Svâjcrôl beszéini, az elnyomott kis nemzetek felszabaditâsât emlegetni — egyszerûen
csûfolôdâs.

A magyar tôrténelem ezer éve alatt népûnk soha ilyen
tragikus helyzetben nem volt. Churchill emlékirataiban megemlîti, hogy Magyarorszâg legsorsdôntôbb perceiben Kun Béla
kommunista diktatûrâjâval gûzsba kôtve, tehetetlenûl vergôdôtt.

A francia Vyz-jegyzék ûjabb parancsa szerint példâul a
roman hatâron az elôbb megszabott demarkâciôs vonal môgé

kellett 50 —80 km mélységben tovâbb visszavonulni. És ez a
visszavonulâs végleges volt.

Most ûjra felmerûl a kérdés: az orszâg ilyen âllapota
mellett, a sûllyedés mélypontjân, a megcsonkîtottsâg soha nem
gondolt âllapotâban, mi a szerepe a Kossuth-tervnek, mi teszi
idôszerûvé, hogy még napjainkban s még itt, a tengerentûli
emigrâciôban is, ûjra és ûjra visszatérô kisértet.

Ûjra megismételjûk-, nemzetiségi kérdéseink kisebbségeink
kérdésévé alakult dt. A magyar politikai gondolkodâs és nemzettudat mélyén ott van a nemzetegység érzése: a nemzeti
szolidaritâs. A magyarsâg nem tud beletôrôdni kisebbségeink
belsô gyarmatositâsâba, ûldôzésébe, anyanyelvétôl valô
megfosztâsâba, a kisebbségi nemzettest ellen elkôvetett
modem barbarizmusba. Semmiféle politikai jelszôval nem
képes ebbe beletôrôdni.

Kossuth és Jâszi most ûj értelmet és jelentôséget nyer. Mind
a kettô kiegyezést, megbékûlést kôvetel a magyarsâgtôl szlâv és
roman szomszédaival szemben. Penitenciât Trianon utân.

Elôadâsom elején emlîtettem, hogy Kossuth terve a kommunistâk szâmâra teljesen elfogadhatô. Jâszi az ûgynevezett

haladô, liberâlis osztâly embere. Két pôrôly, de mindketô egy
ûllôt ver. Jâszi képviselte a baladô âllâspontot. A Galilei-kôrnek, a XX. szâzad kôrének, a nemzetiségi kérdésekben ô volt a
vezéralakja s jô barâtja volt Ady Endrének, akinek legtôbb
politikai irânyû verse ezeknek a kapcsolatoknak az eredménye.
Adyîrta az azôta halhatatlannâ vâlt verset: "Dunânak, Oltnak
egy a hangja, ... a magyar, szlâv, roman bânat miért nem
talâlkozik az eszme-barikâdokon?" Ezzel a verssel sokszor talâl-

kozunk még olyan tanulmânyokban is, amelyeket komolyan
kell vennûnk, de amelyekben a mondanivalô a tények helyett
letorik a kozismert Ady-versbe. Adyt nemcsak a magât haladônak nevezô csoport hasznâlja, hanem a mâsik, az ûgynevezett
reakciôs oldal is. Mindez csak szimptôma: a magyar irodalom
régen elpolitizâlôdott és a politika elirodalmiasodott. És ebben
a kôdben bontakozott ki ûj konfederdciôs szerep a magyarsâg
szâmâra: mélységes bûntudattal — amit csak a magyar mûlt
târsadalma és nemzetiségi politikâja tud indokolni Jâszi szerint — elfogadni, tudomâsul venni kisebbségeink tragédiâjât
és a trianoni szakadék fôlôtt kinyûjtani szlâvot, românt ôlelô
karjainkat.
Jâszi Oszkâr még az elsô vilâghâborû elôtt kôzvetlen kap-

csolatban âllt Masarykkal. A kapcsolatot legjobban maga Jâszi
vilâgîtja meg sajât szavaival. Az îrâs a "Journal of Central
European Affairs" 1950 âprilisi szâmâban jelent meg, A beszàmolô szervilizmusa és minden magyar dlldspont nélkûlisége
— meglepô. Ugyanakkor megvilâgltja funkciô szerepét a
magyar életben. Idézem Jâszit:

"Masaryk nagy személyiségérôl valô megemlékezésemben
én fâjdalmasan érzem a lehetetlenséget, hogy 15 perces beszédben képet nyûjtsak egy életrôl, amely olyan hosszû,
gazdag, nemes volt, képet adjak egy életmûrôl, amely oly
mély, sokoldalû, olyan gigâszi volt; a személyiségrôl, amely
olyan egyszerû, oly hatalmas és ôszinte volt" — kezdi az
Oberlin Collegeban mondott emlékbeszédét. — "Mégis

megprôbâlom a lehetetlen feladatot, amely mégis kôtelessége
mindenkinek, akinek a sors megadta, hogy személyes kapcsolatba kerûljôn a hâborûs idôszak legnagyobb emberével.
Tudatosan hasznâlom a 'legnagyobb ember' kifejezést, mert a
mâsik kettô hozzâ hasonlô, de nem érte el Masaryk nagysâgât.

Wilson elnôk gazdag volt a gondolatokban, de nem rendelkezett a vaiôsâgok irânt azzal a finom érzékenységgel, bensôséges
emberismerettel és itélettel. A mâsik Lenin volt..."

"Budapesten talâlkoztam vele elôszôr, par éwel a
vilâghâborû elôtt, amikor meglâtogattam a mi haladô intellektuâlis klubbunkat, amelynek tagjai éppûgy meg voltak gyôzôdve arrôl, hogy az Osztrâk—Magyar Monarchia holtpontra
jutott, mint ô s arrôl is, hogy a helyzetbôl csak egyetlen
menekvés van: a federâciô, a demokratizâlôdâs. Masaryk mély
hatâst gyakorolt râm, mint nagy professzor széles gondolatokkal és mély meggyôzôdéssel. A kôvetkezô alkalommal néhâny
hônappal a hâborû utân lâttam Prâgâban, a Hradcanyban, a
cseh kirâlyi vârban, mint az ûjonnan alkotott Csehszlovâk
Kôztârsasâg elsô elnôkét, a "felszabadîtô elnôk"-ôt.

És îgy megy tovâbb az emlékezés, a hôdolat, a tisztelet, az
alâzatossâg hangjân, a lekapcsolt nemzettestrészek irânt minden szolidaritâs nélkûl arrôl az emberrôl, aki nem ismert
irgalmat a magyar târsadalom és tôrténelem egyetlen jelensége
és személye irânt sem.

Jâszi a magyar vôrôs forradalom bukâsa utân a volt
Kârolyi-korszak politikai képviselôivel egyutt Bécsbe menekûlt.
Itt a csehszlovâk âllam gondoskodott rôluk és lappt is indîtott
szâmukra, a "Bécsi Magyar lJjsâg"-ot. Ennek a lapnak ugyanûgy, mint a hasonlô alapîtâsû "Reggel" cîmû pozsonyi lapnak,
egyetlen feladata az volt, hogy âllandôan "leleplezze" a
budapesti Horthy-rezsimnek a csehszlovâk kormâny szerint
népellenes és a szomszédos âllamok ellen irânyitott irredenta
politikâjât. Bécsben kônyvkiadô vâllaltuk is volt. Itt jelentek
meg Bôhm, Kéri Pâl és a tôbbiek îrâsai és itt jelent meg elôszôr
Jâszi "Magyar kâlvâria, magyar feltâmadâs" cîmû kônyve. Jâszi
ebben az idôben sokat jârt Pozsonyban és a Felvidéken. Az
akkori ûgynevezett haladô felvidéki fiatalsâg mozgalmânak, az
ûgynevezett "Sarlô"-nak az emigrâns Kârolyi-politikusok majd
mindegyikét sikerûlt elôadâsra és vitâra hîrni. Jâszai sosem volt
hajlandô a kôzeledésre. Balogh Edgâr, mint "Hét prôha" clmû
kônyvéhen irja, késôhh talâlkozott vele Lesznai Anna szlovâkiai hâzâhan. Balogh feltette a kérdést: mi a véleménye a

csehszlovâk hurzsoâzia magyar-ellenes politikâjârôl? Jâszi szô
nélkûl elhagyta a szohât és tôhhé nem is mutatkozott.

Felelnûnk kell arra a kérdésre is, miért idôszerû ma a

kommunista Magyarorszâgon a Duna-medencei âllamszôvetség kérdése — ô, nem a politikâban, de a publicisztikâban. A

mâsodik vilâghâborû utân a varsôi egyezmény âllamainâl
elfogadott szabâly az egymâs belûgyeibe valô be nem avatkozâs
elve. Minden kisebbség ûgye a tôbbségi orszâg belûgye. Erre
hivatkozik Magyarorszâg is, amikor elhârit magâtôl minden

kôzbenjârâst a szomszédos orszâgokba kényszeritett magyarok
érdekében.

A jelenlegi szlâv Kôzép-Eurôpa csatlôsi rendszere megfelel
az oroszoknak. A probléma most tisztâra a lelki és értelmiségi
ellenâllâs megtôrése.
Ebben a percben, ahogy errôl a târgykôrrôl beszélûnk,
Magyarorszâgnak mâr nincs ônâllô, sajât nemzeti szempontjâbôl mûvelt tôrténelme. Csak még a kommunistâk elôtt îrt
ilyen tôrténelemkônyvei vannak. Az élô, az egyetemeken és
intézményekben mûvelt tôrténelem tôbbé nem képviseli a
magyarsâg tôrténelmi érdekeit és jelentôségét. A "tôrténelmi

materializmus", a szlâv szempontok mindenekfelettisége nem
szolgâlja tôrténelmi ôntudatunkat; sôt megfoszt bennûnket

tôrténelmi emlékezésûnktôl és elidegenît bennûnket hagyomânyainktôl. Lekôtelez a "felszabadîtâs" legendâjâval. A legvâlogatottabb fasiszta, kispolgâri, burzsoâ, feudâlis, reakciôs
és hasonlô jelszavak — legtôbbszôr minden alap nélkûl —
kételyt, bizonytalansâgot és zavart igyekeznek kelteni. A ma
gyar mûlt minden belsô târsadalmi feszûltsége és kûzdelme az
évszâzadok mûltjâbôl mintegy idôszerû, a jelen târsadalom
egykori képviselôi âltal elkôvetett gaztett târul elénk.
A magyar irodalom, képzômûvészet, kultûra és tôrténelem

nem engedi feldarabolni magât a trianoni békeparancs szerint.
Kulturâlis, mûvészeti és tôrténelmi emlékezéseinkben Magy^arorszâg integer. Pozsony nem szûnt meg az orszâg fôvârosa lenni

a tôrôk hôdoltsâg idején, reformorszâggyûléseink szinhelye;
Kolozsvâr, Torda és a tôbbi-tôbbi végig az ezer éven ât nem

képes megszûnni miiltunk gyôkerét alkotni. Mûveltségunk,
kultûrânk âllandôan emlékeztet bennûnket, csak mi nem
jutottunk még hozzâ, hogy egyensûlyt teremtsûnk az ellentmonddsok kôzôtt.

Ebben az ellentmondâsban van a konfederâciôs terv jelen-

tôsége. A Kossuth—Jâszi-terv elébemegy a szlâv igényeknek,
hallgat minden nemzeti sérelmûnkrôl. Megértéssel, jôvâtétellel
fordulunk népi demokratikus testvéreink felé; kicenzûrâzzuk
Babits Mihâly Erdélyért sîrô verseit gyûjteményes kiadâsâbôl,
hogy meg ne sértsûk érzékenységûket.
Felfedezték, hogy szlâv —roman kérdésûknek nemzedéki
hangsûlyt, sôt kûldetéstudatot is lehet adni. A polgârinak
tekinthetô Magyar Nemzet hasâbjain Ruffy Péter valôsâggal
cikksorozatban âldoz a "dunai kis népek testvérisége'-nek.

Csupa idill ez a testvériség, mintha kônny és szenvedés nem is
volna. Felfedezték a pozsonyi volt "Sarlô" haladô diâkmozgalom tôrténetét és annak ma professzionâlis "Duna-medencei" propagandistâjât, Kessler-Balogh Edgârt. Tâncsis Mihâly
sirjânak megkoszorûzâsât a Kerepesi-temetôben a két vilâghâborû kôzôtt az ûgynevezett egymâsra utalt kis nemzetek
szineivel a "dunai gondolât" manifesztdciôjânak hirdetik.
Romantika szuletett meg-, kônyvek, cïkkek, elôaddsok,
gyûlések, kongresszusok hirdetik az 'ûj Duna-medencei ember"-t, a 'dunai sajâtos tôrténelmet', a 'dunai népek sorskôzôs-

ségét'* 'az egymdsba szôvôdôtt tôrténelmûnkbôl hidnyzô kôzôs
sorstudatot'. Tôrténelmi és szociolôgiai szôelemekbôl tetszetôs

és a velejéig hamis romantika szuletett meg, aminek a hatalmat birtoklôk szempontjdbôl egyetlen funkciondlis szerepe

van-, a magyarsdg lelki ellendlldsdnak teljes leszerelése és teljes
meghajldsa a moszkvai vezetés alatt dllô szldv koncepciô elôtt.
Tôrténelmi szâmadâsunkat nekùnk, magyaroknak kell
megcsinâlnunk. Kész recepteket még Kossuthtôl sem fogadhatunk el. A magyar nemzetegység gondolatdrôl nem mondhatunk le. Kisebbségeink gondja és tragédiâja a miénk is. A
szenvedésûkben valô egységûnk ad reményt a jôvôre!

Dénes Andrds (Montpellier, Franciaorszâg):

OKOZAT ÉS FELELÔSSÉG
A szerzô 30 gépirâsos tanulmânyâban az Osztrâk—Magyar
Monarchia feldarabolâsâra irânyulô tôrekvés, mint ok, eredô-

jeként keresi és mutatja ki azokat a bonyolult kùlpolitikai

szâlakat és ôsszefûggéseket, amelyek szinte ôsszekapcsolôdô,

egységes okozat gyanânt idézik elô a trianoni békeparancsot.
Kûlônôsen a cseh hazai és emigrâciôs politika szôvevényességét

bogozza ki, hogy tisztân lâthatô legyen; mi, miért és hogyan
alakult az 1620-ban megvîvott fehérhegyi csata ôta osztrâk,

magyar, német és orosz viszonylatban. Részletesen foglalkozik
a csehek elsô vilâghâborûs magatartâsâval, oroszorszâgi szere-

pével és francia orientâciôjâval, a szlovâkok elvi megnyerésével
és a magyar Felvidék gyakorlati megszerzésének sok vonatkozâsban egészen ûj szempontbôl tôrténô megvilâgîtâsâval, mikôzben gondosan kitér a mindenkori cseh emigrâciô szinte
dôntô jelentôségû szerepére is.
A trianoni békeparancs rendelkezéseinek ismertetése utân

magyar vonatkozâsban azt âllapîtja meg, hogy "ezer év alatt az
orszâgot hasonlô csapâs még nem érte". Trianon példâja okkal
és joggal juttatja eszûnkbe Bossuet Jacques Bénigne
(1627 —1704) francia pûspôk, egyhâzi szônok és îrô hîres
kérdését: "Mit ér ezer év tôrténelme, amikor azt egyetlen tollvonâs eltôrli?"

"Befejezésûl pedig felmerûl az a kérdés is, ki viseli ennek az
igazsâgtalan, a népek egyenjogûsâgât és ônrendelkezési jogât
oly cinikusan sârba tiprô trianoni békeszerzôdésnek felelôsségét? Benes és Masaryk. Ugyanaz a Benes, aki a mâsodik
vilâghâborû utân Molotowal és Sztdlinnal târgyal a csehszlovâkiai nemzetiségek és fôleg a magyarok példâs megbûntetésérôl, akik — szerinte — a hâborô felelôsségét viselik. De Ma
saryk és Benes sohasem tudta volna merész aimait megvalôsltani Clemenceau feltétlen tâmogatâsa nélkûl.

Clemenceau

egyszer s mindenkorra le akart szâmolni a franciâkat Eurôpâban évszâzadokon ât fenyegetô germân veszéllyel. A câri orosz
szôvetséges eltûnésével ûj szôvetséget kellett létrehoznia. Ezt a
szôvetséget vélte Clemenceau megtalâlni az utôdâllamok, az
ûgynevezett kisantant létrehozâsâban.
Hûsz év sem telt el a versaillesi békeszerzôdés ôta, amikor
1938 kûszôbén Eurôpa ismét forrongâsban van. De most mâr

az egykori antant szôvetségesek hajlandôk népszavazâsrôl târgyalni, holott ugyanezt a népszavazâst 1919-ben fôlôslegesnek
tartottâk.

A vilâg 1938 elsô hônapjaiban mâr elkerûlhetetlenûl sod-

rôdik a mâsodik vilâghâborû felé. Felvetôdik a kérdés, hogy az
1919-ben megkôtôtt igazsâgtalan és a mâsodik vilâghâborûban
hadakozô két nagyhatalom âltal el nem ismert békeszerzôdés
hogyan ismétlôdhetett meg 1944-ben."
Erre a kérdésre a szerzô mâsik tanulmânyban igyekszik
vâlaszt adni.

(A rendkîvûl érdekes és tanulsâgos tanulmânyt kellô érdeklôdés esetén kûlôn kiadvânyban szivesen bocsâtjuk olvasôink
rendelkezésére. )
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MIRE MEGYÛNK A "DIALÔGUS"-SAL?

Nagy Gyôrgy dr. (Toronto, Ont., Kanada):
MIRE MEGYUNK A DIALÔGUSSAL?

Nincsen a nemzetkôzi politikânak Észak-Amerikâban és
Eurôpâban olyan sokat vitatott kérdése, mint a détente és nin
csen a magyar emigrâciônak olyan politikai problémâja, amely
kôriil jelenieg tôbb vita folynék, mint a détente emigrâciôs
vetûlete, a dialôgus kérdése kôrul. Târgyalhatunk-e mi, a
politikai okbôl nyugatra menekiilt magyarsâg képviselôi, a
magyar vagy mâs kommunista kormânnyal vagy nem, és ha
târgyalhatunk, mirôl és milyen vârhatô eredménnyel?
Ez a vita ûj keletû, mert hisz a Râkosi-idôkben vagy akâr az
56-os forradalmat kôvetô elsô években minden Nyugatra
menekiilt magyar "fasiszta ârulô" volt a hivatalos budapesti
terminolôgia szerint és fel sem vetôdôtt a dialôgus kérdése.
Akkoriban sem magyarorszâgi, sem itteni részrôl nem volt kezdeményezô. Hogy a kérdés most idôszerû, annak oka, hogy a
magyar kommunista rezsim az idô mûlâsâval és az eurôpai
politikai helyzet kilâtâstalansâga kôvetkeztében konszolidâlôdott, amivel majdnem automatikusan velejâr, hogy szalonképessé, elfogadottâ igyekszik tenni magât a nyugati vilâgban.
Ennek sikeréhez pedig feltétlenûl szûksége van, illetve lenne
arra, hogy az ebben a vilâgban élô nagy szâmû magyarsâgot
megnyerje céljai szâmâra, râbîrja arra, hogy feladja eddigi
ellenâllâsât, birâlô magatartâsât és tâmogassa vagy legalâbb
elfogadja a magyarorszâgi rezsimet. Budapesten ugyanis
nagyon jôl tudjâk, hogy ha a pâpa és egyes nyugati kormânyfôk fogadjâk is Kâdârt, az — bâr kétségtelen politikai
siker — csak âtmeneti jelentôségû, mint oly sok mâs kormânyfô lâtogatâsa ide-oda utazâsa a vilâgban. Tisztâban vannak
azzal is, hogy a nyugati demokrâciâkban hosszû tâvlatban
valamely kûlfôldi rezsim jô vagy rossz hirnevének alapja a tômegekben vele szemben kialakulô âltalânos felfogâs. Ennek

befolyâsolâsâra pedig az ott tômegesen élô magyaroknak van
legkozvetlenebb lehetôsége. Sokkal nagyobb, mint a kommunista kormânyok kikûldôtt propagandistâinak. Ezért teszi
ma Budapest olyan aktuâlissâ kôrûnkben a dialôgus kérdését.
Ezek elôrebocsâtâsa utân vizsgâljuk meg a kôvetkezô, ebbôl
eredô problémâkat;
1. Kivel âllunk szemben a dialôgus kérdésében, ki lehetne
târgyalô partnerûnk?
2. Melyek azok a kérdések, amelyekrôl târgyalhatnânk?
3. Milyen eredményre vezethetne a dialôgus, mit vârhatnânk mi tôle?

Nézziik meg elôszôr kôzelebbrôl, ki az, aki velûnk a dialôgust, az eszmecserét keresi, kivel kellene leûlnûnk a târgyalôasztalhoz. A vâlasz erre egyszerû: az a budapesti kormâny,
amelyet az 56-os szabadsâgharc leverése utân a szovjet hatalom
helyezett a bârsonyszékbe. Az a Kâdâr-rezsim, illetve annak
képviselôje, amely ârulô môdon kivégeztette Nagy Imrét,
Maléter Pâlt és még sok mâs magyar hazafit; amely sok ezer

magyar fiatalt deportâltatott Oroszorszâgba, ahonnan azok
nem keriiltek vissza; amely a magyar nemzeti és tôrténelmi
hagyomânyok helyett a marxizmus —leninizmusnak a magyar
nép szâmâra teljesen idegen eszméivel mérgezi meg a magyar
fiatalsâg lelkét; amely ma, tôbb mint 30 éwel a mâsodik
vilâghâborû befejezése utân is halâlos vasfûggônnyel zârja el
nyugati hatârât; amely hallgat az elszakitott terûleteken élô
magyarok szôrnyû szenvedésérôl; amely tônkretette a magyar
parasztsâgot, lâbbal tiporja az emberi szabadsâgjogokat. A
bûnlajstromot folytathatnâm tovâbb, de ha târgyilagos akarok
maradni, akkor ismertetnem kell az érem mâsik oldalât is.

El kell ismernûnk, hogy ugyanez a Kâdâr rezsim az utolsô

évek folyamân jelentékenyen liberalizâlôdott. A politikai rendôrség terrorja sokat enyhûlt, az osztâlyharc mérséklôdôtt, a
turistaforgalom virâgzik, a gazdasâgi élet fellendûlt, az életszmvonal emelkedett, a rezsim ûjabban ôrvendetesen elômoz-

dîtja a népszaporodâst és ha nem is hivatalos részrôl, de
nyilvân hivatalos hallgatâs mellett hallatszanak hangok az
erdélyi magyarsâg védelmére.

A dialôgus hîvei azt mondjâk, hogy ez a haladâs elég
ahhoz, hogy elâssuk a csatabârdot és kôzeledjûnk, egyuttmûkôdésre lépjûnk a budapesti rezsimmel. Nekûnk erre, meggyôzôdésem szerint a rideg tények alapjân azt a vâlaszt kell
adnunk, hogy ez a haladâs, ez a javulâs csak a felûletet érinti és
lényegében a helyzet otthon tulajdonképpen nem vâltozott. Ne
âlltassuk ônmagunkat! Magyarorszâg ma is vâltozatlanul szovjet uralom alatt âll. Moszkvâhoz lâncolja nemcsak az orosz
csapatok ottléte, de a KOMEKON gazdasâgi békiyôja és az
âlcâzott orosz, ûgynevezett tanâcsadôk jelenléte, akik a gyeplôt
kezûkben tartjâk. Ne felejtsûk el, hogy a magyar ifjûsâg ma is
ateista, Marxista szellemben nevelkedik, hogy a rendszer az
igazi vallâsossâgot, fôleg a hitterjesztést ma is ûldôzi, hogy az
orszâgban pârtdiktatûra van és nem tûrnek meg ellenzéket;
hogy nincs szôlâs-, gyûlekezés- és sajtôszabadsâg. Ha van is sok
auto és âru Magyarorszâgon, az alapvetô emberi szabadsâgjogok ma sincsenek intézményesen biztosîtva; a magyar nép
sorsa nem szabad akaratânak megnyiivânulâsâtôl, hanem a

Moszkva âltal irânyîtott rezsim kényétôl-kedvétôl fûgg.
Az a tény, hogy a magyar nép egy része, talân nagyobb
része, az elmûlt évek szôrnyûségei utân ma kônnyebben lélegzik, megelégedettebb és hogy a rosszabbtôl valô félelemben a

rezsim bizonyos népszerûségnek ôrvend, érthetô ugyan, de szâmunkra nem mentség, mert a mi szâmunkra az az egyetlen
dôntô tényezô, hogy a mostani magyar rendszer ma is a szovjet
hatalom jôvoltâbôl van uralmon és nem a magyar nép szabad
vâlasztâsa alapjân, és hogy vilâgszemlélete nem a magyar
nemzeti, tôrténelmi hagyomânyokon, hanem a marxista —leninista ideolôgiâkon alapul, amelynek kôzismert végcélja
ennek gyôzelemre vitele az egész vilâgon.
Kérdezem ezek utân: hogyan képzelhetô el, hogy a nyugati
demokrâciâkban élô és annak rendszerét vallô magyar târgyalôféinek fogadhassa el a Kâdâr- vagy bârmely kommunista
rezsim képviselôjét?

Tudom, erre egyesek azt mondjâk, hogy Magyarorszâgon
csak pâr szâzalék a kommunista és a nagy tôbbség, még ha
talân opportunista is, elsôsorban mégis magyar. Igen, tudjuk,
sot ôrommel ûdvôzoljûk, hogy az orszâgban mâr felnôtt egy ûj
nemzedék, amely nem Râkosi véres terrorja alatt nevelkedett

és amelynek tôbb tagja magasabb âllami poziciôkban van,
ahol néha érvényesîteni tudja befolyâsât a tényeleges nemzeti
célok érdekében. Viszont, sajnos, nekik csak részletkérdésekbe
van beleszôlâsuk; a lényeges, alapvetô kérdésekben az ô kezûk
is meg van kôtve. Ahhoz pedig, hogy mi ezekkel a magyarokkal
az esetleges részleteredményekre vezetô érintkezést felvegyûk,
olyan kapcsolatok fenntartâsâra lenne sziikség, amelyek szâmukra nyilvânvalôan tilos és éppen ezért tûl veszélyesek. Tudomâsom szerint eddig ilyen kezdeményezések nem is tôrténtek.

Most âttérek a mâsodik feltett probléma elemzésére: melyek azok a târgykôrôk, amelyekrôl elvben elképzelhetô a dialôg^us a magyar kommunista kormânnyal? A magyar sorskérdésekrôl, vagyis azokrôl a kérdésekrôl, amelyek az egész vilâg
magyarsâgât érintik, minden magyar lelkébe vâgnak, tekintet
nélkûl arra, hogy az illetô a vilâg melyik részén él. Ilyenek:
a) a magyarsâg biolôgiai fennmaradâsa és megerôsôdése;
b) a magyar hatârok kérdése és Magyarorszâg jôvôje a
Duna-medencében;

c) az emberi szabadsâgjogok biztositâsa minden magyar
szâmâra; és

d) a nemzeti hagyomânyok, a nyelv és kultûra âpolâsa és
tovâbbfejlesztése.
Az elsô és legfontosabb kérdésnek két vetûlete van: a tria-

noni Magyarorszâgon élô magyarsâg biolôgiai megerôsôdése és
az elszakitott terûleteken élô magyarsâg fennmaradâsa.
Az otthon élô magyarsâg biolôgiai sorsât, mint tudjuk,
komoly veszély fenyegette az abortusz-rendelet kôvetkeztében,
amely kôzel 3 milliô magyar életét fojtotta el csîrâjâban. A
kûlfôldi magyarsâg kôrében Sïsa Istvdn honfitârsunk âltal
"Quo vadis, Hungary?" cîmmel elindîtott nagyszabâsû akciôja
vilâgviszonylatban hîvta fel a figyelmet a magyar nép kihalâsânak veszélyére. Az akciônak meg is volt az eredménye, mert
mint mâr fentebb emlîtettem, a Kâdâr-rezsim azôta tôbb

csalâdvédelmi intézkedést léptetett életbe, amelyek kôvetkez
tében a szûletési arânyszâm hazânkban ôrvendetesen emelkedett.

Nem mondhatjuk ezt el, sajnos, a szomszéd âllamokban élô

magyarsâgra nézve. Tudjuk jôl, hogy a magyarsâg biolôgiai
fennmaradâsât Ausztriân és Jugoszlâviân kîviil sûlyos veszély

fenyegeti mind a Felvidéken, mind Kârpâtaljân és még inkâbb
Erdélyben. Nem lehet olyan magyar a vilâgon, akinek ne lenne
szent kôtelessége, hogy ezen a téren segîtsen, ha tud.
Mint az abortusz-kérdésben, itt is a magyar emigrâciô jârt
elôl a kûzdelemben és hîvta fel a vilâg figyelmét sok fâradtsâggal és nagyon sokszor kétségbeejtôen reménytelennek
lâtszô munkâval az erdélyi roman népîrtâsra. Ugyanakkor a
magyarorszâgi kommunista kormânyok, elôttûnk teljesen
érthetetlen môdon, évtizedeken ât bûnôsen hallgattak. Csak
amikor a românok magyarûldôzése mâr irtôhadjârattâ fajult
és amikor az emigrâciônak sikeriilt a nemzetkôzi vélemény
figyelmét râterelnie erre a kérdésre, akkor hallatszott Magyarorszâgon is néhâny szigorûan nem hivatalos hang és tôrtént
néhâny nem hivatalos lépés az erdélyi magyarsâg érdekében.
Ebben a nagyon is fâjô ûgyben talân, talân fel lehet râzni
Budapestet, hogy tôbbet, sokkal tôbbet tegyen az erdélyi ma
gyarsâg szenvedéseinek enyhîtésére és fennmaradâsânak elô-

segitésére. Ez az az egyetlen tér, amelyen bizonyos egyûttmûkôdés kîvânatos lenne az emigrâciô és a magyarorszâgi
kôrôk kôzôtt. Nem gondolok mâsra ezzel kapcsolatban, mint
arra, hogy bizonyos otthoni, nem hivatalos szervezetek vagy
intézmények adatokkal, anyaggal lâssâk el az emigrâciôt a
român magyarûldôzésekre nézve. Ezek felhasznâlâsa azutân
mâr a mi dolgunk. Hangsûlyozni szeretném, hogy ebben a
vonatkozâsban sem gondolok hivatalos târgyalâsokra, hanem
csupân adatszolgâltatâsra és a kapott adatok felhasznâlâsâra.
A b)-pontban emhtett sorskérdésekben, vagyis a magyar
hatârok kérdésében és a magyarsâgnak a Duna-medencében

valô jôvôjét illetôleg még csak gondolni sem lehet dialôgusra,
mert hiszen az orosz hatalmi érdekek mindenhatôsâga és a
marxista —leninista ideolôgia teljes merevsége ilyen kérdéseknek még a felvetését is szigorûan tiltja az ûgynevezett szocialista
testvérorszâgok kôzôtt.

Ugyanez âll a c)-pontban emhtett emberi szabadsâgjogok
kérdésével kapcsolatban is.
Marad tehét az utolsô kérdés: a magyar nemzeti hagyomânyok, a magyar nyelv és kultûra âpolâsânak kérdése.

Ez az a târgykôr, amely a legtôbb vitâra ad alkalmat az
emigrâciôban, mert a budapesti rezsim ezt a târgykôrt vâlasztotta ki, mint a legalkalmasabbat, arra, hogy az emigrâciôt
ennek fâtyla môgôtt édesgesse magâhoz, nyerje meg céljai elérésére. Jelszava: "édes anyanyelvûnk âpolâsa", "a magyar
kultûra terjesztése kûlfôldôn"; eszkôzei: az anyanyelvi konferenciâk, magyarorszâgi nyaraltatâsok, nyelv-, ének-, és tânctanfolyamok, ingyenes utazâsok, ellâtâs, vendéglâtâsok, stb. A
budapesti akciôk eredménye viszont nagyon gyér: par Magyarorszâgon eltôltott kellemes nap, hivatalos fogadâsokon valô
részvétel, esetleg dîcséret, de legfôképpen ingyenes szereplés a

magyar râdiôban és a hazacsalogatô ûjsâg hasâbjain. En nem
tudok senkirôl, aki valami érdemlegeset hozott volna vissza
magâval. Volt egy tanârom, aki hozott néhâny Budapesten
kiadott tankônyvet, amelyek nekûnk persze nem kellettek. A
tôbbi visszahozott dolog néhâny nagyhangû propagandaszôlam és sajnos, ami igen szomorû, néhâny megbizatâs.
Vagyis a rezsim ebben a vonatkozâsban sem ôszinte. Célja
nem az, hogy segîtse kûlfôldôn a magyar nyelv és kultûra fennmaradâsât, hanem hogy sajât propagandâjânak szolgâltasson
anyagot, és hogy eszméit terjessze kôrûnkben.
De tovâbb megyek, nincs is olyasmi amire nekûnk a
hivatalos Budapesttôl szûkségûnk van kulturâlis téren. Isten
mentsen meg bennûnket kommunista propagandâval âtitatott
tanerôktôl, tankônyvektôl. Nekûnk megvannak a mi sajât iskolâink és tanerôink, sajâtmagunk âltal szerkesztett és kiadott
tankônyveink, kitûnôen mûkôdô cserkészetûnk, kitûnô tânc-,
és énekkaraink. Kulturâlis intézményeink megâllnak a maguk
lâbân. Mirôl târgyaljunk hât Budapesttel kulturâlis vonalon?
A dialôgus hivei erre azzal vâlaszolnak, hogy a magyar
kultûra forrâsa a magyar nép, amelynek tôbbsége otthon él és
ezért nekûnk az otthoni forrâsbôl kell merltenûnk. Ez elvben

igaz, de a gyakorlatban ezen a téren is mâs a helyzet. Tudjuk
ugyanis, hogy minden kommunista rendszer éppen a népi
kultûra terjesztésének ûrûgyét hasznâlja fel arra, hogy befurakodjék a szabadvilâgi szervezetekbe, intézményekbe, hogy
annak leple alatt helyezze el ûgynôkeit és terjessze kôzvetett
formâban eszméit. Mint az âlcâzâs nagymesterei, ûgyesen dolgoznak és mivel nekûnk nem âll rendelkezésûnkre hlrszerzô

szolgâlat, a legtôbb esetben igen nehéz tudnunk, ki is a
kultûraterjesztés jelszavâval kôrûnkbe érkezô személy a valôsâgban. Mivel soha sem lehetûnk biztosak abban, hogy az ilyen

személyeknek mik az igazi céljaik, csak akkor kerûlhetjûk el
azt, hogy kelepcébe essûnk, ha elvben elzârkôzunk a magyarorszâgi kikùldôttek elôl. Természetesen ezen a téren is vannak
kivételek. Olyan kôzismert îrôkat, mûvészeket, tudôsokat,
akiket jôl ismerûnk mûveikbôl vagy szereplésûkbôl, magyar
szeretettel kell fogadnunk. De még ezeknél is ajânlatos az
ôvatossâg, mert sohasem lehetûnk biztosak a felôl, hogy nem
kôtôtték-e kijôvetelûket Budapesten vagy esetleg Moszkvâban
bizonyos feltételekhez.

Ami pedig az otthon élô magyarsâggal valô kapcsolatot
illeti, ez megvan, nagyon is megvan a csalâdlâtogatâsra ezrével
hazautazô magyarok révén, akik otthoni tartôzkodâsuk folyamân magukba szîvjâk az igazi magyar szellemi és kulturâlis
értékeket. O âltaluk âll fenn a kapcsolat a nem kommunista

otthoni tômegek és mikôzôttûnk.
Végkôvetkeztetésûnk tehât ebben a vonatkozâsban az, hogy
nekûnk a jelenlegi hivatalos magyarorszâgi kôrôkkel kulturâlis
vonalon nincsen târgyaini valônk, mert nem bîzhatunk ôszinte,
hâtsô gondolât nélkûli segîtôszândékukban és mert meg
tudunk âllni a magunk lâbân is.

Befejezésûl foglaikoznom kell azzal a kérdéssel, milyen
eredményre vezethet a dialôgus valamely kommunista kormânnyal?

Ebben a vonatkozâsban a kôzelmûlt évek két ismert példâjâra hivatkozom; Willy Brandt volt nyugat-német kancellâr
târgyalâsaira Moszkvâval és a Vatikân târgyalâsaira a Kâdârrezsimmel.

Volt-e kézzelfoghatô eredménye Brandt târgyalâsainak
Nyugat-Németorszâgra nézve? Nem volt.
Németorszâg
egyesîtésének kérdése egy lépéssel sem haladt elôre, a berlini

kérdés ma is megoldatlan, a vasfûggôny most is halâlos hatâr a
két Németorszâg kôzôtt és a kelet-német rezsim épp oly
agressziven kommunista és elnyomô, mint volt. Vagyis Brandt

Ostpolitikja megbukott. Jellemzô a kommunistâk rosszhisze-

mûségére, hogy a KGB éppen az azt kezdeményezô német

kancellâr titkârsâgâba is becsempészte egyik ûgynôkét, amibe
Brandt bele is bukott.

Nézzùk most mit ért el a Vatikân Casaroli érsek magyarorszâgi târgyalâsai âltal.

A Vatikân mindenekelôtt azzal kezdte, hogy megengedhetetlenùl nagy engedményt tett Budapestnek azâltal, hogy
Mindszenty hercegprîmâst, a modem kereszténység és a
magyar ellenâllâs legnagyobb mârtîrjât és szimbôlumât elmozditotta hercegprimâsi méltôsâgâbôl. Es mit kapott érte

cserébe? Azt, hogy Magyarorszâgon betôltôtték az esztergomi
érseki, és valamennyi pûspôki széket. De nézzùnk mélyebbre;
mennyiben javîtotta ez az egyhâz helyzetét Magyarorszâgon,
nagyobb-e ma a vallâsszabadsâg otthon, mint volt? A tény az,
hogy a helyzet nem javult.

A pûspôki székek betôltése a kommunista propaganda âltal
nagyszerûen felhasznâlhatô szembekôtô engedmény kifelé, mig

ugyanakkor a kormâny ugyanûgy tâmogatja a békepapi mozgalmat, mint azelôtt, elnyomja az egyhâzhû papokat; minden
lehetô eszkôzzel akadâlyozza a hitoktatâst, ûldôzi a hitét meg-

vallô magyart a hivatalos bûrokrâcia minden elképzelhetô eszkôzével; az egyhâzûgyi hivatal âltal beleszôl a magyar egyhâzak

minden ûgyébe; ellenôrzi minden funkciôjukat; teljes erôvel
folytatja agresszîv ateista propagandahadjâratât. Vagyis
nyilvânvalô, hogy a Budapest és Rôma kôzôtti târgyalâsokban
Rôma hûzta a rôvidebbet. Pedig a Vatikân mennyivel erôsebb,
mint mi.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kommunistâknak csak az
erô imponâl, csak erôs helyzetbôl lehet velûk eredményesen

târgyalni. Mi azonban, sajnos, nagyon is gyengék vagyunk.
Egyetlen erôsségûnk szabad véleménynyilvânitâsunk, amellyel
birâlhatjuk a kommunista rezsimeket és amelynek segltségével
befolyâsolni tudjuk a nyugati kormânyokat és a kôzvéleményt.
Ezt kell tehât érvényesitenûnk, ha valami eredményt akarunk
elérni. Amint lâttuk, mind az abortusz-kérdésben, mind az

erdélyi ûgyben elértûnk bizonyos eredményeket eddig is.
Minden emigrâciô missziôja, hogy szôszôlôja legyen a kûlvilâgban azoknak az igazsâgoknak, amelyek az anyaorszâgban

nem kaphatnak hangot. Birâlô ellenzéknek kell lennie, ha

hivatâsât teljesiteni akarja. Nekiink sem lehet mâs feladatunk
idekint, mint hogy megmaradjunk azoknak, akik akkor voltunk, amikor elhagytuk hazânkat azért, mert ott a demokrâcia
helyett a diktatûra, a szabadsâg helyett a politikai és egyéni elnyomâs rendszerét segîtette uralomra a szovjet hatalom.
Ellenzékieknek kell lennûnk és maradnunk: azt az ellen-

zéket kell képvisselnûnk és szolgâlnunk, amely 56 tanûsâga
szerint ott él a magyar szivekben, de amelyet elnémît a kommunista rendszer.

Voltak, vannak és lesznek kôrûnkben olyanok, akik letérnek errôl az egyetlen helyes ûtrôl és dialôgusba kezdenek a
budapesti vagy esetleg mâs kommunista kormânnyal. Ezeket
nevezhetjûk megalkuvôknak, behôdolôknak, opportunistâknak vagy legjobb esetben politikailag rôvidlâtôknak, de velûk
szemben âllâspontunk mindig az legyen, hogy kirekesztjûk ôket
a magyar kôzôsségbôl. Nem azért rekesztjûk ki ôket, mert tôlûk
eltérô âllâspontra helyezkednek, hanem azért, mert nem telje-

sitik feladatukat, amelyet a hazai magyarsâg tôbbsége tôlûnk
elvâr.

Nincs kétségem azirânt, hogy az egykor felszabadulô
magyar nép és a tôrténelem minket igazol és nem ôket.

Pâsztor Lâszlô (Pittsburgh, PA):
DIALÔGUS A MAGYARSÂGGAL

Fôt. Béky Zoltdn dr. reformatas pûspôk, mint a tanâcskozâs elnôke, miutân rôviden râmutat, hogy a dialôgus a
magyarorszâgi kormânnyal teljesen egyoldalû elgondolâs és
hîdépîtés, amely csak az egyik oldalrôl tôrténô âtjôvetelt biztositja, de a mâsik oldalrôl valô kôzlekedést elzârja, majd a
Washington Post hasonlô âllâspontjât idézi; felkéri Pâsztor
Lâszlôt, az Amerikai Magyar Szôvetség igazgatôsâgânak elnôkét, ismertesse az Amerikai Magyar Szôvetség erre vonatkozô
nézetét.

Pâsztor Lâszlô hangsûlyozza, hogy ugyanakkor, amikor az

Amerikai Magyar Szôvetség az Egyesûlt Âllamokban élô
magyarsâg érdekeit védi, Magyarorszâg s a magyar nép
szabadsâgâért és az egyetemes magyarsâg, az egész magyar nép

emberi jogaiért, nemzeti fûggetlenségének kivîvâsâért is kûzd.
Az Amerikai Magyar Szovetség azonban a jelenlegi magyarorszâgi kormânyzattal sohasem kezdeményezett és nem is kezdeményezhet dialôgust, mivel az nem a magyar nép megbîzâsâbôl intézi az orszâg iigyeit.
Az Amerikai Magyar Szovetség mindenkor kôvetelte és
ezentûl is kôveteli a magyarsâg szabadsâgjogainak tiszteletben
tartâsât a némasâgra îtélt otthoni magyarsâg nevében. Megszôlalt a nemzetgyilkos magzatelhajtâs kérdésében, az erdélyi
magyarsâg védelmében. Kôvetelte, hogy a szovjet megszâllô
csapatokat vonjâk ki Magyarorszâg terûletérôl és mindenkinek
biztosîtsâk az emberi szabadsâgjogok gyakorlâsânak lehetôségét.

Az emigrâciô bizonyos értelemben mâs helyzetben van,
mint az Amerikai Magyar Szovetség, de a lényegnek ott is
ugyanannak kell lennie. Ez persze nem jelenti azt, hogy fel ne
hîvjuk az otthoni kormânyzat figyelmét arra, amit el akarunk
érni. Az a kôtelességûnk, hogy a maximumot kôveteljûk, amire
otthon hivatkozni tudnak, hogy valamit sajât javukra el
tudjanak érni.
Egyetlen magyar vezetônek sem szabad semmit sem lealkudnia abbôl, amiért a magyar nemzet élt és hait, s annyi
âldozatot hozott. Ahogy az afrikai kis népeknek joguk van
âllami ônâllôsâguk kôvetelésére, nekûnk is jogunk van azt
kôvetelnûnk, hogy a magyar nép ônâllô, szabad âllammal és

fûggetlen kormânnyal rendelkezzék. Ezzel szorosan ôsszefûgg
azoknak az âltalânos emberi jogoknak biztositâsa is, amelyeket
ma vilâgszerte mindenûtt a legtermészetesebbnek tartanak.
Ilyen a sajtôszabadsâg, a szôlâsszabadsâg, a gyiilekezési és
vallâsszabadsâg, amelybôl mind nem szabad a magyar nép
szempontjâbôl sem engedni.

Stirling Gyorgy (Washington, DC):

KINEK HASZNÂL A DIALÔGUS?
Nagy Gyorgy dr., a Kanadai Magyarok Szôvetségének elnôke az elôbb elôadâsâban azt a kérdést tisztâzta, mire

megyûnk a dialôgussal; én hozzâszôlâsomban most ugyanezt a

kérdést ûgy fogalmaznâm meg: kinek hasznâl a dialôgus? Es
azonnal vâlaszolnék is erre a kérdésre: elsôsorban és majdnem
kizârôlag a hatalmat ma otthon bitorlô kommunista rendszernek. Ezt a véleményemet szeretném megindokolni.

Az események kiilônos egybeesése folytân éppen abban a
hônapban hagytam el Magyarorszâgot, amikor Debrecenben
osszeûlt az elsô anyanyelvi konferencia: 1970 augusztusâban.
Ezt az idôpontot tekinthetjùk a Kâdâr-kormâny emigrâns-politikâjâban a fordulôpontnak.
Egészen a hatvanas évek végéig Kâdârék ugyanazokat a
môdszereket kôvették a nyugatra menekûlt magyarsâggal
szemben, mint a legvadabb Râkosi-rendszer. Elzârkôztak minden kapcsolattôl, szâmukra a hatârokon kivûlre szakadtak
megszûntek létezni és ha îrtak, vagy szôltak rôluk, csakis "hazaârulô Horthy-fasisztâkat" emlegettek. Ha egy-egy olyan
renegât, mint a Nemzeti Bizottmânyos Szabô Miklôs, vagy a
szabadsâgharcos Mikôfalvy Lajos, mint "megtért bûnôs" hazament, az ebben rejlô propagandalehetôséget az utolsô cseppig
kihasznâltâk és az ârulôk szâjbarâgott nyilatkozatain keresztûl
gyalâztâk az emigrâciôt.

1969-ben aztân egyszerre megvâltozott a hang. Az irânyîtott pârtsajtôban tôbbé nem jelent meg egyetlen uszîtô cikk
sem és a régi kifejezések, jelzôk eltûntek az ûjsâgokbôl. A hazaârulô disszidens egyik naprôl a mâsikra "nyugatra szakadt
hazânkfia" lett, akivel tôrôdni kell az "anyaorszâgnak" és akit
bârmikor szivesen lâtnak otthon.

A nyugati magyarsâg elôszôr nem tudta mire vélni ezt a
hirtelen tâmadt nagy rokonszenvet, és sokan mâr valamiféle
szemléletvâltozâst, merôben ûj emigrânspolitikât emlegettek,
amikor az elsô anyanyelvi konferencia puffogô propagandapetârdâinak fényénél lassanként egyre tôbben kezdték lâtni a
hangvâltâs igazi okait.
Mi, akik e propaganda hadjârat kezdetén még otthon éltûnk, hamarabb észrevettûk, mire megy a jâték. A Magyar
Népkôztârsasâg helyzete azokban az években gazdasâgilag és

diplomâciailag is egyre tarthatatlanabbâ vâlt. És a kettô szervesen ôsszefûggôtt. A gazdasâgi viszonyok javulâsâra mindaddig nem lâtszott lehetôség, amig az orszâg ki nem tud

kerûlni abbôl a kiilpolitikai karanténbôl. amelybe az ôtvenhatos forradalom és Nagy Imre kivégzése utân keriilt.
S akadt az orszâgban néhâny jô itélôképességû szakember,
aki megmagyarâzta Kâdârriak, hogy az egyetlen kiût, ha feladja az eddigi merev elszigetelôdési politikât és a liberalizâlôdâs lâtszatât keltve igyekszik Nyugat felé szalonképessé vâlni.
Kâdârt pedig nem ejtették a feje lâgyâra és mivel ô mindig
hajlandô kisebb kompromisszumokra, amelyek nem sértik a
moszkvai érdekeket, ha azokkal a kommunista uralmat stabilizâlhatja, rôgtôn âtlâtta e nézetek helyességét és belement a
jâtékba.
Ekkor szûletett meg a szocialista Magyarorszâgon az ûn. ûj
gazdasdgi mechanïzmus, ez a fâbôl vaskarika gazdasâgi rend,
amely rugalmasan értelmezte a kommunista tanokat és szâmtalan aprôbb-nagyobb engedményt tett a szabad kereskedelem
irânyâban. (Persze, lehetôleg ûgy, hogy az ettôl remélt fellen-

dûlés gazdasâgi eredményeit is a mai felsô tizezer tagjai és a
hûsosfazék kôrûl lebzselô még néhâny szâzezer fôlôzze le s a
magyar nép csak a morzsâkat kapja.)
A rôviden ûj mechanizmusnak keresztelt magyar NEP-korszak tehât megindult és tôbbé-kevésbé — amennyire a
szocialista dogmâk korlâtai azt megengedték — be is vâltotta a
bozzâfûzôtt reményeket. Annyira mindenesetre igen, hogy az
orszâg megmenekûlt a fenyegetô teljes csôdtôl és valamelyest az
âltalânos éietnîvô is kezdte megkôzehteni a hâborû elôttit vagy
- mâs hasonlattal — a nyugati kapitalista orszâgok szegényszintjét.

De, hogy ez a Râkosi-nyomor életszînvonalâhoz képest vi-

szonyiagos javulâst jelentô gazdasâgi rend ûgy-ahogy tartani
tudja magât, ahhoz elsôsorban valutâra volt az orszâgnak
szùksége. Nem rubelre, nem cseh koronâra és nem is mâs
szocialista pénznemre, de nemes valutâra. Elsôsorban persze
kemény USA-dollârra. Hiszen éppen ennek beédesgetésére

talâltâk ki az ûj mechanizmust, hogy a nyugati kormânyoknâl
lehessen hivatkozni arra: ma mâr nemcsak a nyîlt terror szûnt
meg Magyarorszâgon, de hagyjâk élni a maszek-susztereket és
a bedolgozô kisiparosokat is. Hogy ma mâr nem szed ôssze az

ÂVÔ minden éjjel 20 —30 "ôsszeeskùvôt" a fôvârosban és
megszûnt a "csengôfrâsz", sôt mâr vannak olyan kûlkeres-

kedelmi vâllalatok is, amelyek — nagyobb profit és elônyôsebb
szerzôdés reményében — mâr "ônâllôan" târgyalhatnak a
nyugati kereskedelmi partnerekkel.
Mert a jôl âtgondolt kampâny hatâsâra valôban egyre tôbb
ilyen partner jelentkezett. De még mindig nem elég. Es a
nyugati vilâgban itt-ott még mindig tapasztalhatô idegenke-

dést végleg el kellett oszlatni, illetve segédcsapatokat kellett
keresni az "elôitéletek" elosztâsâra.

Kâdârék ekkor akasztottâk szôgre a régi emigrâns-politikât
és vâltottak stîlust. Mert egy percig sem vitâs, hogy az ûj
emigrâns-politika az ûj gazdasâgi mechanizmus szerves része.
Nem mâs, mint a kommunista rendszer âtfogô regenerâlâsi

programjânak igen fontes kiegészitôje, amely elsôsorban arra
irânyul, hogy az emigrânsokkal szembeni magatartâs-vâltozâssal még inkâbb a konszolidâlôdâs lâtszatât keltse Nyugat
elôtt; mâsrészt egész egyszerûen praktikus valutaszerzési céljai
vannak: a szirénahangoktôl hazalâtogatâsra csâbulô emigrânsok nem szoktak szûkmarkûan banni a dollârral, ha az otthon
maradt rokonok és barâtok elôtt mutathatjâk meg, mire vitték
abban a "rothadô. kapitalizmusban".

És Kâdârék jôl szâmitottak; ahogy a tavalyi Magyar
Talâlkozô Krônikâjânak elôszavâban irta Ncfdai Jdnos, azok az
emigrânsok, akik kézlegyintéssel intézik el kôzôs problémâinkat és 15 dollârt sajnâlnak egy magyar ûjsâgtôl, kônnyedén râszânnak néhâny ezret a hazautazâsi kôltségekre. Az ilyen hazaruccangatô emigrânsokkal persze jôl bânik a rendszer, tejbevajba fûrôszti ôket és csak a nyâjas oldalât mutatja, mire a
kapitalizmusba visszatérô turista-magyar legendâkat mesél
barâti kôrében a hazai vâltozâsokrôl. Ez aztân erre is, arra is
elterjed (még a State Departmentbe is eljut, aboi nagyon szeretnek ilyen hireket hallani és rôgtôn készpénznek veszik ôket)
és a mesék szârnyain lassanként egészen derûs kép alakul ki a
konszolidâlôdott

Kâdâr-rendszerrôl,

ami

mâr

nem

is

diktatûra, hanem valôsâgos nyugati demokrâcia. "Népi" demokrâcia...

A naîv jôhiszemûek, a kommunizmust csak hîrbôl ismerô
tâjékozatlanok és a kâdâri propagandagézepet âltal irânyltott
kevésbé jôhiszemûek szines ismertetései nyomân aztân nô a
nyugati tôke bizalma a szocialista Magyarorszâg irânt, ami

ûjabb megrendeléseket, ûzleteket és fôleg dollâr-bankkôlcsônokei. hoz a konyhâra. Nem a magyar nép konyhâjâra,
hanem a mai uraikodô osztâlyéra és ezen keresztûl erôsîti a
szocialista orszâgok tôkéletesen intégrait gazdasâgi szerkezetét,
elsôsorban pedig a vezetô hatalom, a Szovjetuniô gazdasâgi
potenciâljât.

A nagy bizalom természetesen még a kormânyokat is hatalmâba keriti, ami — a Kâdârék szâmâra legfontosabb, s egyben

a legnaîvabbnâl, az amerikai kormânynâl — elôbb-utôbb oda
vezet, hogy megadja a kommunista Magyarorszâgnak a "Most
Favored Nation" stâtust, azaz a legnagyobb vâmkedvezményt.
Erre — érzésem szerint — egy-két éven belûl sor keriil, akârmit
is teszûnk ellene.

Lâthatjuk az ônmagâba visszatérô gôrbét, ezt a szép

kôrforgâst, ahogy az ûj gazdasâgi mechanizmus és az ûj emigrâns-politika meghirdetése feloldotta a bizalmatlansâgot a
magyarorszâgi diktatûrâval szemben, hogy hozzâjâruljon ezzel
a nyugati tôke, a nemes valuta beâramlâsâhoz, amivel szanâlta
a mâr-mâr ôsszeroppanô magyar népgazdasâgot és friss vért
pumpâlt annak ki-kihagyô vérkeringésébe. A magyar kôzgaz-

dasâgi élet ma is igen labilis és létét csakis annak kôszônheti,
hogy sikerûlt a vilâggal elhitetnie ezt a két fîkciôt: az ûj
mechanizmust és az ûj emigrâns-politikât. Mert alapjâban
véve mindkettô csak fikciô: a lényeg nem vâltozott, de a cégér

— ismerjûk el — kitûnô: becsâbîtja az ûzletfeleket.És ez a cél,
semmi mâs.

De vannak, akik ezt még ma sem akarjâk elhinni. Még
azutân sem nyîlt ki a szemûk, hogy azôta mâr két ûjabb anyanyelvi konferencia zajiott le Magyarorszâgon. Debrecen utân
Szombathelyen, majd legutôbb Budapesten trombitâltâk ôssze
azokat a Nyugatra szakadt magyarokat, akik hajlandôk voltak
igénybevenni annak a rendszernek vendégszeretetét, amelyik
behîvta az oroszokat, hogy vérbefojtsâk a magyar forradalmat,
amely Nagy Imrén és târsain kîvtil magyar fiatalok tîzezreit

gyilkolta meg vagy juttatta Szibériâba s amelynek politikâja
kétszâzezernél tôbb magyar âllampolgârt késztetett menekûlésre, hontalan életre.

Mâr Debrecen utân is vilâgos volt, de a két ûjabb kon
ferencia utân még nyilvânvalôbbâ vâlt: a hangulatkeltés és

porhintés mellett a Magyarok Vilâgszôvetsége âltal szervezett
ûn. anyanyelvi mozgalomnak elsôsorban politikai rendeltetése
van. Az egymâst kôvetô hârom konferenciân elhangzott
néhâny megnyilatkozâs, a hazai rendezôség par tagjânak elszôlâsa kétségtelenné tette mindenki elôtt, hogy a magyar nyelv

âpolâsa csak ûrûgy, mézesmadzag. Az igazi cél az emigrâciô
megbontâsa. S aki ezt nem akarja 7 év utân sem észrevenni, az
vagy sûket vagy vak, esetleg mindkettô.

Megkell mondanom: az otthoni tisztességes, nemzeti érzésû
magyarsâg jô része mâr a debreceni konferenciât megelôzô
propagandajârat idején îgy vélekedett s késôbb, a konferenciâra hazacsôdûlt elsô zarândokokra mélységes megvetéssel
tekintett. Mint akkoriban — 1971. januârjâban — irtam, a

mûncheni "Ûj Eurôpâ"-ban és a bécsi "Magyar Hîradô"-ban, a
magyar kôzvélemény nem pârtos része — tehât a dôntô tôbb-

ség — dermedten figyelt Debrecen felé és a nyugati magyar
emigrâciô egyes tagjainak canossajârâsâbôl (mert mi akkor ezt
ennek fogtuk fel otthon) arra kôvetkeztettek, hogy minden tovâbbi reménykedés hiâbavalô: Nyugat végképp leirt benniinket, ha mâr az emigrâciô is egyezkedik. S ennek a gondolatnak
beûltetése az otthoniak szivébe ugyancsak a konferencia-mozgalom céljai kôzé tartozott.

Hogy a nyugatra kerûlt szâzezrek magyar kultûrâjât, anyanyelvét akarjâk megmenteni? Hogy ebben akarnak nekûnk

segitséget nyûjtani? Huszonôt évig gyalâztâk az emigrâciôt és
kisebb gondjuk is nagyobb volt annâl, hogy nyelvével, kultûrâjâval tôrôdjenek. Ki hiszi el, hogy most egyszerre feltâmadt
a lelkiismeretûk? Râvitte ôket a kényszer, a kûlpolitikai és a
gazdasâgi csôd fenyegetése. Ez minden.
Felszôlalâsomat azzal a klasszikus kérdéssel kezdtem: kinek

hasznâl a dialôgus? Kinek szârmazik haszna a dialôgusbôl?
Nos, az emigrâciônak aligha. Mert a magyar kultûrâval a mai
magyarorszâgi rendszer nélkûl is tudjuk tartani a kapcsolatot,
olvashatunk magyar klasszikusokat, mi is ki tudunk adni
magyar kônyveket, ûjsâgokat, nekûnk is vannak kîvâlô îrôink,
kôltôink és ûjsâgîrôink. Magyar iskolâkat is képesek vagyunk
fenntartani, ahol az ûj nemzedékek megtanulhatjâk szûleik
nyelvét, méghozzâ olyan tankônyvekbôl, amelyekben nincse-

nek piros zâszlôs ûttôrôk és amelyekben nem âprilis 4 és mâjus
1 a legnagyobb "nemzeti" ûnnep.
A dialôgust és az abbôl folyô, oly sokat hangoztatott kultûrcserét a hazai hivatalosak sajât szâjuk îze szerint értelmezik: ôk
kûldenek nekûnk kônyveket, folyôiratokat és propagandaanyagot — korlâtlanul, de szabad fôldon élô îrôink mûveibôl,
a nyugaton megjelent magyar ûjsâgokbôl egyetlen egy sem
juthat ât a batârokon. S amîg ez a helyzet meg nem vâltozik,
amîg ez a diszkriminâciô meg nem szûnik, tisztességes ember
nem adhatja nevét a dialôgushoz. Azzal se mentse magât senki,
hogy ô nem foglalkozik politikâval, ô szakember. A szâmûzetésben nincs politikus szakember s aki valamikor tudatosan
vâllalta az emigrâns-sorsot, az elkôtelezte magât az ôt elûldôzô
kommunista rendszerrel szemben.

Hadd hivatkozzam befejezésûl Mindszenty hercegprimâsunkra, aki talân mindnyâjunknâl jobban ismerte a kommunistâk môdszereit s aki halâlâig ôvott benûnket attôl, hogy egy

asztalhoz ûljûnk a bazai diktatûra képviselôivel. "A farkas
bârânybôrben is csak farkas marad" — szôlt az intelem és egy
kéthetes magyarorszâgi meghîvâs bûvôletében de sokan is
megfeledkeznek errôl! Igyekezzûnk hûségesek maradni ebben
is Mindszenty Jôzsef tanîtâsaihoz és tekintsûk példânak maga-

tartâsât. Ô soha nem egyezkedett a rendszer hivatalosaival, de
soha nem szakadt el bon szeretett népétôl, a magyar szellemiségtôl. Ezért tisztelte ôt a vilâg s ezért kôvetjûk azt az utat, amit
ô jelôlt ki szâmunkra. Mert az a helyes ût.

ÂLLASFOGLALAS

A SZENT KORONA KIADÂSA ELLEN
November 26-ân, szombaton délutân 3 ôrakor az V.

Magyar Kongresszus tagjai és Cleveland vâros magyar târsadalmânak, egyhâzainak, egyesûleteinek képviselôi a Plazaszâllô emeleti nagy elôadôtermét zsûfolâsig megtôltôtték, hogy
dllâst foglaljanak a Szent Korona tervezett kiadâsa ellen.
Miutân fôt. Béky Zoltân dr. reformâtus pûspôk, mint tanâcskozâsi elnôk, kôszôntôtte a hallgatôsâgot s a helyi tv-âllomâsok
és lapok kikiildôtt munkatârsait, Nddas Jdnos dr., az âllandô
titkârsâg vezetôje indokolta meg az âllâsfoglalô értekezlet
ôsszehivâsât.

A megérkezô Oakar Mary Rose kongresszusi képviselôt az
egybegyûltek szûnni nem akarô lelkes tapssal fogadtâk és
rendkîvul melegen és hosszasan unnepelték. Béky pûspôk
ûdvôzlô szavainak elhangzâsa utân Oakar kongresszusi képviselô angol nyelvû felszôlalâsâban azt hangsûlyozta, hogy az

Egyesûlt Âllamok ôrizetében lévô magyar Szent Korona kiadâsât, mint a Kongresszus tagja, azért ellenzi, mert az ellentétben van az emberi jogok tiszteletben tartâsânak gyakorlatâval és az azok érvényesîtésére irânyulô amerikai politikâval.
Ezért nyûjtotta be ismert tôrvényjavaslatât, amely az orszâgosan megnyilvânulô rokonszenven kîvul a Kongresszus 20 —30
tagjânak tâmogatâsât is megnyerte. Kûlônôsképpen nagy
jelentôségû volt az a tâmogatâs, amelyet a képviselôhâzi albizottsâg kihallgatâsai sorân a magyar amerikai szervezetek
képviselôi biztosîtottak.
Oakar kongresszusi képviselô ûjbôl arra kérte a hallgatôsâ
got, hogy folytassa eddigi tevékenységét, sûrgesse az elnôk
âllâspontjânak megvâltoztatâsât. Mint a demokrata part
tagja, természetesen sok mindenben egyetért az elnôkkel, de a
Szent Korona kiadâsâra vonatkozô elhatârozâsât nem helyesli.
Az a véleménye, hogy ebben a kérdésben nagyon rossz tanâcsot
adtak neki. Az az érzése, hogy ez az elhatârozâs nem tôle
szârmazik, hanem a kûlûgyminisztérium egyes tisztviselôi

gyôzték meg, hogy ezzel jô szolgâlatot tesz, tôbb lehetôséget
biztosît Magyarorszâg szâmâra bizonyos gazdasâgi elônyôk tekintetében is. Ezért az a kérése hallgatôihoz, legyenek az elnôknek segîtségére, hogy a kettôs adottsâg kôzt helyes dôntést
tudjon hozni. Meggyôzôdése, hogy bizonyos reâlis és fontos feltételek hangoztatâsâval, mint példâul a szabad vâlasztâsok
sûrgetésével Magyarorszâgon, még mindig jobb belâtâsra lehet
bîrni. Azt is reméli, hogy tôrvényjavaslata târgyalâsra keriil.
Oakar Mary Rose kongresszusi képviselô âltalânos tetszéssel
fogadott nyilatkozata utân dr. Nâdas Jânos kisehb-nagyobb
emléktârgyakat nyûjt ât — kôztûk nt. Kântor Pâl mûvészi
fényképfelvételét a Szent Koronârôl — Oakar kongresszusi
képviselônek a magyarsâg hâlâs kôszônete jeléiil, aztân bemutatja a szabad vilâg magyar szervezeteinek képviseletében jelenlevô fôt. Béky Zoltdnt dr. reformatas pûspôkôt, az
Amerikai Magyar Szôvetség elnôkét, Nagy Gyôrgy dr.-t, a
Kanadai Magyarok Szôvetségének elnôkét, Endrey Antal dr.-t,
az Ausztrâliai Magyar Szôvetség elnôkét, akik mind az elôzetes
târgyalâsok alkalmâval, mind ez alkalommal elîtélôleg nyilatkoztak Carter elnôknek a Szent Korona kiadâsi terve ellen és

dr. Szakdts Istvdnnét, szâmos eurôpai magyar egyesûlet kép-

viselôjét, valamint azokat, akik a kongresszusi albizottsâg kihallgatâsân a Szent Korona visszatartâsa mellett tanûskodtak
és itt is megjelentek, név szerint fôt. Béky Zoltdn dr.-t, Balunek
Béldt, Pdsztor Ldszlôt és Somogyi Lélt.
A tovâbbiakban Pdsztor Ldszlô — angol nyelven — részletesen kifejti és pontosan indokolja azokat a szempontokat,
amelyekre valô tekintettel a magyar amerikaiak a Szent
Korona tovâbbi amerikai ôrizetben valô tartâsât kérik.

Nddas Jdnos dr., mint az Amerikai Magyar Szôvetség
orszâgos intézô bizottsâgânak elnôke, kôzli az értekezlet tagjaival, hogy az amerikai kûlûgyminisztériumnak az amerikai
magyar szervezetek âllîtôlagos beleegyezô nyilatkozatâra tôrtént hivatkozâsa alapjân kôrlevélben fordult ezekhez a szervezetekhez azzal a kéréssel, hogy kôzôljék a Szent Korona kiadâ-

sâval kapcsolatos âllâspontjukat. Tôbb mint szâz (pontosan
156) magyar amerikai szervezet — egyhâz és egyesûlet — vâlaszolt fordulô-postâval erre a kôrlevélre s kivétel nélkûl mindegyik a leghatârozottabban ellene volt a kiadâsnak.

Somogyi Lél, a "Holy Crown Protection Committee" târs-

elnôke arra kéri a jelenlevôket. hogy minél tôbben jelentkezzenek a november 29-i tûntetô felvonulâsra Washingtonba.
Kûlôn hangsûlyozza, nem azt kell megmutatnunk, milyen
ôsszeget tudunk ôsszeadni, hanem azt, hogy milyen sokan
vagyunk olyanok, akik nem helyeseljûk a Szent Korona kiadâsât.

Pdsztor Lsâszlô, a washingtoni felvonulâstôl fûggetlenûl
minél tôbb tâvirat és levél elkûldését sûrgeti nemcsak a Fehér

Hâzba, hanem a kûîûgyminisztériumha és a Kongresszus tagjainak is.

Tôth Csaba, az Erdélyi Szôvetség fôtitkâra azt kéri, tanuljunk a mûlt hibâibôl; ne vessûk ki sorainkbôl azokat, akik
mâsként lâtjâk a Szent Korona kiadâsânak kérdését, mint mi.
Nâdasjdnos dr. megâllapîtja, hogy az elôzô felszôlalâs nem

juttatja kifejezésre azt az egységet, amelyet ebben a kérdésben

az erdekeltek mar korabban kialakîtottak. Nem szôvôgethetûnk szép âlmokat, amikor a tôrténelmi vaiôsâg vilâgâban
élûnk.

Fot. Séhy Zoltdn dv. tanâcskozâsi elnôk arra mutât râ,

senki sincs, aki kétségbe vonnâ, hogy a Szent Korona a magyar
néphez tartozik, s hogy annak otthon a helye. Mi nem akarunk
mâst, csak azt, hogy a Szent Koronât most és feltétel nélkûl ne

adjuk ki, hanem vârjunk ezzel addig, amig az teljes egészében
fûggetlen és szabad Magyarorszdgra nem kerûlhet vissza.

Favesba Andvea dv. azt hangsûlyozza, hogy Magyarorszâ"
gon jelenleg 200.000 fônyi orosz megszâllô csapat tartôzkodik,
nincs szabad valasztdSf ezért a mostam magyar kormânynak a
magyar âllami ônâllôsâgot jelképezô Szent Koronât kiadni

nem lehet, hanem majd csak annak a magyar népnek, amely
maga vdlaszthat kormdnyt magdnak. Nem ôsdi gondolkodâsû;

itt szûletett, felfogâsa elég liberâlis. A szabadsâgért harcol,
legryen az itt vagy ott. Bejelenti: ûgyvédek tanâcskozâsârôl

sietett ide, hogy a Szent Korona ideiglenes bîrôsâgi visszatartâsât elrendelô bîrôsâgi eljârâshoz kérjen segîtséget. Az emlîtett per sikeréhez minden egyes âllambôl szûkség lenne egyegyamerikai âllampolgârra, aki még Magyarorszâgon szûletett
és egy-egy olyan magyarra, aki még mindig magyar âllampolgâr, csak letelepedési engedéllyel tartôzkodik az orszâgban.

Nddas Jdnos dr. arra hîvja fel a figyelmet, hogy a Szent
Korona mûvészi mâsât a budapesti koronâzô templomban
ôrzik, ott azt bârki megtekintheti ugyan, de arrôl sohasem
hallottunk még, hogy a jelenlegi magyarorszâgi rendszer azt a
templomon kîviil ûnnepélyes kôzszemlére âllitotta volna ki
vagy a Szent Korona megbecsûlésének bârmilyen mâs jelét
adta volna.

Volosin

Lenke,

a

clevelandi

Kultûrkertek Szôvetsége

magyar tagozatânak einôke néhâny gyakorlati javasiatot tesz.

Vudy Jôzsef szobrâszmûvész elismeréssel szôl azokrôl a fîatalokrôl, akik az idôsebb nemzedékek tagjaival egyûtt kûzdenek a magyar nemzeti hagyomânyok megôrzéséért s ôszintén
sajnâlja, hogy akadnak olyan idôsebbek, akiknek mâs a felfogâsuk, mint ezeké a fiataloké. Az a véleménye, hogy a legkôzelebbi vâlasztâsokon azokat, akik nem azonosîtjâk magukat a
tôbbség véleményével, mellôzni kell.

Fazakas Ferenc azt kéri, ne fogadjuk el azt a téves beâllitâst, amely szerint II. Szilveszter papa azért adta Szent Istvânnak a Szent Koronât ajândékba, mert azzai meg akarta jutalmazni apostoli tevékenységét, amellyel — ha kellett, tûzzelvassal is — kereszténnyé tette az orszâgot. A Szent Korona
kûldése az akkori nemzeti jog szerint a magyar âllam szuve-

rénitâsânak nemzetkôzi jogi elismerése, maga a Szilveszter-féle
korona pedig ennek lâthatô jele, kézzel foghatô bizonyîtéka
volt, mint ahogy szâzadokon ât mindenkor az is maradt.

Dr. Szakdts Istvdnné, az eurôpai magyar csoportok nevében sziwel-lélekkel csatlakozik a Szent Korona visszatartâsâhoz.

Nddas Jdnos dr.

zârôszavaiban megâllapîtja,

hogy a

magyarsâg semmiképpen sem jârul hozzâ a Szent Korona kiadâsâhoz a jelenlegi magyarorszâgi kormâny részére. Ha Carter
elnôk szândékât ennek ellenére mégis megvalôsitanâ, azt a

magyarsâg akarata ellenére kizârôlag sajât tôrténelmi felelôsségére teszi.

Az értekezlet ezt az âllâsfoglalâst egyhangû hatârozatként
mondja ki és fogadja el.
9fc

*

EREDMENYEK ES KITUNTETESEK

Az immâr hagyomânyosnak mondhatô szokâshoz hîven a
november 26-ân este megrendezett dûzvacsora keretében
keriilt sor a kitûntetések âtadâsâra és a XVI. tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti pâlyâzatok eredményének kihirdetésére.

Az V. Magyar Kongresszus (a XVII. Magyar Talâlkozô)
Oakar Mary Rose kongresszusi képviselôt, hogy a Szent Korona
védelmében kifejtett tevékenységéért a magyarsâg kôszônetét
kifejezésre juttassa, az 1977. év tiszteletbeli magyarjâvâ vâlasz-

totta. Ennek lâthatô jeléûl Nâdas Jânos dr., az Arpâd Szôvetség kormânyzô elnôke Varga Sândor fôszéktartô kôzremûkôdésével ûnnepélyesen âtnyûjtotta Oakar Mary Rose kongresszusi
képviselônek az Arpâd Szôvetség nagy arany dîszjelvényét. A
jelenlevôk az âtadâs megtôrténte utân felâllâssal és hosszan
tartô meleg tapssal ûnnepelték a kitûntetettet.
Az 1977. év magyar szervezete cimmel a Kongresszus a

Cleveland vâros nyugati részében mûkôdô Magyar Iskoldt tûntette ki, amelyet 20 éwel ezelôtt Papp Gdbor dr. alapîtott s
azôta megszakîtâs nélkûl vezetett. A tantestûlet jelenlegi tagjai: Bogdrdy Imréné, Bôcsay Zoltdn, Csia Pdl, Darôczy Jôzsefné, Dolesch Gyuldné, Dôra Aladdrné, Gayddn Mdrtonné,
Horvdth Ferencné, Kdlnoky Ernô, Madzsar Gyôrgyné, Menyhdrt Istvdnné, Mollner Jôzsefné, dr. Papp Gdborné, Peller
Miklôs, Szente Joldn, dr. Verbovszky Miklôsné, Virdgh
Ldszlôné és Zsula Lajosné.

A jelenlevôk a Magyar Iskola képviselôit hosszas tapssal kôszôntôtték. (Az iskola 20 évi mûkôdésérôl Somogyi Ferenc dr.
szerkesztésében kûlôn "Emlékkônyv" szâmolt be.)

Az 1977. év magyar csalddja dmet t. Baldssy Géza (rômai
katolikus szerpap) és felesége, Kovacsics Ilona hétgyermekes

csalâdja érdemelte ki. A gyermekek kôzûl Katalin 17, Péter 16,
Géza Pâl 15, llona 14, Lâszlô 10, Tamâs 9, Andrâs pedig 1
éves. A gyermekek a legkisebb fiû kivételével valamennyien beszélnek, îrnak és olvasnak magyarul; szorgalmasan jârnak a
cserkészetbe és a magyar iskolâba; tanulmânyaikat kivâlô eredménnyel folytatjâk.
A Balâssy-csalâd 1956 utân kerûlt Clevelandbe, aboi a

csalâdfô azonnal bekapcsolôdott a magyar târsadalmi és
mûvelôdési életbe. A Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség elnôke volt, a Magyar Iskolâban tanîtott, majd a Szent Imre
rômai katolikus magyar egyhâzkozség keretében ifjûsâgi
csoportot szervezett. Mint a clevelandi egyhâzmegye felszentelt
szerpapja, szâmos magyar ûnnepségen mondott és mond
mindig felemelô, magyar hitet és ôntudatot erôsîtô imâkat és
beszédeket.

A jelenlévôk az év magyar csalâdjât is hosszan tartô meieg
tapssal ûdvôzôlték.

Az Ârpâd-pâlyâzaton mâr korâbban elnyert Ârpâd-érmeket Nddas Jdnos dr., a Magyar Talâikozôk âllandô titkârsâgânak vezetôje
Magoss Imre dr. (Williamsville, NY) orvos egyetemi tanârnak,

Szabô Magda (Oakland, CA) zeneszerzônek és

nt. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) reformâtus leikésznek,
egyhâzi szakîrônak adta ât ûnnepélyes keretek kôzt.

A XVI. tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatok eredményét Somogyi Ferenc dr., a bîrâlô bizottsâg elnôke hirdette ki.

Arany Ârpâd-érmet nyert:
Antalfy Mihdly dr.

(Armadale,

Victoria,

Ausztrâlia)

"Crown Pleas in Victoria",

Domokos Sdndor (Winnipeg, Manitoba, Kanada) "Ûj
vilâgkép",

Fdj Attila (Arenzano, Olaszorszâg) "A Jônâs-téma a vilâgirodalomban".

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, Missouri) "Acacias. Hungarians
in the Mississippi Valley" és
Rektor Béla dr. (Tucson, Arizona) "A magyar csendôrség

oknyomozô tôrténete" cîmmel benyûjtott pâlyamûve.

Ezûst Arpâd-érmet nyert:
Erdélyi Jôzsef (New York, New York) "The Magyars 896
A.D. A magyarok bejôvetele" (zenemû târogatôra),
Horvàth Zoltdn dr. (Indianapolis, Indiana) "Sârbogârdi
versek",

Negyedi Szabô Margit (New York, NY) "Gyôni Géza" (Tanulmâny) és

Nyirâdi-Szabô Imre (Los Angeles, Kalifornia) "Az utolsô

brigadéros, Béri Balogh Âdâm dunântûli harcai 1709 —1710"
(regény) cîmû benyûjtott pâlyamûve.

Bronz Ârpâd-érmet nyert:
Stirling Gyôrgy (Arlington, Virginia) "A Mechwart-téri
csata" és

Dr. Szakâts Istvânné (Uberlingen, Nyugat-Németorszâg)
"Marssal târsalkodô murânyi Vénusz" (tanulmâny Gyôngyôsi
Istvânrôl) cîmû pâlyamûve.

Diszoklevelet kapott:

Kolozsvâri Éva (North Hollywood, Kalifornia), Miskolczi
Panulics Lajos (Stirling, Alta, Kanada), Romhdnyi Béldné
(Zûrich, Svâjc), Schrôder Ilona (Chicago, Illinois), Somody
Istvdn (Glen Cove, New York), Somogyvdri Gyôrgy (Port
Elizabeth, South Africa), m'téz Szent-Kirdllyi Gusztdv (Cleveland, Ohio) és Vôlgyi Gyula (Richmond, Virginia).

Oklevelet kapott:

Kéry Istvdn (Tujunga, Kalifornia).

Az Arpdd Akadémia tagjai kôzûl ûjbôlsikerrelpâlyâzoW.
Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, Florida), Dezséry Andrds
dr. (Melbourne, Ausztrâlia), Puskds Istvdn dr. (Buffalo, New
York), Stubner Gyula (X-os Angeles, Kalifornia), Szabô Magda
(Oakland, Kalifornia), Széplakijôzsef (St. Paul, Minnesota) és
Szûts Gdbor (Stockholm, Svédorszâg).

A képzômûvészeti kidllûds, amelyet ebben az évben is az

Ârpâd Akadémia képzômûvészeti osztâlya rendezett, a Magyar
Képzômûvészek Vilâgszôvetségével egyiitt, kiemelkedôen szép
volt. Mondanivalôjâban a Szent Korona jelentôségének hangsûlyozâsa emelkedett ki. A rendezés Gyimesy Kdsds Emô festômûvész érdeme, aki mindkét szervezetnek elnôke.

Agyik Lajos szobrâszmûvész Szent Istvânrôl készùlt monumentâlis alkotâsânak mâsârôl a kemény kirâlyi arc eszmé-

nyîtôen tekintett a jôvôbe. Méltô kifejezése volt ugyanennek a
mûvészi gondolatnak Révay Gyula rajzolômûvész kitûnô
koronâs Szent Istvânja. Az elôbbi a németorszâgi Mûnchenbôl,
az utôbbi Frankfurtbôl érkezett a kiâllîtâsra. A Szent Imrét

âbrâzolô eredeti szobormûvét Orsolya Jôzsef hozta ât a
virginiai Norfolkbôl tôbb mâs remekmûvével és hârom tanîtvânyânak alkotâsaival egyutt.

Az anyag elrendezésében az olajfestmények és grafîkai
mûvek vâltozatos târgykôrukellenére is hangsûlyoztâk a kiâllîtâs magyar jellegét. A szînek szinte tombolô gazdagsâga
elragadô lâtvânyossâggal kôtôtték le a lâtogatôk szâzait.
Tallôs Môric (Philadelphia) "Csodaszarvas", Nemesszeghy

Jenô (Ausztrâlia) "Arpâd bejôvetele", Bényey Zoltân (New
York) "Kovâts ezredes lovas portréja", H. Tallôs Kitty (Cleveland) "Hadak ûtja", Gyimessy Kâsâs Ernô (New York) "Attila

trônusa", Csôka Istvân (New York) "Vihar az Alfôldôn",
Kozmon Gyôrgy (Cleveland) "Mohâcs", Môr Jôzsef (Détroit)
"Lakodalom", Soôs Jôzsef (Brûsszel) "Sumér napisten", Varga
Nândor Lajos (Sepsiszentgyôrgy) "Hargitai tâj", Szôts Istvân

(Mexico City) "Székelyek", Silberhorn Tibor (Los Angeles)
"Talpra, magyarl", Domjân Arpâd (Hollywood) "Szabadsâg-

harcos emlékmû", Asbôth Oszkâr (Bées) "Âbrând", Lehoczky
Gyôrgy (Saarbmcken) "Templomjârôk", Ôs Nagy Istvân (St.
Gallen) "Alvô iskolâs fiû" és B. Soltész Ildikô (Washington)
"Bokâlyok" cîmû alkotâsa kûlôn is emlîtést érdemel.
A képzômûvészeti kiâllitâson Môr Jôzsef festômûvész
(Détroit, Michigan) és Orsolya Jôzsef szobrâszmûvész (Norfolk,

Virginia) arany Ârpâd-érmet, H. Tallôs Katalin festômûvész

(Lakewood, Ohio) pedig ezûst Ârpâd-érmet nyert. A mûlt
évben bronz Ârpâd-éremmel kitûntetett Kozmon Gyôrgy
(Cleveland) ezûttal is elismerést aratott kiâllîtott mûvével.
A kiâllîtâson kerult forgalomba a tôbb mint ezer kûlfôldi

magyar mûvész rôvid életrajzât magâba foglalô, szâmos képpel
is gazdagon illusztrâlt "Kûlfôldi magyar hivatdsos mûvészek"
cîmû kônyv is, amelyet Gyimesy Kdsâs Emô és Kônnyû Ldszlâ
szerkesztett.

A képzômûvészeti kiâllîtâst ebben az évben is kûlôn fényképészeti kiâlUtâs bôvltette ki és tette gazdagabbâ. A kiâilîtôk
kôzûl Buza Gyôrgy (Bay Village, Ohio) arany, Kdntor Sarolta

(Fairport Harbor, Ohio) ezûst, nt. Kdntor Pdl (Fairport
Harbor, Ohio) pedig bronz érmet nyert.

A XVII. Magyar Talâlkozô (V. Magyar Kongresszus)
november 27-én délben 50 percig tartô, szines és hangos kultûrfîlm bemutatâsâval zârult. A filmet, amelynek cîme
"Erdély", Erdély csodâlatos szépségû tâjairôl, vârosairôl, az
erdélyi magyarok és székelyek mai életérôl a helyszînen Nagy
Tf6or és felesége, Zsôka (Sierra Madré, Kalifornia) készîtette,
kîsérô zenéjét pedig Neszlényijudit (Los Angeles, Kalifornia),

az Àrpâd Akadémia zenemûvészeti osztâlyânak rendes tagja
âllltotta ôssze.

A filmet a bemutatô utân az Arpâd-pâlyâzatok bîrâlô
bizottsâga a nézôkôzônség lelkes tetszésnyilvânîtâsâval egyet-

értôen arany Arpâd-éremmel tûntette ki.
*

*

*

ZARONYILATKOZAT
Az 1977 november 25-én, 26-ân és 27-én, az ohiôi Cleve-

land vârosâban megrendezett V. Magyar Kongresszus (XVII.
Magyar Talâlkozô) keretében ôsszegyûlt magyar tudôsok, irôk,
és mûvészek a magyarsâg idôszerû sorskérdéseinek alapos megbeszélése utân az alâbbi tényeket és irânyelveket âllapîtottâk
meg;

1. Az V. Magyar Kongresszus (XVII. Magyar Talâlkozô)
folytatta azt az ankétsorozatot, amely az ezeréves Magyarorszâgtôl a trianoni békeparanccsal elszakîtott teriileteken kisebbségi sorsba kényszerûlt magyar véreink helyzetével foglalkozik. Ezûttal az ankéton résztvevô kivâlô szakértôk a Felvidék

és Kârpâtalja sorsdôntô kérdéseit vilâgîtottâk meg. Ennek

eredményeként megâllapitottâk és hangsûlyoztâk, hogy ma
Eurôpa legnagyobb "kisebbség"-ét az elszakîtott magyar
terûletek magyarsâga alkotja, amely valôjâban nem is
"kisebbség", mert a magyar népi tômb természetesen és szervesen mûkôdô ôsszefûggô része, amelyet csak a trianoni rendelkezések vâlasztottak le mesterségesen.

Az elszakîtott teriileteken élô magyar népi tômegek mindenûtt hasonlô, folyton fokozôdô kîméletlen elnyomâsa, az erôszakos elnemzetlenîtési tôrekvések, a Kârpât-tâji magyar nemzettest létét alapjaiban veszélyeztetik. A szabad fôldôn élô
magyarsâg feladata, hogy ezeket a kérdéseket napirenden
tartsa és minden rendelkezésére âllô eszkôzzel kiizdjôn az elsza
kîtott teriileteken élô magyarsâg fennmaradâsâért, nemzeti és
emberi jogaiért.
2. Az V. Magyar Kongresszus a tovâbbiakban a Szent
Korona kiadâsânak vâratlanul elôtérbe keriilt kérdésével foglalkozott. A Szent Korona tanânak az emberi jogok védelme
szempontjâbôl tôrtént megvilâgîtâsa és a Szent Korona jelképes
jelentôségének hangsûlyozâsa utân az V. Magyar Kongresszus

— az Egyesûlt Âllamok teriiletén mûkôdô 156 magyar egyhâz
és egyesûlet, valamint az ausztrâliai, eurôpai és kanadai
magyar szervezetek képviselôinek azonos âllâsfoglalâsa alap-

jân — egyhangû hatârozattal azt kérte az Egyesûlt Âllamok

elnôkétôl, hogy a Szent Koronât mindaddig ne adja ki Magyarorszâg jelenlegi kormânyânak, amîg az orszâgban orosz megszâllô csapatok tartôzkodnak és amîg a magyar nép szabad
vâlasztâsok eredményeként maga nem gondoskodhatik alkot-

mânyos vezetôinek kijelôlésérôl és megbîzâsârôl.
3. Az emigrâciô részérôl az V. Magyar Kongresszus a jelen
legi magyarorszâgi kormânyzattal minden hivatalos vagy félhivatalos kapcsolat felvételét szûkségtelennek, céltalannak és
zavartkeltônek talâlta. A kialakult vélemény szerint a hazai
kormânyzatnak a kûlfôldi magyar egység mesterséges megbontâsa helyett inkâbb az elszakîtott terûletek magyarsâga
védelmében kellene erôteljesebben sîkraszâllnia.

4. Az Ârpâd Akadémia kôzgyûlése a szabad fôldôn élô
szakemberek egyik legfontosabb feladatâul a magyar kisebbségekre vonatkozô adatok, ismeretek rendszeres és môdszeres
gyûjtését, valamint szakszerû tudomânyos feldolgozâsât jelôlte
ki, hogy lehetôleg minden befogadô orszâg nyelvén, legelsôsorban azonban angolul, mindenûtt minél tôbb forrâsmunka
âlljon rendelkezésre.

5. A fiatal magyar értelmiség a nemzedékvâltâssal râ-

hârulô feladatânak és kûldetésének a szabad vilâgon a keresztény és nemzeti-népi magyar hagyomânyok megôrzését,
ismertetését és âtôrôkltését tekinti; erre a feladatra és kûldetésre tôrténeti felelôsségének tudatâban — a kûlôn ankéton

kifejtett âllâsfoglalâsok bizonysâga szerint — komolyan fel is
készûlt.

6. Az V. Magyar Kongresszus (XVII. Magyar Talâlkozô)
hâlâs kôszônetet mond mind a magyar, mind az angol nyelvû
hirkôzlô szerveknek: a sajtônak a Magyar Kongresszus szâmos
eseményérôl Irt szlnes tudôsîtâsokért, a râdiônak az értékes beszâmolôk kôzléséért, és a televlziônak a helyszini felvételek kôzvetîtéséért.

Az Âllandô Titkârsâg kûlôn kôszônetet mond minden
kôzremûkôdônek és vendégnek is a magyarsâg egyetemes érdekeinek ônzetlen szolgâlatâért.
Kelt Cleveland vârosâban, 1977. november 27-én.
Dr. NâdasJânos,

a Ma^ar Kongresszus
rendezô bizottsâgânak elnôke.
*

*

*

AZ ARPAD AKADÉMIA
XII. ÉVI RENDES KÔZGYÛLÉSE
Béky Zoltdn elnôk megnyitôja:
MAGYARSÂGSZOLGÂLAT

Az elmûlt évben az Arpâd Akadémia tagjai ismét szâmos
munkâval gazdagîtottâk a tudomânyos irodalmat nemcsak
âltalânossâgban, hanem a magyarsâgtudomâny kûlônleges

âgazataiban is. Az Ârpâd Akadémia, mint a szabad vilâgon élô
magyarsâg tudôsainak, îrôinak és mûvészeinek munkakôzôssé-

ge, nemcsak a tagok felbecsûlhetetlen értékû egyéni munkâssâga révén, de sajât keretein belûl tartott székfoglalô elôadâsaival és azoknak a Krônikâban tôrténô kiadâsâval is jelentékenyen hozzâjârult a magyarsâgismeret egyes kérdéseinek
tudomânyos megvilâgîtâsâhoz.
Az 1977. év megint sûlyos tôrténelmi idôk tanûja volt. A
helsinki hatârozat, amely az igazsâgtalan eurôpai s kôztûk a

magyar hatârokat szentesîtette, az Egyesûlt Âllamok és
Nyugat-Eurôpa kûlpolitikâjât tovâbbra is a détente irânyâba
terelte. Sérelmeink nem talâltak orvosiâsra, sot Carter elnôk
legutôbb még a magyar alkotmânyossâg és âllamisâg ezeréves

jelképét, a Szent Koronât is hajlandô a magyarorszâgi kommunista kormânynak âtadni.

A magyarsâgtudomâny feladata és a szabad vilâgban élô
magyar tudôsok és mûvészek, îrôk munkâja ilyen kôriilmények
kôzôtt erkôlcsi kôtelességvâllalâs a pillanatnyi siker minden
reménye nélkûl.

Tudjuk azonban, hogy tudomânyos elôkészîtés nélkûl nincs
politikai siker. Ezt a csehek, akiknek âllami léte Masaryk professzor és Seton-Watson professzor nélkûl aligha jôtt volna

létre, mâr a szâzad elején megmutattâk. Popovici lorga nélkûl
a românok sem kaptâk volna meg Erdélyt és a Partiumot
Trianonban. Még szâmos mâs példât hozhatnânk fel a mûltbôl azokra az eredményekre, amelyeket mâs nemzetiségiek
tudomânyos munkâssâga, sajnos, a magyarsâg kârâra elért.

Nemrég Dél-Amerikâban — Venezuelâban, Brazîliâban és

Argentînâban — jârtam, aboi alkalmam volt az Ârpâd Akadémia szâmos tagjâval eszmecserét folytatnom. Ok is valamennyien azt valljâk, hogy alapos és kimagaslô minôségû
kutatômunka nélkiil a kisebbségi és az otthoni magyarsâg

szabadsâgjogait és nemzeti érdekeit elômozdîtani nem lehet.
Legyen a mûlt ûtmutatô szâmunkra, a kôzôs akarat pedig a
szebb tudomânyos jelen alapja. Ismerjûk el, mint Széchenyi
Istvân a mûlt szâzadban elismerte, hogy tudomâny nélkûl

nincs nemzeti jôvô. Ôsszefûggô és koordinâlt munkaprogramra
van szûkség, amelyik a magyarsâgtudomâny keretein belûl fôként a tôrténelemre, a politikai tudomânyra és a târsadalomtudomânyra alapulô rendszerezettséggel câfolhatatlan érvekkel tâmasztja alâ azokat a jogos sérelmeket, amelyeket felûletesen mindannyian ismeriink. Ez a tudomânyos munka hivatott arra, hogy az eurôpai békés fejlôdés érdekében a sérelmek
fokozatos orvoslâsât kôvetelje, beleértve a magyarsâg jogât a
jelenleg mâs orszâgok âltal birtokolt teruletekhez is.
Ha sikerul egy ilyen tudomânyos munkatervet amerikai,
dél-amerikai, ausztrâliai és nyugat-eurôpai tudôsok egyiittmû-

kôdésére alapozottan kidolgoznunk, akkor meg kell talâlnunk
az anyagi keretet is, amely a kutatômunka elvégzését lehetôvé
teszi, a kiadott mûvek eljuttatâsât pedig nemcsak a politikusokhoz, hanem elsôsorban az egyetemi kônyvtârak és kutatôintézetek kônyvâllvânyaira is biztositja akâr ônkéntes adomâny
alakjâban, akâr fizetett alapon.

Csak akkor mondhatjuk el, hogy az Ârpâd Akadémia betôlti hivatâsât anélkûl, hogy tudomânyos, irodalmi és mûvé-

szeti jellegérôl lemondana, ha azt a magyarsâgszolgâlatot,
amelyet Isten és a nemzeti ôntudat kûlfôldôn is rânk rô, nem
csak vâllalja, de valôban el is végzi.

Somogyi Ferenc fôtitkdr jelentése:

AZ ELÔZÔ ÉV TEVÉKENYSÉGÉRÔL

Az Arpâd Akadémia tagjainak létszâma a XII. évi rendes
kôzgyûlés napjân (1977 november 27-én) 284; kôzûlûk 10 tiszteletbeli, 4 rendkîvuli, 255 rendes és 15 levelezô tag. A tudo-

mânyos fôosztâly keretében 127, az irodalmi fôosztâlyéba 70, a
mûvészetiébe 73 tag tartozik.
A most lezârulô akadémiai év folyamân 6 tiszteleti tag halâlârôl értesùltùnk. Dr. lovasi Balogh Ferenc (Hollywood, CA),
Dâlnoki Veres Lajos szkv. vezérezredes (London), Daniel Ernô
zeneszerzô (Santa Barbara), xntéz Gâlôcsy Zsigmond volt mûegyetemi tanâr (Toronto), Laurisin Lajos dr. operaénekes

(New York), nt. Vasvâry Ôdôn nyugalmazott reformâtus lelkész (Washington), Zddor Jenô zeneszerzô, karnagy (Los
Angeles) hûnyt el. Emlékûket kegyelettel ôrizziik.
Az igazgatô tanâcs elnôkségi részlege 7 alkalommal ûlésezett: februâr 14-én és 25-én, mârcius 4-én és ITén, oktôber
11-én és 31 -én, majd november 17-én. A Magyar Târsasâg vâlasztmânyi ûlésével egyûttesen teljes ûlést 2 izben, jûlius 9-én és
szeptember 16-ân tartott.

Mârcius 22-én az irodalmi fôosztâly kûlôn elôadô-ûlést
rendezett, amelyen Illyés Elemér Németorszâgbôl, Dezséry

Andrds pedig Ausztrâliâbôl tartotta meg székfoglalô elôadâsât.
Jûlius 12-én a Magyar Târsasâg fennâllâsânak 25. évfor-

dulôjân az Arpâd Akadémia nevében fôt. Béky Zoltân tb.
reformâtus pûspôk, elnôk mûvészi kivitelû, nagy emlékplakettet nyûjtott ât NâdasJdnos dr.-nak, az igazgatô tanâcs elnôkének, aki a Magyar Târsasâgot nemcsak megalapitotta, hanem
25 éven ât megszakitâs nélkûl vezette is. (A plakett elôâllîtâsi
kôltségeirôl is ô gondoskodott.)

Jûlius 22-én az Arpâd Akadémia volt dîsztagjânak, Mindszenty Jôzsef biborosnak mellszobrât, ifjabb Hollôsy Ervin
szobrâszmûvész alkotâsât leplezték le a clevelandi Cardinal

Mindszenty Plazân. Az ûnnepségen és a diszvacsorân az Arpâd
Akadémia Somogyi Ferenc fôtitkâr vezetésével kûldôttségileg
vett részt.

Az Arpâd Akadémia tagjai kôzûl egyéni alkotô tevékeny-

ségukkel kûlônôsen a kôvetkezôkjârultak hozzâ akadémiânk jô
hîrnevének fokozâsâhoz;

Antalfy Mihdly "Crown Pleas in Victoria" cîmû jogâszi
szakmunkâjâval Ausztrâliâban, fôleg a melbournei egyetemen
és bîrôsâgokon érdemelt ki elismerést.

Asbôth Oszkdr Bécsben Kâlmân Imre "Der Teufelsreiter"

(Az ôrdôglovas) cîmû operettjének korszerû felûjîtâsâhoz készitett ôtletes, eredeti dîszleteket. Steyr vâros megalapîtâsânak
ezredik évfordulôjâra pedig plakât, levelezôlap, emlékérem
stb. tervezésével biztâk meg.

Balogh Ferenc néhai tagtârsunk arcképét Los Angelesben
ûnnepélyes keretek kôzt leplezték le. Ugyanakkor az Arpâd

Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak s az Ârpâd Szôvetség
hivatâsrendjének rendes tagjaként a mûlt évben bekôvetkezett
halâlâig szerzett elévulhetetlen érdemeit is illôképpen méltattâk.

Beszédes Lajos tôbb szépirodalmi cikket îrt a "Képes
Magyar Vilâghîradô"-ba. Kôzûlûk az egyikben az 1848-as
szabadsâgharcrôl, a mâsikban a székelyekrôl adott érdekes
leirâst részben csalâdi hagyomâny, részben személyes élmény
alapjân.

Béky Zoltân elnôk az Egyesûlt Âllamok Kongresszusâban
mondott imât, tôbb dél-amerikai orszâgban tett lâtogatâst és

szâmos orszâgos eseményen képviselte az Ârpâd Akadémiât.
Imâi, beszédei és cikkei mindig ûtmutatô jelentôségûek voltak.
Béky-Halàsz Ivân megint tôbb jelentôs kônyvészettel gazdagîtotta Kanada szakirodalmât. Magyar vonatkozâsban a
torontôi egyetem kônyvtârâban Ady Endrével, Kossuth Lajossal s a kanadai magyarokkai kapcsolatosan fellelhetô kônyv- és
folyôirat-anyagot dolgozta fel.
Bognâr Kâlmân, az Amerikai "Petôfi" Kultûregylet elnôkeként a floridai Sarasota vârosâban fejtett ki értékes kôzmûvelési és târsadalmi tevékenységet, amelynek elismeréseként
tiszteletbeli einôkké vâlasztottâk.

Szâmos alkalmi

beszédet

mondott; beszâmolô cikkei és kônyvismertetései jelentek meg a

"Magyar Ûjsâg" és mâs magyar lapok hasâbjain.
Bôdô Kâroly, aki kôzgyûlésûnk 1973-ban hozott egyhangû
hatârozata alapjân irodalmi fôosztâlyunk rendes tagja, tôbb
tanulsâgos detektivtôrténetet kôzôlt kiilfôldi lapokban.
Châszâr Ede, mint a pennsylvaniai Indiana egyetem
tanâra, ôt tudomânyos konferenciân vett részt és adott elô;
tudomânyos folyôiratokban hârom szaktanulmânya jelent
meg. A Magyar Cserkészszôvetség kûlûgyi osztâlyât vezette s a
kelet-eurôpai cserkészszôvetségek egyûttes szervezetének elnôki

tisztségét tôltôtte be. Amerikai egyetemi hallgatôk szâmâra
elôadâsokat rendezett, amelyeken az erdélyi magyarsâg helyzetét ismertette.

Dezséry Andrds, az ausztrâliai magyar prôza negyedik
kôteteként Kemény Péter dr. "Negyedôrâk Istennel" cimû
mûvét, "The Newcomers" cîmmel pedig tizennégy ausztrâliai
nemzetiség irôjânak elbeszéléseit rendezte sajtô alâ. Nagyszabâsû mozgalmat inditott azzal a céllal, hogy Adelaideben
"Magyar Falu" néven 16 lakâs épûljôn. Az âltala megszervezett
gyûjtés eredménye mâr a harmadik telek megvâsârlâsât is
lehetôvé tette.

Dittrich Imre szerkesztésében és kiadâsâban a "Vasârnapi
Levél" tovâbbra is folyamatosan megjelenik; értékesebbnél
értékesebb hireket és cikkeket kôzôl.

Domjdn Arpâd szobrâszmûvész a Californiai Magyarsâg
szerkesztôségének és Zass Lorândnak Ady Endre, dr. vitéz
Antal Istvân ôzvegyének férje, az Egyûd-csalâdnak II. Ramses
leânya s egy Maya-dombormû, Unger S. Barrynek Don
Quirole arcmâsât, a Pacoima kôzépiskola névadôjât, a S. F.vôlgyi reformâtus templom részére Jézus szobrât, a magyar
ôregotthon felszerelésére a "Bûnôs asszony" dmû mûvet
alkotta meg. Egyiid Anna szinmûvéhez, Szent Erzsébet legendâjâhoz szmhâzi diszletet tervezett. Kûlôn emlitést érdemel
még "Prôféta" cimû mûve. A Pacoima kôzépiskola részére készitett alkotâsânak leleplezésérôl Los Angelesben a "Times", a
râdiô és a televiziô is beszâmolt. (Mint kôztudomâsû, Los
Angelesben a McArthur Parkban âll az a hatemeletnyi magas

magyar szabadsâgszobor is, amely ugyancsak Domjân Ârpâd
alkotâsa s egész Amerikâban a harmadik legnagyobb szobor.)
Domonkos Lâszlô, mint a youngstowni egyetem tanâra, a
Nemzetkôzi Egyetemtôrténeti Bizottsâg varsôi ûlésén az

Egyesûlt Âllamok képviseletében vett részt.
Dreisziger Ndndor, a "Canadian-American Review of
Hungarian Studies" szerkesztôjeként Kirkconnell Watsonrôl Irt
tanulmânyt, "Hungarian Poetry and the English-Speaking
World: A Tribute to Watson Kirkconnell" cîmmel szerkesztett

kûlôn szâmot. Két mâsik tanulmânya "The Hungarian
Général Staff and Diplomacy, 1939-1941" és "Contradictory

Evidence Concerning Hungary's Déclaration of War on the
U.S.S.R. injune 1941" cîmmel jelent meg.
Endrey Antal "The Holy Crown of Hungary" cîmû munkâjât az ausztrâliai Melbourneben a Magyar Intézet adta ki.

Fdbiân/ôzje/"Budapest, a Duna gyôngye" cîmû munkâja
a Hîdfô Barâti Kôre kiadâsâban jelent meg. A kûlfôldi magyar

lapok szâmos kisebb îrâsât kôzôlték.
Fây Ferenc — fôként kanadai lapokban — szâmos cikket
îrt; "Kôviilet" cîmmel ûj verseskôtetet is kiadott.
Flôridn Tibor kôlteményei, elvi âllâsfoglalâsokat tartalmazô, ifânytmutatô cikkei rendszeresen tôbb kûlfôldi magyar
lapban jelentek meg.
Gdbor Âron îrâsait ugyancsak szâmos kûlfôldi magyar lap
kôzôlte âllandô rendszerességgel.

Gdbriel Asztrik, a Nemzetkôzi Egyetemtôrténeti Bizottsâg
varsôi kongresszusân elnôkôlt, "Szellemi kapcsolatok a kôzépkorban Pârizs és Krakkô kôzôtt" cîmmel elôadâst is tartott.

Gyimesy Kdsds Fmô a képzômûvészeti osztâly irânyîtâsân
kîvul fâradhatatlan odaadâssal vezette a Kûlfôldi Magyar
Képzômûvészek Vilâgszôvetségét és rendezte annak tôbb,
kitûnôen sikerûlt kiâllîtâsât. Kônnyû L. Lâszlôval egyûtt
kiadta a "Kûlfôldi magyar hivatâsos képzômûvészek" cîmû,
hézagpôtlô kôtetet is.

Haraszti Fndre "Origin of the Rumanians" cîmû mûvét a
floridai Astorban a Danubia Press adta ki. Szâmos cikke és

tôbb tanulmânya jelent meg. "Az avarok tôrténete" cîmû
kônyve kiadâsra kész. Elôadâsai kôzûl kiemelkedik a clevelandi
szabadegyetemen elhangzott "Beatrix, Nâpoly fenséges virâga"
cîmû. "Hungarian Cultural History" cîmmel a kanadai St.
Catherines Collegiateben kétnyelvû tanfolyamot indîtott,
Hamiltonban Magyarorszâg tôrténetét kiâllîtâson mutatta be;
a Magyar Târsadalmi Kôr keretében feleségével egyûtt magyar
kônyvtârat létesîtett és megalapîtotta az Erdélyi Barâti Kôrt. A
hamiltoni Magyar Irodalmi és Mûvészeti Kôr ismételten elnôkévé, a Kanadai Magyarok Szôvetsége igazgatôsâgânak tagjâvâ, a hamiltoni Magyar Târsadalmi Kôr pedig kôzmûvelôdési elôadôjâvâ vâlasztotta; a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend lovagjâvâ avatta.

Kelemen Gyôrgy a pécsi tudomânyegyetem tiszteletbeli
doktora lett.

Kisjôkai Erzsébet, az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat gondozâsâban "Magyarok kirâlynéja, Erzsébet" cimmel ûjabb
verseskôtetet adott ki. "Kastély a Loire partjân" dmû regényét
a kanadai Magyar Elet folytatâsokban kôzli. Az 1964-ben kezdeményezésére alapitott Ady Târsasâg munkâjât Hollandiâbôl
tovâbb vezeti.

KzssJdnos tôbb sikeres hangversenyt rendezett, ûjabb zenemûveket alkotott. "In Homage" cîmû hârfâra irt zenemûvét II.
Erzsébet angol kirâlynônek ajâniotta uraikodâsânak 25. évfordulôjâra. A kirâlynô a zenemûvet elfogadta, megkôszônte,
meg is hallgatta és kûlôn elismerésével tûntette ki.

Koe-Krompecher P. Lâszlô az ohiôi Athensben délkeletohiôi épîtészeti irodât vezet; kislakâsépîtési kérdésekkel foglalkozô orszâgos és nemzetkôzi târgyalâsokon vett részt; hasonlô
târgykôrbôl és tûzvédelmi vonalon elôadâsokat tartott. Olaj- és
akvarell-festményei ohiôi kiâllîtâsokon dîjakat nyertek.
Kosztolnyik Zoltân "The Relations of Four Eleventh-

Century Hungarian Kings With Rome in the Light of Papal

Letter" cimmel tett kôzzé érdekes tanulmânyt. Értekezéseinek
gyûjteményét kûlôn kôtetben most rendezi sajtô alâ.
Kovdcs Jôzsef, a kaliforniai San Diegoban az ôtôdik
amerikai Peptide Symposiumon tartott elôadâst, amelynek
szôvege a Peptide Symposium kiadvânyâban is megjelent.

Kôtai Zoltdn kiadôvâllalata megint néhâny értékes mû
megjelentet

jt tette lehetôvé. A szerkesztésében és kiadâsâban

megjelenô "Magyar Ûjsâg" az Ârpâd Akadémia minden kôzleményét kivételes elôzékenységgel hozta nyiivânossâgra és gyak-

ran adott hirt az Arpâd Akadémia tagjainak tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti teljesitményeirôl is.

Kônnyû Ldszlô "Egy kôltô visszanéz" cimmel ônéletrajzânak mâsodik âtdolgozott és bôvitett kiadâsân kivul a "Kûlfôldi

magyar hivatâsos képzômûvészek"-rôl irt Gyimesy Kâsâs Ernôvel egyutt hézagpôtlô, értékes, tâjékoztatô "lexikon"-t.
Kûhrner Béla ôt tanulmânyât kôzôlte "Délvidéki irodalom
(Lovâsz Pâl 1896 —1975)", "Tôth Istvân szobrâsz; a zentai ôslakossâg", "Az aranyérmes Tôth Istvân szobrâszmûvész", "A

déli végeken tûl is dalol a magyar nép" és "Egy délvidéki
magyar nyelvtudôs (Bârczi Géza)" cîmmel.
Lajossy Sàndor két ûjabb kisregényével gazdagîtotta az
angliai magyar irodalmat. A "Londoni vârtân" magyarul, a
"Lidike" pedig angolul jelent meg. Tôbb mâs szerzôtôl is adott
ki kônyveket és szâmos magyar sajtôtermékben jelentek meg
cikkei, versei. A nemzetkôzi P.E.N.A. World Association of
Writers meghîvott tagja lett.

Lengyel Alfonz az angliai Birminghamben a "Computer
Application in Archeology" cîmmel tartott konferenciân elnôkôlt. A nebraskai Lincolnban a régészeti konferencia "East

European

Peasantry"

tagozatât vezette.

Két

tanulmânya

"Library of the Renaissance King Matthias of Hungary" és
"Italian Quattrocento at the Court of King Mathias of Hun
gary" cîmmel jelent meg.

Légrddy Tamds "Voyageurs" néven iskolai fûvôzenekart
szervezett, amelyet a torontôi francia kôzôsség maris magâénak
fogadott el. Montreâlban hangversenyt rendezett és zenekarâval tôbb zenei iinnepélyen sikerrel vett részt. Korâbbi kisebb
karakter-kompozîciôit fûvôzenekarra îrta ât. Ezeket a kirâlyi
gyalogezred zenekara szîvesen tûzi mûsorâra. Az Ady-évfordulô kapcsân hârom Ady-kôlteményt zenésîtett meg. Ezeket a
kanadai Torontôban elô is adtâk.

Makâr Jànos "Hittem, azért szôltam" cîmmel magyar igehirdetést adott ki, amely 191 oldalas kôtetben jelent meg.
Môrjôzsefmagyar ôstôrténeti vonatkozâsû festményeivel és
metszeteivel ért el nagy sikert Mûnchenben, Tôrôkorszâgban,

Dél-Amerikâban és Ausztrâliâban. Fôleg Ârpâd fejedelemrôl,
a honfoglalâsrôl és Attila kirâlyrôl készûlt alkotâsai voltak

hatâsosak. Tôbb kônyv illusztrâlâsâra kapott megbîzâst.
Torontôban kiâllîtâsâval kanadai vonatkozâsban szerzett elis-

merést mûvészetének. Mint a "Da Vinci Art Alliance" tagja,
olasz megrendeléseket is kapott.

Nâdas Gyula Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalatânak gondozâsâban tôbb értékes magyar târgyû kiadvâny (tankônyv, verskôtet) jelent meg.
Nâdas Jdnost, az Igazgatô Tanâcs elnôkét, a clevelandi
Magyar Târsasâg elnôki székében kifejtett munkâssâgânak 25.

évfordulôjân az Ârpâd Akadémia elnôke mûvészi emléklappal

tûntette ki. Az Amerikai Magyar Szôvetség az orszâgos intézô
bizottsâg elnôkévé vâlasztotta.

Nddas Rôzsa, az Észak Ohio Magyar Hangja râdiôban
elhangzott heti hirmagyarâzataival szerzett âltalânos elismerést.

Ormai Ildikô (Buza Gyôrgyné), a kanadai Windsorban
hangversenyezett, a michigani Kalamazooban és szâmos clevelandi ûnnepélyen lépett fel. A katolikus Holy Spirit âllandô s
az episzkopâlis St. Barnabas templom kisegitô orgonistâja. "A
magyar râdiô hangversenyterme" néven heti egyôrâs ônâllô

mûsort vezet, az Észak Ohio Magyar Hangja râdiôban,
amelyen gyakran sajât mûveit is elôadja, s mint énekmûvész is
kôzremûkôdik.

Polôny Elemér Olaszorszâgban, San Pietroban ôt hônapja
dolgozott legûjabb nagyszabâsû alkotâsân. Kûlônleges mûvészi
feladat megoldâsâra kapott New Yorkban is megbîzâst.
Pulvdri Kdroly, mint az Egyesûlt Allamok szaktudôsait
képviselô kûldôttség tagja, részt vett az oroszorszâgi Leningrâdban megrendezett IV. Nemzetkôzi Ferroelektromossâgi
Konferenciân, amelyen "A nap energiâjânak elektromos energiâvâ valô âtalaldtâsa" dmmel elôadâst is tartott.
Rdkos Raymund "Isten szolgâja, P. Kelemen Didâk,
G.F.M. Conv. élete (1683 —1744)" cîmû, 1975-ben Rômâban
megjelent hatalmas, 855 oldalas kônyvével ért el folytatôlagosan szép sikert.
Ruttkay Arnold "Csak akkor fâj, ha nevetek" dmû kônyvét
az ausztrâliai Adelaideben Dezséry Andrâs tagtârsunk "Ethnie
Publishing" vâllalata adta ki.

Sadry Éva szâmos cikket, novellât és verset kôzôlt fôleg
eurôpai

magyar

lapokban

és

irodalmi

ôsszejôveteleket

rendezett.

Somogyi Ferenc "A magyar Szent Korona" dmmel
magyarul és angolul îrt hosszabb tanulmânyt. Szâmos tôrténeti
vonatkozâsû cikke jelent meg. Tôbb alkalmi beszédet mon-

dott, az Ârpâd-hâzi kirâlyokrôl elôadâssorozatot tartott.
Stirling Gyôrgy "Fûggetlen Magyar Hîrek" dmmel havonta
kétszer sajtôtâjékoztatô kôrlevelet adott ki, nagyon sok cikket
és tudôsîtâst kôzôlt kûlônbôzô kûlfôldi magyar lapokban is.

Szakàts Istvânné szâmos elôadâst

tartott

Eurôpâban

(Pârizs, Mûnchen, Zurich, Bregenz), fôleg az erdélyi kérdésrôl.
Szathmàry Kdroly, a legmagasabb târsadalmi kitûntetésben részesûlt Kanadâban, II. Erzsébet angol kirâlynô az
"Order of Canada" tagjâvâ nevezte ki. A kinevezésrôl szôlô legfelsôbb kéziratot Kanada fôkormânyzôja ûnnepélyes keretek

kôzt nyûjtotta ât a kitûntetettnek.
Széll Tamds két nagyobb vegyészeti szaktanulmânyât kô-

zôlte, a manilai International Schoolban pedig tanârok részére
kéthetes szeminâriumot tartott.

Széplaki Jôzsef ûjabb értékes kônyvészeti szakmunkâval
gyarapîtotta a magyar vonatkozâsû angol nyelvû szakirodalmat. "Hungarians in the United States and Canada — A
Bibliography Holdings of the Immigration History Research
Center" cimû kôtete a Minnesota egyetem bevândorlâstôrté-

neti kutatôintézetének kiadâsâhan jelent meg.
Szirmai Endre orvosi, atomfizikai és magyar irodalomtôrténeti vonatkozâsû tanulmânyokat, cikkeket kôzôlt tôbb orszâg

kûlônbôzô nyelvén. "Szirmai Kâroly a kritika tûkrében" cimû
kônyvét rôvidesen még két kônyve kôveti. Kiadvânyait nem
adja el, hanem a vilâg minden tâjâra a nevezetesebb kônyvtâraknak kûldi meg.

Szitnyai Zoltdn rendkivûl értékes irisait a kûlfôldi magyar
lapok vilâgszerte rendszeresen kôzlik. "A Sâtân kôvete" cimmel
ûj kôtete is megjelent.
Tallôs Môric Kovâts Mihâly charlestoni hôsi halâlânak

pillanatât âbrâzolô festményén dolgozott, amelyet 1979-ben
Kovâts elestének 200. évfordulôjân âllitanak majd ki.

Varsdnyi Gyula szerkesztésében "Quest for A New Central
Europe" cimmel nagyszabâsû gyûjteményes munka jelent meg
az ausztrâliai Carpathian Fédération kiadâsâhan Adelaideben
és Sydneyben. Ugyanakkor az eurôpai nemzetiségi kérdés
tanulmânyozâsâra kapott kikûldetést.
Tûz Tamds "Aranyrét utca" cimû legûjabb verseskôtete az
ifjûsâgnak szôlô kôlteményeket tartalmaz.
Vdralljai CsocsdnJenô "La population de la Hongrie au

XXe siecle" cimû tanulmânyât a Revue d'Études Compara
tives Est-Quest 8. évfolyamânak 3. szâma kôzôlte. "La conti-

nuité du rite Byzantin parmi les Hongrois" cîmû tanulmânya
kiadâsra kész.

Vdidy Béla szâmos tanulmânyt îrt az Egyesûlt Âllamokban, Kanadâban és tôbb eurôpai orszâgban megjelenô tudomânyos folyôiratokban. Meghivâs alapjân ugyancsak tôbb

eurôpai orszâgban és az Egyesûlt Âllamokban rendezett konferenciân elôadâst is tartott. A Ligonierben megjelenô "The
Eighth Tribe" hasâbjain havi folytatâsokban kôzli "The
Magyars in History" cîmû mûvét, amelyben a legûjabb kutatâsok eredményeit is rendszeresen és môdszeresen feldolgozza.
Vdrdyné Huszdr Agnes a magyar irodalom kûlfôldi kapcsolataira vonatkozô kutatâsokat végzett és idônként eredményeirôl értékes szaktanulmânyokat kôzôlt.
Wass Albert kônyvkiadô tevékenységének folytatâsâval

pârhuzamosan szâmos cikket îrt kûlfôldi magyar lapokba,
"Documented Facts and Figures on Transylvania" cîmmel
kûlôn kiadvânyt szerkesztett és "Ember az orszâgût szélén"
cîmmel regényt îrt.
*

Talân felesleges hangsûlyozni, hogy ez a felsorolâs
korântsem kimerîtô, inkâbb csak példaszerû annak igazolâsâul, hogy az Arpâd Akadémia tagjai egyénileg is betôltôtték
azt a szerepet, amelyet a magyar szellemi hagyomânyok tudomânyos, îrôi és mûvészi âpolâsa terén helyzetûk és adottsâguk
osztott ki szâmukra.

AZ ARPAD AKADÉMIA

MEGHÎVOTT ÛJ TAGJAI
A Tudomdnyos Fôosztdly keretében:

Czakô Kdroly kohâszati mérnôk, gyârigazgatô (Seven Hills,
OH):

Fdj Attila dr. egyetemi tanâr, fîlozôfus (Arenzano, Italy);
Garay Andrds dr. egyetemi tanâr, biofizikus (Collège
Station, TX);
Rektor Béla dr. egyetemi tanâr, szakîrô (Tucson, AZ);

Sirchich Lâszlô szakîrô, a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânyânak elnôke (Cleveland, OH);
Széll Tamâs dr. egyetemi tanâr, vegyész (New York, NY).
Az IrodalmiFôosztàly keretében:

Dezséry Andrâs îrô, szerkesztô, kiadô (Adelaide, South
Ausztrâlia, Ausztrâlia);

Nagy Akos kôz- és szakîrô, szerkesztô, gyôgyszerész (Hyde
Park, South Australia, Ausztrâlia);

Simsay Jànos kôltô és irô, volt tanâr és tervezô (New
Brunswick, NJ);
Stirling Gyôrgy hirlapîrô és szerkesztô (Arlington, VA).
A MûvészetiFôosztdly keretében-.

Kiss Jànos zeneszerzô, tanâr és karnagy (Bay Village, OH);
ut. vitéz Mohai Szabô Béla szobrâszmûvész, reformâtus lelkész (Sao Paulo, Brazilia);
OrsolyaJôzsef szobrâszmûvész, az Academy of Creative Art
alapîtôja és igazgatôja (Norfolk, VA);
dr. Szabô Kdrolyné Magda zeneszerzô, tanâr és karnagy
(Oakland, CA).

TISZTSÉGEK BETÔLTÉSE

Az Igazgatô Tanâcs a kôzgyûlés felbatalmazâsât kérte,
bogy az ûresedésben lévô tisztségeket felkérés alapjân sajât
batâskôrében tôltbesse be, s bogy a szûkségeseknek lâtszô szervezeti vâltoztatâsokrôl is megfelelô môdon maga gondoskodbassék.

A fôtitkâr javaslatât a kôzgyûlés egybangû szavazâssal
magâévâ tette s îgy azt az elnôk egybangûlag bozott batârozatként elfogadottnak és batâlyosnak jelentette ki.

AKADEMIAI SZÉKFOGLALO

És mAs ELÔADÂSOK
Domokos Sândor (Winnipeg, Manitoba, Kanada):

A SZABADSÂG ESZMÉJE
A tâvolsâg és az idôhiâny kettôs szétvâlasztô ereje évekig
lehetetlenné tette szâmomra, hogy az Akadémia ûlésein meg-

jelenjek. Ez a hosszû kényszerhallgatâs, ûgy érzem, feljogosît
arra, hogy tûrelmeteket par percre igénybe vegyem. Egy ôrôkértékû eszmét vâlasztottam mondanivalôm târgyâul, amely
nemcsak kôznapi alkalmazâsâban fontes, hanem mint tiszta
eszmei érték is emberi mivoltunk sarokkôve. Ez az eszme a

szabadsâg eszméje. Azé a szabadsâgé, amelynek kivîvâsâért

vagy védelmében népiink annyiszor vérzett. Âm ugyanennek a
szabadsâgnak a nevében géppuskâznak ma le turistâkat vagy

sportolôkat; gyermekeket és anyâkat robbantanak fel s ôrizetben tartanak ezreket szôgesdrôtokkal kôriilzârt munkatâborokban vagy kinoznak ôrûletbe elmegyôgyintézeteknek âlcâzott
bôrtônôk râcsai môgôtt. Szûkséges ezért, hogy ennek a fogalomnak eszmei lényegét tisztâzzuk.

Jô ez a vizsgâlat azért is, mert kényszerit bennûnket arra,
hogy az élet triviâlis sodrâban pihenôt tartsunk. Kényszerit
bennûnket, hogy tekintetûnket a vîzszintes sikok tâvlatâbôl egy
magasabb horizont felé irânyîtsuk. A létezés mélyebb értelmének keresése kôzben bele kell pillantanunk ônmagunkba.
Az élet megnyilvânulâsainak eszmei tartalma ugyanis csak a
bennûnk keresztûlâramlô erôôsszetevôk kôzpontjâban, egyéniségunk gyûjtôpontjâban ismerhetô fel.
A kînai életszemlélet ezt az egy kôrôn belûl fekvô, ônmagâba visszatérô Yin és Yang szimbôlummal kitûnôen szemlélteti.
Az indogermân zoroaszteri és a nyugati Descartes-i filozôfia
erôsen hangsûlyozza a kettôsséget anélkûl, hogy egyeségesîtô
kôzôsséget fedezne fel azok môgôtt. A nyugati gondolkozâs ezt
a dualizmust az ész és a sziv, tudâs és hit, értelem és érzelem.

test és lélek, materializmus és ideâlizmus végtelenig sorolhatô
ellenpôlusain keresztûl érzékelteti. Ez a gondolkozâsmôd a mai
egzisztenciâlizmusban is fennâll. Mivel a 180 fokos ellentétek
természetiiknél fogva fel nem oldhatôk, ez a szemlélet korunkat reménytelenség érzésével tôlti el.
Az én meglâtâsom szerint ezek az erôk mintegy egymâsra
merôleges vektor-ôsszetevôk csupân. Nagyon kérem a
hallgatôsâgot, hogy szavamat mintegy szellemi képletet, vagyis
szimbôlumot értelmezze, és ne mint a valôsâg leîrâsât. Még
kézzelfoghatôbb hasonlat szerint olyan e két tényezô ôsszefiiggése, mint a folyô sodra és az âtellenes partra tôrekvô ûszô
kûzdelmé. Az egyik tényezô a rajtunk kivuli erô sodra, a mâsik
a magunk âltal kifejtett tôrekvés, amely belsô erôforrâsbôl

fakad. Az emberi létezés ilyen szimbôluma teljesen kifejezi a
dualizmust az egzisztenciâlizmus reménytelensége nélkiil.
Ebben a képletben a létezés egyik irânya a vîzszintes tengely
mentén helyezkedik el, amelyet a mennyiségi létezés tengelyének nevezûnk. Az elôbb felsorolt tényezôkbôl ezen a tengelyen
helyezkedik el az ész, a tudâs, az értelem, a test, a materiâlizmus, egy szôval az érzékszerveinken keresztûl felfoghatô,
mérhetô és ellenôrizhetô ôsszes tényezô. Korunk technolôgiai
fejlôdése annyira uralkodôvâ nôvekedett ennek a tengelynek a
mentén, hogy szinte âtadva magunkat a folyam sodrânak, mâr
el is felejtjûk, hogy van tûlsô part is.
A vîzszintes fejlôdés teljesen hâttérbe szorîtotta létezésûnk

mâsik dimenziôjât. Mindennapi életûnk benzinproblémâi,
bôrzehlrei, termelési statisztikâi és az ezekbôl szârmazô tûl-

fûtôtt anyagi vâgyak mind ennek a tengelynek a mentén
helyezkednek el. Ezen a vonalon azonban csak a "tôbbre" lehet
vâgyni és tôrekedni, de a "jobbra" nem!

Létezésûnk mâsik tengelye a fel és le irânyt jelôli belsô
tudatunkban. Ezen a tengelyen helyezkedik el a szîv, a hit, az
érzelem, a lélek, az ideâlizmus, amely mind lényûnk nem
anyagi oldalât jellemzi. Ezek a egyéni tôrekvések, a mûvészi
ihletek, a szellemi vlvôdâsok és az erkôlcsi ônfelâldozâsok ten
gelye. Ez a tengely irânyâval felfelé mutât. Tûlfokozott vîz
szintes haladâsunk felfelé valô tôrekvéseinket hâtrâltatja. Mig
a vîzszintes tengely mentén csak anyagi vâltozâsok észlelhetôk.

addig a fûggôleges tengely a fejlôdés minôségi tengelye. Itt
lehetséges csak a jobb és szebb megkozelîtése. Ez a minôség
tengelye, amely mâr megnevezésében elkûlôniil a mennyiség
emelkedésére képtelen sekélyessségtôl.
Mivel azonban ez a két vektor, mint két egymâst kiegészitô
tôrekvés, eivâlaszthatatlanul él bennûnk, mint két egymâst ki
egészitô tôrekvés, azért az egyik tûlzâsa a mâsik csôkkenését
hozza maga utân. A harmônikus ôsszefûggés megteremtése
emberi létezésûnk kôtelessége. Ha anyagi tényezôk magukban
biztositani tudnâk az ember boldogsâgât, akkor Howard
Hughes lett volna a vilâg legboldogabb embere. Bennûnk

él azonban egy magasabb tôrekvés ôhaja, amely az anyagtôl
fûggetlen és — ahogyan ezt Teilhard de Chardin mondja — a
kezdet és a vég omega-pontja felé mutât. Ebben a kettôs tôrek-

vésben a harmônia megtalâlâsa az emberi "szabadsâg" feladata.

Az elôbb elmondottakra csak azért volt szûkség, hogy a
szabadsâg fogalmânak fontossâgât alâtâmasszam. A szabadsâg
feladata ugyanis a két tengely valamelyikének az elônyben
részesîtése.

Egy szôval, az embernek belsô dôntést kell hoznia felelôsségének teljes felismerésével. Ez a dôntôképesség — amelyet
hétkôznapi néven mint lelkiismeretet emlegetûnk — a legfôbb
autoritâs bennûnk. Ez a képességûnk nem dont mindig a jobb
és a nemesebb javâra, de szabadsâgânak tudatâban érzi, hogy
erre képes, és ezért a dôntésért felelôsséget kell vâllalnia. Ez a
felelôsségtudat, amely egyben a bûntudat alapja is, megcâfolhatatlan tartozéka az emberi pszihének. C. S. Lewis, a nagy
morâlista ezzel kapcsolatban igy nyilatkozik "Mere Christianity" c. munkâjâban, mikor értelemszerûleg azt mondja, hogy
az ember nem mindig cselekszik helyesen, de mindig tudja,
hogy mi lett volna a helyes cselekedet. Mivel nem "csak helytelent" vagy nem "csak helyeset" tudunk cselekedni, ezért

tudjuk, hogy a vâlasztâsi szabadsâg birtokâban vagyunk.
Ebbôl kôvetkezik, hogy a szabadsâg fogalma paradoxon.
Azért vagyok szabad, mivel engedelmeskedni tudok belsô
parancsaimnak! Ebbôl pedig az kôvetkezik, hogy ônfegyelmem
szabadsâgom egyetlen bizonyitéka. Ebben az elvâlasithatatlan

egyensûlyban van ugyanis a szabadsâg teljes eszmei lényege.
Olyan egyensûly ez, amelyet ha megbontunk akâr a szabadsâg,
akâr a fegyelem rovâsâra, azzal egyiitt az eszme is megsemmisul. Az egyoldalû szabadsâg ugyanis elkerûlhetetlenul
anarchiâba zùllik, mlg az egyoldalû fegyelem a diktatûra zsarnoksâgâvâ aljasul.

Âtfogalmazva ezt az elvi jelentôséget a gyakorlati élet szintvonalâra, ez azt is jelenti, hogy nagyon kell vigyâznunk a
szabadsâg teliszâjû hirdetôivel szemben, mivel éretlen szabadsâgôhajuk diktatûrânak lehet az elôkészitôje. Eredetileg
minden demokrâcia polgârainak szabadsâga erre az egészséges
egyensûlyra alapozôdott, mely annyira eltorzult korunk roszszulértelmezett filozôfiai gôrbetûkrében.

Természetesen a szabadsâg helytelen irânya is ilyen értékcsôkkenéshez vezet. Ha ugyanis a szabadsâgot korlâtlanul az
anyagi tengely értékeinek szolgâlatâba âllitom, akkor mâr

eleve feladtam annak eszmei minôségét és az azzal jârô tisztasâgât. Szembeôtlô, hogy korunkban a szabadsâg nevében hangoztatott kôvetelések kôzôtt mennyivel nagyobb hangja van a
"javak igazsâgos elosztâsa" érdekében hangoskodôknak, mint
azoknak, akik a szôlâs- és gondolatszabadsâg eszméit tûzték
zâszlôjukra. Miért? Azért, mert az egyik a lefelé valô nivellâlâs

olcsô eszkôzével kézzelfoghatô mennyiségi hasznot igér, mlg a
mâsik csak az eszmék szabad kicserélését. Az ebbôl fakadô jobb
megértés és ôszintébb kôzeledés jôvôt biztosîtô, de kôzvetlen

hasznot nem hajtô minôsége nem vonzô a hétkôznapok emberének. Az egyik kapni akar, a mâsik adnil Ezért vannak a
"javak"-ért kûzdôknek terrorkûlômtményei és robbantô osz-

tagai, mîg a mâsiknak csak mârtirjai. Mégsem kétséges, hogy
melyikûk dolgozik az emberiség "jobb" jôvôjéért.
Gyakorlati életûnk rôvidlâtâsa az életet kizârôlag mint a
mennyiségi tengely fûggvényét észleli és értékeli. Ha az embert
kizârôlag ebbôl a szempontbôl nézzûk, akkor azt észleljûk,
hogy testileg teljesen alâ van vetve a fizikâlis tôrvényeknek.
Ehbôl a "hehaviorista" felfogâs arra kôvetkeztet, hogy az
emberi cselekvés is ilyen automatikus és kôtôtt jellegû és
fûggvénye a fizika-kémia kôvetelményeinek. Elôadâsom rôvidsége nem engedi meg, hogy ennek câfolatâra kitérjek. Ha ez

îgy lenne, akkor maga a vizsgâlôdâs és kutatâs fogalma is lehetetlen lenne, hiszen az anyagnak kellene kérdéseket feltenni
ônmagârôl. Olyan ez, mintha a komputernek ônmagât kellene
programolnia. De âlljanak itt a nâlam sokkal nagyobb tekintélynek, Arthur Koestlernek szavai, aki a behaviorista kutatômunkârôl azt mondta, hogy olyan az, mintha az épîtész ûgy
akarnâ felfedezni egy gôtikus katedrâlis épitészeti szépségeit és
komplexitâsât, hogy annak téglâit és malterét venné kizârôlagosan vizsgâlat alâ. Ez is a minôség mellôzése a mennyiség
javâra vagy mâsszôval a fel nem ismerése annak, hogy a szerkezet ôsszessége lényegében tôbb, mint a részek aritmetikai
ôsszege.

Ne féljûnk hât helytadni annak az érzésiinknek, hogy belsô
dôntéseinkben, amelyek az erkôlcs eszmei tisztasâgâra irânyulnak, szabadok vagyunk. Ha ezt tagadjuk, akkor segîtjûk a
behaviorista tâbort abban, hogy megsemmisitsék az ember
felelôsségtudatât, s ezzel egyben szentesîtsék a bûnt is. Mârpedig aki nem tud rosszat tenni, az nem képes jôt sem
cselekedni! îme, ismét az elvâlaszthatatlan kettôsség egymâst
kiegészitô paradoxonja! Ez a paradoxon akkor lesz a
legszembeôtlôbb, amikor az ember belsô szabadsâgâbôl dont
egy absztrak eszme javâra fûggetleniil a velejârô fizikâlis kôvetkezményektôl. A tiszta hôsiesség vagy az életnek egy szent
eszmei magaslaton valô élése mindig az eszméhez valô hûség
âldozatossâgâbôl fakad. Ez az emberi vâlasztâsi szabadsâgnak
legmeggyôzôbb kifejezôje. A rômai birodalomnak minden
fizikai eszkôz rendelkezésére âllott, hogy egy par rongyos rabszolga hitterjesztô tôrekvését megtôrje. Minden fizikâlis eszkôz
elégtelennek bizonyult arra, hogy az ember belsô hûségét az
eszméhez megtôrje. A mârtîromsâg legnagyobb vonzôereje
abban rejlik, hogy az ember legyôzhetetlen belsô szabadsâgât
demonstrâlja. Szolzsenyicin olyan meggyôzôen hozza ezt
tudomâsunkra, amikor egy rabtârsânak mondatât idézi: "Még

lâncraverve is teljesitjûk a feladatot, amit az istenek rendeltek
el szâmunkra." Milyen fenséges kifejezôje ez a legyôzhetetlen
szabad emberi lelkiségnek!

Egy mâsik jellemzôje ennek a kizârôlagosan emberi szabad
sâgnak, hogy nem hallgat az ész megalkuvâst javaslô érveire.

Az érvelés mindig a megalkuvâs kezdete. Hiâba hoztâk Szôkratésznek a felmentést, nem fogadta el. Sem Mortis Tamds,
sem Dietrich Bonnhoffer, sem Mindszenty bîboros nem alku-

dozott, mint ahogy a Mester maga sem alkudozott Pilâtussal.
Pedig olyan kevés kellett volna és Pilâtus szîvesen adott volna
felmentést cserében egy megalkuvô gesztusért. Az emberi
szabadsâg észtôl fûggetlen, vagyis irracionâlis. Az embernek
errôl az egyedûlâllô tulajdonsâgârôl îr William Barrett a "The
Irrational Man" c. munkâjâban. Kônyvének az az alapgondolata, hogy az ember legfôbb tulajdonsâga, hogy tud "észszerûtlen" is lenni, ha akar, szemben az âllat szigorûan a hasznoshoz igazodô célszerûségével. A lényeg az, hogy az ember
"vâlaszt", mîg az âllat csak engedelmeskedikl

Ônmagamat ismétlem, amikor azt hangoztatom, hogy a
szabadsâg az egyéniségiinkôn belûl megnyilvânulô mennyisége
és minôségi tôrekvések dôntôbîrâja; mint ilyen, egyben egyéniségûnk lényegének hordozôja. Emberi mivoltunk egységesitô és
ôsszefoglalô kôzpontja. Ezzel egyben kielégîti sok mâs kôvetelmény mellett aFreud-i lélektan hârmas tagozôdâsât is. Amikor
azonban belsô ônfelmérô és ônfelismerô képességûnk forrâsât
kutatjuk, még ennél is messzebbre kell magunkba néznûnk,
mivel ez felismerési lehetôségiink egyetlen forrâsa. Arra a

kérdésre kell feleletet keresnûnk, hogy belsô ônkormânyzatunknak ez a kôzpontja honnan kapja irânyîtâsât. Milyen
forrâsbôl menti vonzôdâsât és taszîtâsât? Mi a lényege annak a
szellemi mâgneses kôzpontnak, amely felé vonzôdâsunk igazodik? Mert az vitathatatlan, hogy egy ilyen vonzâs-taszîtâs
megnyilatkozik bennûnk, amely egyben irânyt is szab a szâmunkra. Erre vonatkozôlag idézem Cari Jung "Man and His
Symbols" c. munkâjâbôl a 67. oldalon talâlhatô kitételt:
"Ez a végtelenûl ôsi lélek a mi gondolkozâsunk alapja,
hasonlô môdon, ahogyan testûnk szerkezeti felépitése is az emlôsôk anatômiai mintâjât kôveti. Az anatômus vagy biolôgus
gyakorlott szeme hamar felfedezi a kôzôs vonâsokat ebben a

tekintetben a mi testûnk felépitésében. Ugyanûgy a gondolkozâs gyakorlott kutatôi is felismerik az analôgiât a modem
ember âlomképei és az ôsi — vagy kôzôsségi — képei meg a

mitolôgiâk alapvonâsai kôzôtt." — Am, ha/ung âllîtâsa igaz,
akkor a lelki fejlôdésnek is az anyagihoz hasonlôan ôsi, még-

hozzâ "kôzôs" forrâsbôl kellett szârmaznia ahhoz, hogy kôzôs-

ségi-képei lehessenek! Tovâbbmenve ez azt is jelenti, hogy az
ember tôrekvésének a jôvô felé is kôzponti kôzôs célt kell
elfogadnia és ahhoz, mint az élet végsô értelméhez, kôzelednie.
Ezért van az, hogy bâr vâlasztâsi szabadsâgunknâl fogva
képesek vagyunk mind a vîzszintes, mind a fûggôleges erôt
elônyben részesiteni, mégis ellenâllhatadanul vonzôdunk a
magasbatôrô irâny felé. Ez az ellenâllhatatlan belsô vonzalom

az, amely Buddha, Môzes, Ikhnaton, Szôkratész, Szent Pal,
Morus Tamâs, Szent Ferenc és mâs ezrek alakjât olyan vonzôvâ
teszik a mûltban, mint amilyen vonzô alakjai korunknak Tom
Dooley, Leger biboros, calcuttai Terézia nôvér, Jean Vanier

vagy a mi Mindszenty biborosunk. Hiâba akarja a példa kôvetésére képtelen îrigység vagy a lelkiismeret vâdjâbôl fakadô
cinikussâg alakjukat lekicsinyîteni. Nem lehet! Ônmagukbôl
fakadô belsô szabadsâguk fôlemelte életûket a hétkôznapilag

megmagyarâzhatô életek sekélyessége fôlé. Ôk felemelkedtek
oda, ahovâ mi csak felnézni tudunk. A mi vonzôdâsunk pedig
mâr a magasabb rendûnek, magânak az igazsâgnak szôl. Mert
csak az igazsâg szolgâlatâban lehetek szabad. Amig valôtlansâgot rejtegetek magamon belûl, nem lehetek szabad. Nem
lehetek szabad, hiszen sajât gyengeségem tudatâban maris ôn-

magammal kerûlôk ellentétbe. Az, aki vagyok, iitkôzik azzal,
aki ôhajtok lenni! Mikor pedig meg akarom védeni sajât gyen

geségem, akkor mindig a kettôs mértékkel valô mérés eszkôzéhez folyamodom, amelynek egy mondatba valô tômôritése

az, hogy a cél szentesiti az eszkôzt. A szabadsâg eszméje olyan
komplex fogalom, hogy még ôrâkig folytathatnâm ezzel kapcsolatos mondanivalômat, a rendelkezésemre allô idô azonban

ezt nem engedi meg. Akit hosszabb fejtegetés érdekel, annak
szivesen és ingyen bocsâtom rendelkezésére ezzel kapcsolatos
munkâmat. Itt csak îzelîtôt prôbâltam adni errôl a bennûnk
rejlô eszmei lényegrôl, amelyhez az ût a delphi jôsda jelmondatâban mâr bennfoglaltatott: Ismerd meg magadat!

Mielôtt azonban elhagynâm ezt az emelvényt, szeretnék befejezésûl pâr szôt szôlni a szabadsâg eszméjének magyar vonatkozâsârôl is. Ezzel kapcsolatban kritikus vizsgâlat alâ vettem
népem tôrténelmét és azon keresztûl megnyilatkozô nemzeti

jellemét a szabadsâg kôvetelményeinek szempontjâbôl. Nem

lennék ôszinte, ha azt âllîtanâm, hogy népûnk és benne természetesen mi magunk elsôsorban, hibâtlanul és kifogâstalanul âlljuk meg az idôk itéletét. Nem tagadhatjuk, hogy sok
tekintetben vagyunk elfogultak nemzeti nagysâgunk javâra.
Sokszor voltunk és vagyunk keményen îtélôk mâs népekkel
szemben. Van nemzeti elôîtéletûnk. Gyakran prôbâljuk
hibâinkat az erény kôntôsébe ôltôztetni.
Ezzel szemben azonban târgyilagosan âllîthatjuk, hogy
szabadsâgszeretetûnk mindig mentes volt az anyagiassâg elsô
sorban hasznotkeresô, ônzô célkitûzéseitôl. Mindig volt bennûnk hajlam arra, hogy a mûvészit vâlasszuk a hasznossal
szemben és a hôsit a megalkuvô célszerûséggel szemben. Sîrva
vigadô természetûnk magâba egyesitette Kelet egységbefoglalô
erejét és Nyugat céltudatossâgât anélkûl, hogy egyik a mâsik
rovâsâra tûlsûlyba keriilt volna. Ezért nem vâltunk érzéketlenekké vagy cinikusokkâ minden létûnket fenyegetô megprôbâltatâs ellenére sem. Az 1956-os oktôber ki nem fosztott

ûzletei és bosszût nem lihegô szabadsâgharcosai, valamint az
"ésszerûtlen" kûzdelem a szovjet vilâghatalommal szemben,
mind élô példâja az elôbb emlîtett szabadsâg eszmei tisztasâgânak. Ezt pedig nem lehet elégszer hangoztatnunk ebben a
reménytvesztett és cinikus korban!
Az utolsô hûsz év jôléte azonban idekinn és ûgyszintén
otthon is a felemelkedô életszînvonal, a turistaviza és kis-autô

politika, igen vîzszintessé vâltoztatta soknak az életszemléletét.
A gyermekneveléssel jârô âldozat visszautasitâsa is ebbôl a
sekélyes anyagi elônyôket keresô felfogâsbôl szârmazik. Ismét
Szolzsenyicinre kell hivatkoznom, hogy a vesztett hâborûk
nemzetei a gyôztesek, mert az anyagi veszteségek arra sarkalljâk ôket, hogy eszmei erejûket érintetlenûl megôrizzék. Ebben
kapott megfogalmazâst mindannyiunk reménye, akik âtéltûk

1956 novemberét. Ma azonban a vilâg egyre langyosulô légkôrében mindjobban féltem azt a lelki tisztasâgot, amelyet
56-os vereségiink nem tudott megingatni. Azt kérem ma itt
tôletek, hogy vessûnk magunkkal ôszinte belsô szâmadâst és
nézzûnk sajât lelkiségiink titkos zûgaiba. Kérdezzûk meg
csôndben, de ôszintén, hogy mennyire maradtunk meg a
szabadsâg eszméjének hûséges kôvetôiként? A vâlasz pedig
maradjon mindannyiunk belsô titka.

Kosztolnyik Zoltdn (Bryan, TX):

A MAGYAR KIFEJEZÉS MEGJELENÉSE
ÉS A MAGYAR TÔRTÉNET KERESZTÉNY KEZDETEI

Hungarii... vocantur in sue lingua propria Mogerii.
Anonymus, "Gesta Hungarorum".
A magyarok elôdei, az ural-altâji nyelvcsalâd ural âgârôl
levait finnugor, illetve a finnugor âg ugri csoportjâbôl szârmaznak. A csalâdfât ûgy vezetjûk le, hogy az ural âg fiatalabb
finnugor ivadékât vizsgâljuk felûl, ami hârom csoportra oszlik:
a finn maga lapp, finn és észt; a permi a zûrjén és votyâk,
valamint az ugor a magyar, vogul és osztyâk leszârmazottaival,
akik szoros kapcsolatban âlltak egymâssal. A tâvoli âg az ajtai
vonalon a turk, a mongol és a manchu-tungis csoportokra
oszlik, mintegy bizonyîtva azt, hogy a magyar ivadék széleskôrû
csalâdfâval rendelkezett.

A magyarsâg ôshazâja tehât Nyugat-Szibéria volt, onnét a
Krisztus utâni ôtôdik szâzadban dél felé hûzôdva négy évszâzadon keresztûk a Meôtisztôl keletre s a Kaukâzustôl északra

éltek a magyarok ôsei erôs bolgâr—tôrôk befolyâs alatt. A kilencedik szâzad kôzepén s mâsodik felében Etelkôzben, a mai
Besszarâbia, a Dnyeper—Dnyeszter —Bug—Szeret—Prut folyôk vidékén tartôzkodott a magyarsâg. Biborbanszûletett
Konstantin csâszâr hîradâsa nyomân tudjuk, hogy a bolgâr—
bizânci hâborû eseményei, a besenyô tâmadâs kôvetkeztében,
mikor is asszonyai s gyermekei nagy részét elvesztette, Etelkôzbôl mai hazâjâba vonult a magyarsâg a szâzad utolsô évtizedében.

Moravcsik Gyula megâllapltâsa szerint loannes Malalas bi
zânci tôrténetirô hasznâlhatta elôszôr a "magyar" kifejezést
Muageris fejedelem nevének hasznâlata révén, aki — Németh

Gyula kutatâsai alapjân — a muageris népnyelvet beszélô
tôrzs: a tôrzs vezetô eleme lehetett muageris, uralkodôja volt.
Malalas szerint Jusztiânusz csâszâr uralkodâsa elsô évében tôrtént, hogy Muageris fivére, Gordas, a krimeai Bosporus kôzelében tanyâzô hunok vezére, felvette a bizânzi kereszténységet:
maga a csâszâr lett a keresztapa, s mint bizânci érdekek szôszô-

lôja tért haza ôvéi kôrébe. A Németh Gyula megkockâztatta
megâllapîtâs logikâjât kôvetve Gorrfaj vezérlete alatt GORDAS
lehetett a hunok vezetô eleme.

Malalas Chronographiaikmk 1831-es bonni kiadâs
nyomân J. P. Migne abbé révén utânnyomott szôvege mâsként
adja elô az eseményeket. E verziô szerint Grod hun —szabin
kirâly Konstantinâpolyba ment, a csâszâr kegyesen fogadta s

elhalmozta ajândékokkal. Grod visszatért ôvéi kôzé, "ut res ibi
Romana Bosporumque custodiat" — îrta a gôrôg szôveg latin
fordîtôja, hogy kôzôttiik bizânci érdekeknek s Bosporus vâros
ûgyének legyen a tâmogatôja. Malalas népies îrô volt, aki nem
âllhatta meg, hogy hozzâ ne tegye: Bosporust a spanyol szârmazâsû Herkules alapîtotta. A bonni kiadâs — Migne kôzôlte
szôveg alapjân csak ezutân irta Malalas, hogy a "mâr emhtett
kirâly", Grod felvette a kereszténységet s hazatért, latin for-

dîtâsban "in patriam suam Bosporo vicino remeavit". Malalas
utôbbi megjegyzésébôl ugyanis arra lehet kôvetkeztetni, hogy
Grodnak mâsodszor kellett Bizânciumot felkeresnie ahhoz,
hogy ott a kereszténységet felvegye. Elôzô megbizatâsa sikerrel
jârt s most jutalmul elnyerte a kereszténységet: keresztapjâval,
a csâszârral keriilt rokoni viszonyba.

Grod kirâly mâsodik hazatérése utân csakugyan ôsszetûzôtt
ôccsével — feltételezhetô, hogy Grod mint idôsebb fivér volt

kirâly — "infratrem suum incidisset", és beszûntette a pogâny
vallâs kultuszât. E merész lépésével magâra haragitotta a
pogâny papokat, akik fellâzadtak, "regem suum a medio

tollunt", s helyette testvérét, Mougelt tették meg kirâlynak.
Ismét hivatkozva Németh Gyula megâllapîtâsâra, a grod s a
mougel tôrzsi vezetô rétegek ôsszecsapâsârôl lehetett itt szô.

Mindenesetre a Mougel név vâltozatai, mouger, mougar,
magyar felelnek meg Morawj/Â Gyula "Muageris" néven emlitett uralkodôjânak. Malalas még hozzâtette: Mougel hunjai
féltek, hogy a rômaiak bosszût âllnak, miért is elfoglaltâk
Bosporust, lemészâroltâk a rômai helyôrséget s elmenekiiltek a
csâszâr ellenûk felvonulô tengeri s szârazfôldi erôi elôl. A rô-

maiaknak kellett ûjra benépesîteni a vârost.
Malalas krônikâjârôl tudjuk, hogy szôvege nem maradt
fenn eredetiben. Megôrzôtt tizenegyedik szâzadbeli kézirata
csupân kivonat. A kilencedik szâzadbeli Theophanes tôrténet-

irô ugyan egész részleteket îrt ki Malalas mûvébôl s îgy bôvebb
részletekben ôrizte meg Malalas mûvét, mint annak tizenegyedik szâzadbeli kivonata, mindkét esetben mâsolattal, jôval
késôbbi eredetû mâsolattal van dolga a tôrténésznek. Azt sem
szabad elfelejteni, amint ezt K. Krumbacher, a bizânci irodalom nagy tudôsa mâr hansûlyozta, hogy Malalas népies tôrté-

netirô volt. îgy, ha hihetûnk e népies krônikâs sokkal késôbbi
âtiratokban megôrzôtt hîradâsânak, akkor — de csakis akkor! — feltételezhetjûk, hogy Grod (Cordas?) valôban tôrténelmi személy lehetett, a grod vezetô elem uralta hun népkô-

zôsség fejedelme, hiszékeny ember, aki kônnyen a bizânci
politika csapdâjâba kerûlt. Népének bizânci hitre valô megtérése ugyanis azt jelentette, hogy az âltala uralt terûlet bizânci
érdekzôna lett, "ék" a krimeai félsziget barbâr megszâllôi s
Bizânc kôzôtt. Erre a kôrùlményre maga Malatas mutatott râ s
nem kis megelégedéssel âllapitotta meg, hogy Grod testvére,
Mougel akadâlyozta meg fîvére politikai elgondolâsânak megvalôsîtâsât. Mougel ôsszeeskûdôtt bâtyja ellen s kirâly lett,
barbâr

uralkodô,

Bizânc-ellenes,

aki

lemészâroltatta

a

bosporusi bizânci helyôrséget, de reâlisan szâmolt a kôriilményekkel s népével egyutt elmenekûlt a krimeai félszigetrôl. Mâs
szavakkal, Mougel uralomrajutâsa révén a mougel elem vette
ât a hun tôrzskôzôsség vezetését.

Malalas feljegyzéseibôl viszont arra is lehet kôvetkeztetni,
hogy Grod kereste a Bizânccal valô kapcsolatot azért, hogy
népe helyzetét a félszigeten biztositsa. Ha a megmaradt szôveg
hîven tûkrôzi a szerzô mondanivalôjât, abbôl az kôvetkezik,
hogy Grod kirâly komolyan aggôdott amiatt, hogy népe felelôtlen eleme; valôszînûleg az ôccse vezette mougel ellenzék jut
hatalomra s veszélyezteti, illetve megsemmisîti a grod-vezette

hun tôrzskôzôsséget az akkori bizânci adminisztrâciô vezetôivel
megalapozott kapcsolatât.
Mârmost Jusztiniânusz csâszâr leveleiben s az âltala alkotott

Corpus luris Civilishen tôbbszôr elôfordult az a megjegyzés,
hogy ûj erôkre volt szûksége ahhoz, hogy vallâsi politikâjât,
illetve annak politikai befolyâsât egy-egy ûjabb népcsoportnak
a bizânci politikâba tôrténô bevonâsa, helyesebben megtéritése
révén erôsîtse. "Nihil est enim quod lumine clariore
praefulgeat, quam recta fides in principe; nihil est quod ita

nequeat occasui subiacere, quam vera religio." Hogy Jusztiniânusz kôzben elismerte Rôma fôségét, a tényeken mit sem vâltoztat, hiszen a Codex Justianus (szâmos) kitétele — mint
példâul ez: "que ergo... dignas Dec gratias agere valeamus,
quod par me, ultimum servum suum,... dignatus est et tantarum provinciarum populos a iugo servitudinis eripere?" —

bizonyîtja, hogy ônâllô politikât kôvetett. Ûgyszintén helyes
megvilâgîtâsba helyezi Jusztiniânusz Grod irânt tanûsîtott
magatartâsât. Viszont Malalas megjegyzése, hogy Grod meggyilkolâsa utân Mougel népével egyutt elmenekûlt Bosporus
mellôl, mâsik konklûziôhoz vezet. Valahonnét elmenekûlni,

septiben csalâdostôl eltûnni csak kis csoporttal lehet, miért is a
Grod/Mougel-féle Hun vezetôréteg nem rendelkezhetett
nagyobb lélekszâmmal. A hunok vallâsi megtéritése igen, de a
kis szâmû grod/mougel vezetôréteg vallâsi alapon tôrténô meg-

nyerése aligha vâltoztatott volna a csâszâri vilâgpolitika erôviszonyân. Ellenben Mougel erôteljes fellépése megakadâlyozta
a grod —mougel vezetôelem bizânci kultûrkôrbe valô beilleszkedését s ha elfogadjuk Németh Gyula meghatârozâsât,
valamint Moravcsik Gyula a Mougel/Muageris névre tett megâllapitâsât, megfosztotta a "magyar" tôrténelmet attôl a lehetôségtôl, hogy tôrténetének korai szâzadaitôl kezdve komoly s
értékes bizânci forrâssal rendelkezzék.

Mougel ellenséges fellépése természetesen ûgy is magyarâzhatô, hogy népét a rânehezedô bizânci befolyâs alôl akarta
megszabaditani. Ha ez valôban igy volt, s Malalas krônikâja
szerint îgy alakulhatott a helyzet, akkor megjegyezhetjûk, hogy
mâr akkoriban, a hatodik szâzad elején két-pârtos volt a
krimeai hunok kôrében vezetô szerepet vivo grod —mougel-féle
vezetôcsoport. Egyik részlege, grod, kiegyezést akart s egy nagy
kultûrâllam keretében tôrténô megélhetést s kibontakozâst

szorgalmazott, mig mâsik részlege: mougel a szabadabb életformât — nem ismerhette eléggé s igy félt a gôrôg kultûrbehatâstôl — vâlasztotta, s ezâltal elkerult bârmi bizânci kultûr-

kapcsolatot. Ha a grod/mougel elem a korai magyarokkal azonosithatô, akkor a magyarsâg elei mâr a hatodik szâzad elején
anélkûl, hogy helyzetûkkel tisztâban lehettek volna, végzetes
lépésre szântâk el magukat s ezâltal késleltették népûk, amely
mâr akkor egy hun tôrzskôzôsség vezetôrétegét alkotta, mi-

elôbbi s minél teljesebb, erôs kultûrkapcsolatokon nyugvô kialakulâsât.

Mougel népe a Meôtisz és a Kubân-folyô vidékén tanyâzô
hun tôrzsek kôrébe vihetett vezetô szerepet. A hunokat pedig
az u^zgorokkal, a kutigoroVkdil, végûl is az onogwrokkal azonosîtotta Hôman Bdlint, akinek felfogâsât késôbb Moravcsik
Gyula is elfogadta, bar felfogâsukkal szemben Moôr Elemér
mâr ôvâst emelt. Mindenesetre Moravcsik Gyula szerint a

hun-ogurok fontos szerepet tôltôttek be a magyarsâg kialakulâsa terén.

Jusztiniânusz csâszâr levelezése arrôl is tudôsit, hogy udvara
komoly missziôs politikât folytatott a barbâr népek kôrében a
szoros bûvkôrébe fogta ôket. "Orate igitur divinam misericordiam, ut et nos reipublicae et ipsam nobis servet incolumem."
A bizânci egyhâz tevékenysége révén a Taman-félsziget vârosai, Bosporus és Phanagoria pûspôki székhelyek lettek mâr a
negyedik szâzadban. A csâszâr egyenlôvé tette a hit terjesztését
a birodalom politikai hatârainak kiterjedésével, îgy a lazok, az
abazgânok s zichândok a Kaukâzus tôvében, de a hun-onogur s

tôrôk népek is a bizânci politika érdekkôrébe kerûltek. A
magyarok elei, az ugor, utigor s onogur népek az ôrmények
lakta terûlet kôzelében vertek tanyât, s ott huzamosabb ideig
tartôzkodtak, miért is a mâr keresztény ôrményekkel kapcsolatba lépve megismerték a kereszténységet.

E korai nemzeti elem kis részlegét Qjuardusat alias Theoklétos ôrmény pûspôk téritette meg. Rôla az 569 kôriil îrô
Pseudo-Zacharias néven ismert tôrténetirô emlékezett meg

egyhâztôrténetében. Sajnos, mûve elveszett, s annak szôvege
csak egy szâz éwel késôbb készûlt vâltozatban maradt rânk. Ha
a szîr fordîtâs 650 kôrûl készûlt, elkészîtése egybeeshetett
Makarios csâszâr politikai célzatû missziôjânak kezdetével.
Zacharias rétor mûvének szîr forditâsa elsorolja az onogur,

sabart, ogur, bolgâr kotogur, fehér-orosz és fehér-hun
népeket, amelyeket Quardusat térltett meg, bâr ezeket a

népeket kôzôs nevezôre hozva /iwnoAnak mondja. Ez politikai
céltudatbôl tôrténhetett, mintegy azt jelezte, hogy a bizânci
missziônak nem annyira a nép egyéni jellemének kialakîtâsa,
hanem a barbâr hun elemnek a birodalmi érdekszférâba

tôrténô bevonâsa volt a célja, s ezt a felfogâst a szîr fordîtô csak

alâhûzta. Ugyanekkor érdekes, hogy a Szentîrâs hun fordîtâsât
szîr nyelvbôl készitették. Szent Jeromos szerint a hunok tanultâk a zsoltârokat. Quardusat utôda, Makarios még tizennégy
évig téritett a hunok kôzôtt.
A krimi félsziget vârosai: Bosporus s Chaerson fontes
szerepet tôltôttek be Bizânc s a barbârok kôzôtt. A nyolcadik
szâzad elején készûlt pûspôki jegyzék, amely felsorolja a konstantinâpolyi pâtriarka joghatôsâga alâ tartozô metropolitâkat
s azoknak pûspôkeit s îgy ismerteti a gôt egyhâztartomâny szervezetét, bizonyîtja ezt. E tartomâny élén a dorosi érsek: metropolita âllt, akinek hét pûspôk tartozott hatâskôrébe.
Tekintettel arra, hogy a 600-as évek vége felé Phanagoria,
a Meôtisz keleti partvidéke kazâr fennhatôsâg alâ, sôt maga
Bosporus is kazâr kézre kerûlt, a kazârok elônyomulâsa megsemmisitette a nagy-bolgâr birodalmat és elvonulâsra késztette
a bolgârok nagy részét. Az elvonulô bolgârok megalapîtottâk a
mai értelemben vett Bulgâriât. A félsziget gôt lakôi ellenben
megtartottâk Doros vârosât s erôdjét egészen a nyolcadik szâ
zad nyolcvanas évéig, amikor loannes gôt pvispôk életrajzîrôja
szerint a kazârok Dorost is elfoglaltâk.

îgy a 700-as évek elején a krimi félsziget nyugati fele és a
chaersoni pùspôkség bizânci érdekeltség volt, és Bizânc, hogy a
helybeli lakossâg bizalmât magânak tovâbbra is biztosîtsa,
Doros pûspôkét érseki rangra emelte. A konstantinâpolyi
pâtriârka nevezte ki az ûj metropolitât s hét pûspôkôt utalt
joghatôsâga alâ. Ennek az egyhâztartomânynak szervezetét
ismerteti az emUtett pûspôki jegyzék, amelynek tizennegyedik
szâzadbeli mâsolatât a pârizsi nemzeti kônyvtârhan 1555 szâm
alatt ôrzik. A kutatôk, îgy H. Gelzer, mâr eldôntôtték, hogy a
jegyzék a 700-as évek elsô felében készûlt. Ami a jegyzékbôl
minket érdekel, az az, hogy az emlltett hét pûspôk kôzûl sorrendben az ôtôdik s a hatodik helyen a hunok s az onogurok
pûspôkei szerepelnek. A névsort hetedikként Tematarcha
— Phanagoria ûj elnevezése — pûspôke zârja le. Ugyanakkor a
kazâr fennhatôsâg alâ kerûlt, de bizânci egyhâzi joghatôsâg
alatt maradt Bosporus és Sugdia vârosok pûspôkeit a chaersoni
jegyzék mint autocephal pûspôkségeket emlîti.
Az onogurok: hunok, az ôtôdik szâzad kôzepén tûnnek fel a
Kaukâzus s a Kubân folyô vidékén; a hetedik szâzadban meg-

alakult és elpusztult, Nagy-Bulgâriânak uralkodô elemei
alkottâk. Mikor a bolgâr birodalom, a kazar elônyomulâs
kôvetkeztében megdôlt, a nyugatra tâvozott bolgârokat onogurokként tartotta szâmon a bizânci tôrténetîrâs, ami azt bizonyîtja, hogy a bolgâr vezetôréteget az onogurok alkottâk.
Ugyanakkor az onogurok egy része tovâbbra is meôtoszi hazâjâban maradt, és az onogurok pùspôke volt az, aki a chaersoni
piispôki listân a hunok pûspôke utân kôvetkezett. Az onogur
fôpap alighanem vândorlô misszionârius volt âllandô székhely
nélkùl.

Az onogurokrôl Priszkosz rétor is emlitést tett, amikor 457
és 461 kôzôtt kôveteket kûldtek Mawranus csâszâr udvarâba. A

bizânci tôrténetirôk valôszinûleg az onogurok fôldrajzi s târsadalmi elhelyezkedése folytân fehér és fekete ugorokrôl:
ogurokrôl értekeztek. Az anyajogû szervezetben élô fehér

ugorok, onogurok mâr Herakliiisz csâszâr idejében bevonultak
a Kârpât-medencébe — az avarok utân, miért is âlavarokként
emlegetik ôket. A fekete ugorok alias hunok pedig az orosz évkônyvek tanûsâga szerint Kiev mellett vonultak el nyugat felé.
Az apajogû târsadalmi szervezetben fekete ugor népcsoport

lebetett Ârpâd s Kurszân népe, amely a IX. szâzad végefelé
vonult be a Kârpât-medencébe — az orosz évkônyvek szerint
âtkelt a "magyar hegyen"! — és végrehajtotta a mâsodik ugor,
onogur honfoglalâst. Mindenesetre Biborbanszûletett VII.
Konstantin bizânci csâszâr ûgy tudôsît, hogy a besenyôk tâmadâsa kôvetkeztében ûj hazât keresett a magyarsâg: turkoi! — s
azt a terûletet foglalta el, aboi korâbban az avarok éltek.
Mârmost a bizânci tôrténetirôk — Malalas kivételével, aki
Mougel kirâlyt emliti — semmiféle formâban sem hasznâljâk a
"magyar" kifejezést. Hunokrôl s onogurokrôl îrnak. Tekintettel arra, hogy a Grod/Mougel vezetôréteg a hun népcsoport
kôrében volt tevékeny, valamint hogy a chaersoni piispôki jegyzék onogur-hun szomszédsâgrôl tett tanûsâgot, feltételezhetjûk, hogy a korabeli irôk, ha nem is azonositottâk a hunokat s
az onogurokat, a két népcsoportot egymâs mellett emlitették,
kôzôs alapon tartottâk szâmon, miért is a hunoi s onugorokra
tett bârmi megjegyzés a magyarsâg elôdeire is vonatkozhatik.
Ilyen értelemben kezelhetô egyes bizânci tôrténetirôk, mint
példâul Prokopios, Nikétas Paphlagonensis, Epiphanius,

Malalas s Ephesios, az ôrményeknek a harmadik szâzad végefelé tôrtént megtérését leîrô hîradâsa, amely szerint az ôrményekkel egyûtt az ibérek, az apszilok, az alânok, de a hunok ïs
megtértek, illetve a bizânci hittérîtôk hatâskôrébe jutottak.
Vilâgosîtô Gergely ôrmény apostol birdette a hunoknak az
evangéliumot. Gergely pûspôk 331-ben hait meg, s missziôs
munkâjât unokâja, Ifjabb Gergely folytatta tovâbb, aki viszont
343-ban hait vértanûhalâlt. Ehhez hozzâtehetjûk még, hogy az
ôrmények kôzôtt maga Szent Andrâs apostol birdette az evan
géliumot.

A honfoglalâs elôtt, amikor még a Meôtisztôl nyugatra
éltek a fekete ugorok, onogurok alias hunok, a tesszalônikai
misszionârius fivérek,

Cirill és Metôd,

talâlkoztak velûk.

"Reversus autem philosophus — mâr igy îrja a korabeli
legenda Cirillre utalva — ad iter suum cum prima hora preces
faceret, impetum in eum Ugri, luporum quasi more
ululantes," egy cseppet sem bîzelgô stîlusban, bâr hozzâteszi,
hogy testvérével, Metôddal az ugorok kirâlya akart talâlkozni.
"Cum vero rex Ugrorum in regiones Danubii venisset, videre
eum voluit. Et... ut principem deceret, six excepit eum." Mâs
szavakkal még az ugorokkal nem rokonszenvezô krônikâs is elismerte, hogy az ugor fejedelem rangjâhoz méltô magatartâst
mutatott a keresztény hittérîtôvel szemben.
JEGYZET:

A bizânci forrâsok lurkoi, ungrot, unnoi név alatt emlUik a magyarokat. Az
ungroihôl lett ungry egyhâzi szlâv, vengry orosz nyelven; az ungrot az onogur
kifejezésbôl ered s tiz-ugort jelent, szerepel az V —VIII. szâzadbeli forrâsokban. Ld.
SzinnyeiJ., "A magyarsâg eredete, nyelve s honfoglalâskori mûveltsége", A finn-ugor
ôshaza nyomdban, Bp. 1973, 272kk., ill. P. Veress, "Outline of the Ethnie History of

theHungarian People", NéprajztÉrtesitô, 54, 1972, 155kk.; érdekes I. Fodor, "Einige
kulturgeschichtliche Beziehungen der ungarischen Urgeschichte", Môra F. Mùzeum

Évkônyve, 1971-72, 157ff. loannes Malalas bizânci tôrténetirôval K, rumbacher,
Geschichte der byzantinischen Literatur, 2. kiad., Mûnchen, 1897, 325kk., foglalkozott, aki a bizantinôlôgiât mint ônâllô tudomânyt megszervezte. Moravcsik Gy., A

magyar tôrténet bizâncifarrosai, Bp. 1934, 68kk., szintén emlltette Malalast, akinek

Chronographia c. munkâjât a J. P. Migne szerk. Patrologiae cursus completus, sériés
graeca, 161 kôt. 168 kôt.-ben, Paris 1857-66, ezutân MPG, 97:65kk., kûl. c. xviii,
636ab, 638a, 637b-638b, 637b és 639s bas., kiadâsban hasznâltam, ami a Corpus
scriptorum historiae Byzantinae, 49 kôt., Bonn, 1828-78, az 50 kôt. 1897-ben, rôv. CB

sorozat keretébenmegjelentL. Dindorfgondozta, Bonn, 1831, 431, 16-432, 12 kiadâs

utânnyomâsa. Malalas mint szemtanû Irt — Krumbacher, 331 —, s két részben: az
elsô 17 fejezet s a 18 elsô fele 540 elôtt, antiochiai tônusban, vidéki, népies môdra szerkesztett, mlg a mâsodik, a 18 fej. mâsodik fele a fôvârosban 565 iil. 573 utân késziilt el.
Mûvébôl a IX. szâzadbeli Theophanes Confesser, Chronographia c. irâsa kôzôlt részleteket — cf. C. de Boor szerk. kiad., 2 kôt., Leipzig, 1883-85, I, 175, 24-176, 17, a

Grod-Mougel epizôdra vonatkozôlag; Theophanes mûvébôl viszont a Xll. szâzadbeli
Georgios Kadrenos meiltett, Id. 1. Bekker, éd., G. Cedrenus loannis Scylitzae opéra, 2
kôt., Bonn, 1838-39, 1, 644, 13-645, 6, u.a. eseménnyel kapcsolatban. Malalas mûve
egy XI. szâzadbeli mâsolatban maradt fenn, miért is a Theophanes kilrt részletek
jobbak s részletesebbek, mint a XI. sz-i âtirat. Cf. Krumbacher, 342kk.; C. de Boor,

"Zu Theodorus Lector", Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 6, 1883, 573kk. Gy.

Moravcsik, "Byzantine Christianity and the Magyars in the Period of their
Migrations," The American and East European Review, 5, 14-15 sz. 1946, 29kk.,
hangsûlyozta, hogy Muagerisz kirâly nevének emlltése az elsô pozitlv nyoma a "ma
gyar" népnyelvnek; u.ô. "Muagerisz kirâly". Magyar Nyelv, 23, 1927, 258kk., ill. u.ô.,
"Zur Geschichte der Onoguren", Ungarischejahrbûcher, 10, 1930, 64k. NémethGy.,
A honfoglalô magyarsdg kialakuldsa, Bp. 1930, 165kk., szerint a "magyarok" vezetô
szerepet vittek a hunok kôzôtt; Németh munkâssâgâval Székely Gy., "Tôrzsek alkonya
— népek szûletése", Szdzadok, 110, 1976, 415kk., foglalkozott részletesen. Moravcsik a
kutigorok, ill. onogurokkal hasonlUotta a hunok nevét s arra az elgondolâsra jutott,

hogy az emlUett hun uralkodô neve azonos volt annak a fejedelemnek a nevével, aki a
magyarok vezette hun tôrzsszervezet felett uralkodott; cf. Byzantium and the Magyars,

Amsterdam —Bp. 1970, 37kk. A. Bartha, Hungarian Society in the 9th and lOth
Centuries, Bp. 1975, 83kk., bâr értékesebbnek tOnt u.cs. Bartha "Nyugat-Szibéria és
az ugor ôstôrténet", Archiolôgiai Értesitô, 102, 1975, 284kk., clmû tanulmânya.
Jusztiniânusz csâszâr egyhâzi politikâjâval W. Schubart, Justinian und Theodora,
Mûnchen, 1943, 174kk., foglalkozott, s érdekes fényt vet râ Epiphanios pâtriârka
Hormisdas pâpâval folytatott levelezése még Jusztiniânusz trônralépte elôtt — cf. J. P.
Migne, Patrologiae cursus complétas, sériés latina, 221 kôt., Paris, 1844-55, ezutân
MPL, 63:494kk, Fontos F. Heer, Europaeische Geistesgeschichte, 2. kiad,, Stuttgart,
1965, 35, megjegyzése, miszerint "Justinian wendet sich heftig gegen jede Leidenstheologie: kein Totalstaat kann das Leiden, eine Lûcke in seiner geschlossenen Welt,
akzeptieren," Mérvadô a csâszâri rendeletre ôsszeâllltott Corpus luris Civilis —cf. a P.
Krueger-Th. Mommsen-R. Schoell gondozta szôveget, 3 kôt., Berlin, 1895-99, 11 kôt.:
Codex Justinianus, 1:1,8, ill, 1:27,2,5 vett idézet, mlg Rôma elsôbbségét illetôen:
"Romae papam primum esse omnium sacerdotum, beatissimum autem archiepiscopum... Novae Romae secundum habere locum post sanctam apostolicam sedem
senioris Romae;" cf. III. kôt.: Novellae, 131. Ehhez jârul I Jânos pâpâval folytatott
levelezése, cf. MPL* 66:llkk., s 35kk.: Rôma felsôségét elismeri, 66:42c. A csâszâr
mo'-.ofîzista hajlamai dacâra ortodox maradt — ibid., 67:527kk., — bâr Vigilius pâpa
szerint Rôma védekezni kényszeriilt, o.u. 69:22c; A. v. Hamack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3 kôt., 4. âtdolg. kiad., Tûbingen, 1909-10, III, 251kk. A csâszâr

uralkodâsânak fôforrâsa Procopios iratai: Hâborûk, Titkos tôrténet, Epûletek, G.
Dindorf gondozâsâban, 3 kôt., Bonn, 1833-38; Procopiosrôl megoszlanak a vélemények. Krumbacher, 230, a késôi gôrôg-hizânci tôrténet legfontosabb Irôjânak tartja,
mlg Schubart, 229, szerint "ein guter und glatter Erzaehler" volt. A keresztény
bolgârokrôl Indicopleustes Kozma, hatodik szâzadbeli utazô-lrô tett emlltést

Topographia, MPG, 88:10kk., kiil. 119b, mûvében; Knimbacher, 412kk.; Moravcsik,
BizâncifoTTâsok, 57k. A IX. szâzadbeli Nikephoros pâtriârka, cf. Knimbacher, 71kk.,
emiltette a hetedik szâzad eseményeit târgyalô iratâban, hogy a hunok fejedelme elôkelôi kiséretében Bizâncba ment, hogy a kereszténységet felvegye; Herakliusz csâszâr
patriciusi rangea emelte; cf. C. de Boor, éd., Nicephori... opuscula historica, Leipzig,
1880, 12, ill. Breviarium historicum de rébus gestis post Maurici imperium, MPG,
100:916c. Moravcsik, 100k. A pâtriârka tôbb izben bolgâroknak irta a hunokat. Valôban, 31 Acta sanctorum, 66 kôt., Antverpen, 1643etc., Nov. 11, 386 feljegyzése szerint
a bolgârokat még a IX. szâzadban is hunoknak irtâk, akikrôl viszont Szt. Jermos latin

egyhâzatya jegyezte fel, hogy tanultâk a zsoltârokat — MPL, 22:870. Az V. szâzadbeli
Synaxarium ecclesiae Conslantinopolitanae, szerk. H. Delehaye, Propylaeum ad acta
sanctorum, Briisszel, 1902, 212, emllti a hunok pûspôkét, akik a Kaukâzustôl északra

éltek; az Acta sanctorum egy nov. 10-re esô bejeggyzése szerint Ephrain hitvallô volt
"Unia" piispôke, akikrôl tudjuk, hogy az ôrmények szomszédsâgâban éltek, akik
kôrében pedig Vilâgosltô Gergely piispôk honositotta meg a kereszténységet, bâr
kôztiik mâr Andrâs apostol hirdette az evangéliumof, Id. Epiphanios, yita s. Andreae,
MPG, 120:241kk; 3 Monologion Basilii Porphyrogenneti, u.o., 117:269kk., Irja, hogy
a Meôtisz, a Fekete-tengertôl ék-re esô térség mâr az V. szâzadban bizânci érdekteriilet

lett, ahol erôs gyôkeret vert a kereszténység. A korai ôrmény kereszténységrôl H.
Gelzer, "Die Anfaege der armenischen Kirche", Bertchte ûber die Verhandlungen der
k. sachischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Kl. 47, 1895,
109kk; A. v. Hamack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten

dreijahrhunderten, 2 kôt., 4. âtdolg. kiad., Leipzig, 1924, I, 108; II* 747kk. Vilâgo
sltô Gergelyrôl P. de Lagarde îrt, "Die Akten Gregors von Arménien", Abhandlungen
der k. Gesellschaft der Wiss. zu Gôttingen, 35, 1888, 89kk., kûl. 115k., mlg Lukâcsy
K. méltatta ifjabb Gergely munkâssâgât A magyarok ôselei hajdankori nevek, lakhely,
eredeti ôrmény kutfôk alapjdn, Kolozsvâr, 1870, 114k., mûvében; v.ô. Moôr E., "A
Kaukâzuson tûli âllltôlagos 'szavard-magyarok' kérdéséhez", Szdzadok, 105, 1971,
961kk. Mikor a hunok betôrtek a Kaukâzus vidékére, az ôrményekkel jutottak érintkezésbe. Moravcsik, Bizdnciforrdsok, 29kk., mutatott râ, hogy klnai forrâsok emlltik a
hiun-nu, ill. tu-kiiie, hun-tôrôk népek nevét, mlg Herodotos negyedik kônyvében Irt a

hyperbole-szkitâk?-r61. Sozomenos, Historia ecclesiastica, vii:26, MPG, 67:1500, szôlt
a hunokrôl, akik a negyedik szâzad végén a Duna torkolatânâl tanyâztak, s Szt. Jermos
megâllapltâsa szerint az észak farkasai voltak, MPL, 22:600 s 695. E. W. Brooks, éd.,
Historia ecclesiastica Zachariae rhetori vulgato adscripta, Lovanii, 1924, II, 144f.,

emiltette Quardusat pûspôkôt a hun-szabirok kôzôtt "Unaghur populus qui in tabernaculis habitat". V. ô. K. Ahrens —G. Kruger, Die sogenannte Kirchengeschichte des
Zacharias rhetor, Leipzig, 1899, 254ff.

A pârizsiNemzeti Kônyvtâr MS1555, ff. 23'-27', XIV. szâzadbeli âtirat ôrizte meg
a kora VIII. szâzadbeli pûspoki jegyzéket, mely a dorosi egyhâztartomâny szervezetét
ismerteti. Dorost beleértve, emllti a kacirok az Itil, Volga mentén, errôl Halikova J.

A., "Avolgai Bulgâria", A hajdûsdgi Mûzeum Évkônyve, 1, 1973, 21kk., pûspôkét,
akit a chulisz: csuliasz kazârok pûspôke kôvet, akiknek keresztény mivoltârôl IL
Baziliosz csâszâr emlltett Monologiuma is megemlékezett, MPG, 117:181c, habâr a
vezetô kazâr elem a zsidô vallâst fogadta el; cf. F. Dvornik, Les slaves, Byzance et
Rome au Xle siecle, Pârizs, 1926, 166; v.ô. Németh Gy., A honfoglalô magyarsdg

kialakuldsa, Bp. 1967, 208. Ezutân Petey v. Tepey pûspôke kôvetkezik, majd a hunok

s az onogurok pùspokei, hogy az utolsô helyet Tematarcha fôpapja foglalja el. Cf. G.
de Boor, "Nachtraege zu den Notitiae Episcopatuum", Z/KG, 12, 1890, 519kk., kûl.
531 s 533k. H. Gelzer, "Die kirchliche Géographie Griechenlands ver dem
Slaweneinbruch," Zei'tschrift fur wissenschaftliche Théologie, 35, 1892, 419kk., hogy
a jegyzék a Vlll. sz. elsô felében készûlt. F. Dvornik, Les legendes de Constantin et de
Méthode vues de Byzance, Prâga, 1933, 160k. Theophanes s Niképhorus emlltik, hogy
700 kôriil Meôtisz keleti vidéke kazâr kézben volt s Bosponis is kazâr fennhatôsâg alâ
kerûlf, Doros 787 ben kcriilt kazâr kézre. loannes pûspôk életrajza arrôl tudôsît, hogy
a félszigeten gôtok is laktak, akiknek pûspôke érsek lett, Acta sanctorum, lun. V,
190kk; lui, 162kk.

A hun-tôrôk népek tôrténetére Priscos a legbecsesebb forrâs, Moravcsik, Bizânci
forrdsok, 44kk., aki 448-i kôvetsége idején emlltette az akatazirok népét Attila alatt;
cf. G. de Boor, éd., Excerpta de legationibus, Berlin, 1903, 586,7-12, a 463 tâjân
megtôrtént saragurok, urugorok s onogurok bizânci kôvetkûldésével kapcsolatban,
u.o. 575kk.; MPG, 113:677kk; H. Homeyer, Attila der Hunnenkonig von seinem
Zeitgenossen dargestellt, Berlin, 1951, 36kk. Az ibérekrôl még Nikétas
Paphlagonensis, MPG, 105:64, ad hlrt, az alânokat Epiphanios, ibid., 120:221,
emliti. Az apszilokrôl Id. D. Grofte, Prokop: Gothenkrieg, 2. kiad. Leipzig, 1903,
230kk; Malalas, GB kiadâs, 412-14, 523-ra tette megtérésûket. Lâszlô Gy., "A kettds

honfoglalâsrôl", Archeolôgiai Értesitô, 97, 1970, 161kk., inlg az orosz évkônyveket a
S. H. Gross—O. P. Sherbowitz-Wetzor, edd., The Russian Primay Chronicle,
Cambridge, Mass., 1953, 55 s 62, fehér ugorok, s a fekete ugorok Kiev mellett,
kiadâsban hasznâltam. Szt. Gyril s a magyarokrôl a Vita ss. Cyrilli et Methodii episcoporum, a Pauler Gy. —Szilâgyi S., szerk. A magyar honfoglalds kutfôi, Bp. 1900,
352k., s 354, kôzôlt részlet. Kirâly P. "A magyarok emlltése a Konstantin legendâban". Magyar Nyelv, 70, 1974, Iff., és 157kk., illetve u.ô., "A magyarok emlltése a
Metôd legendâban", ibid., 70, 1974, 269kk., s 406kk. Ema Patzelt, "Die Mission
Cyrills und Methodius in verfassungsrechtlicher Schau", Studi medievali, 5, 1964,
241kk. A. J. Toynbee, Constantin Porphyrogenitos and His World, London, 1973,
464kk., târgyalta a magyar ûgyet a "Petcheneg"-besenyô tâmadâssal kapcsolatban a
csâszâri szerzô De administrando imperio, cc. 38-41, tett megjegyzései alapjân,
aminek szôvege a MPG, 113:157kk., kiadâsban talâlhatô: kritikai kiadâsât Moravcsik

Gy. végezte el, szôvegét R. J. H. Jenkins fordltotta angolra. Cf. Constantine
Porphyrogenitus'. De administrando imperio, 2. kiad., Washington, DG., 1967.

Szendrey Tamds (Erie, PA):

HÔMAN BÂLINT HELYE ÉS SZEREPE
A MAGYAR TUDOMÂNYOS ÉLETBEN
— Rôvid megemlékezés —
Nem

emlékbeszédet kîvânok

mondani Hôman Bâlint

felett, bâr ilyen jellegû megemlékezésre is szivesen vâllalkoznék. Tîz éves gyerek voltam 1951-ben — akkor érkeztûnk az

Egyesûlt Âllamokban —, amikor Hôman Bàlint tôbb éves
raboskodâs utân meghalt a vâci fegyhâzban. Azôta tôbb tekintetben fejlôdôtt a magyar tudomânyos élet, sok régi tudôst
"rehabilitâltak", rengeteg fiatal tudôsjelôlt mûveli a tudomâny
régebbi és ûjabb pâlyâit; megvâltoztak, legalâbb is részben, a

zord idôk, de Hôman Bdlint sorsât, életpâlyâjât és munkâssâgât csak kevesen ismerik és a magyar tôrténetîrâst és kultûr-

politika fejlôdését târgyalô kônyvek és tanulmânyok csak elvétve vagy egyâltalân nem foglalkoznak vele.
Doktori disszertâciôm megirâsa szùkségessé tette, hogy foglalkozzam Hôman Bdlint munkâssâgâval. Ôsszeszedtem
kiadott munkâit és azt a nagyon kevés râvonatkozô îrâst; ezek
alapjân megîrtam disszertâciômnak Hôman Bâlintrôl szôlô
részét. Évekkel késôbb meglâtogattam ôzv. Hôman Bâlintnét
és fiât, ifj. Hôman Bâlintot és feleségét; egy tôbb mint két
napig tartô tanulsâgos és értékes beszélgetés kôvezetkezett és
ennek egyik eredménye tôbb ûj adat feljegyzése lett Hôman
Bâlint életérôl, munkâssâgârôl és emberi kapcsolatairôl; tovâbbi eredménye pedig Hôman Bâlint utolsô kéziratânak
kiadâsa lesz. A kéziratot, amelynek cime Ôsemberek — ôsmagyarok, Hôman Bdlint 1944/45-ben îrta és a bonyolult
magyar ôstôrténelmi kérdésekben egyik legnevesebb tudôsunk
néha polemizâlô, de kikristâlyosodott véleményét adja.
Miutân elmondtam érdeklôdésem eredetét és eredményeit,

Hôman Bdlint tudomânyos és kultûrpolitikai tevékenységérôl
szeretnék rôviden megemlékezni. Sajnos, tîz percre szabott
rôvid ôsszefoglalô jellegû elôadâsban nem lehet kitérni Hôman
Bdlint életének, mûkôdésének és munkâssâgânak szerteâgazô
jelenségeire, îgy csak a leglényegesebb mozzanatokrôl szôlok.
Szâzadunk tudomânytôrténetének és kultûrpolitikâjânak
egyarânt egyik vezéralakja volt Hôman Bdlint (1885 —1951),
kivâlô magyar tôrténész és tudomânyos szervezô. Tudomânyos
pâlyâjânak sok eredménye kôzûl csak néhânyat emlitek. Mint
tudôs és kultûrpolitikus, mindig a magyar mûlt hagyomânyaira épîtett. A magyar tôrténettudomâny ûj tôrekvéseit
nemcsak lelkesen tâmogatta, bâr a pozitivista tôrténettudo

mâny lelkes mûvelôje is volt. Viszont alapvetô szerepet jâtszott
az ûj szellemtôrténeti tôrténetfilozôfia és az erre alapozott
môdszertan meghonosîtâsâban is. Tôrténelmi munkâssâga a

pozitivista irânyzat befolyâsât tiikrôzi; erre jellemzôk pénz- és
vârostôrténeti munkâi; mûveinek és tudomânyos szervezésének
nagyobb része viszont mâr a szellemtôrténeti iskola jegyében
tôrtént. Részt vett a Minerva Târsasâgnak, a magyar szellem
tôrténeti irânyzat talân legfontosabb korai csoportosulâsânak
megalakitâsâban és mûkôdésében; Szekfû Gyulâval egyiitt
megirta a Magyar Tôrtênet c. tôbb kôtetes és tôbb kiadâst
megért alapvetô szellemtôrténeti szintézist. Az ûj môdszer térhôdîtâsânak két lényeges mozzanatâhoz is Hôman neve

fûzôdik; ô szerkesztette A magyar tôrténettudomàny kézikônyve c. sorozatot és a programszerû A magyar tôrténettudo
màny ûj ûtjai c. tanulmânykôtetet is. Tôrténetirôi munkâssâga
ezenkîvùl fôleg a magyar kôzépkorra vonatkozô îrâsaiban
talâlhatô.

Mint kultûrpolitikus, mind csalâdi, mind elôdjének hagyo-

mânyaira épitett. Édesapja, Hôman Ottô, a klasszika-filolôgia
terùletén ért el tudomânyos elismerést, de inkâbb mint kultûr

politikus vâlt ismertté, mert mint mûvelôdésûgyi âllamtitkâr
elkészîtette a magyar kôzépfokû oktatâs reform tervezetét még

a szâzadfordulô idején. Fia, mint kultûrpolitikus, az apa hagyomânyaira is épitett. Elôdje a miniszteri székben Klebelsberg
Kunô volt, szâzadunk egyik legkivâlôbb kultûrpolitikusa,
akinek munkâssâga kiterjedt a kultûrpolitika gyakorlati és
elméleti kérdéseire is; ezenkivul szerelmese s lelkes tâmogatôja

volt a tôrténettudomânynak is. Kétségkivul nagy hatâssal volt
Hôman Bâiintra.

Bâr nehezebb kôrûlmények kôzôtt, mint nagynevû elôdje és
a vilâgnézeti és vilâggazdasâgi vâlsâg idején tôltôtte el tîz évét,
mint vallâs- és kôzoktatâsûgyi miniszter; tehetségéhez képest a
legmesszebbmenôkig tâmogatta a magyar kulturâlis élet
minden megnyilvânulâsât. Kultûrpolitikai tevékenysége nemcsak a szervezeti kérdésekre korlâtozôdott, de megértô és széles
lâtôkôrû figyelemmel kôvette a magyar kulturâlis élet szerteâgazô jelenségeit. Ismerte és értékelte a magyar kulturâlis élet
ellenzéki mozgalmait is, bâr személyesen nem mindig osztotta
a sok reform-mozgalom még nagyobb szâmû reform-javaslatait. A hâborûs évek idején visszavonult az aktiv politikai
szerepléstôl és mint a Magyar Tôrténelmi Târsulat elnôke
harcolt az egyre délibâbosabb és opportunisztikusabb tôrté-

netszemléletek ellen. Viszont élete végéig hûséges maradt tôrténelmi eszméihez és ezért a hâborû utân elîtélték, mint
hâborûs bûnôst miniszteri szereplése miatt. Vâllalta a sûlyos

bôrtônbûntetést, bâr ellenezte a német megszâllâst és a
Sztojay-kormâny kinevezését is.
Tudomânyos és politikai felfogâsa kétségkîvûl ellentétben

âllt az ûj hatalmasok felfogâsâval. Vâllalta ennek a helyzetnek
kôvetkezményeit is. A nehéz bôrtônévek megviselték és 1951

nyarân visszaadta lelkét Teremtôjének. Élete végéig hû maradt
elveihez és bâr sokan nem osztjâk sem véleményét, sem vilâgnézetét, egyik illusztris elôdjének, Horvdth MzTidZynak, az
1848/49-es szabadsâgharc idején a felelôs magyar minisztérium vallâs- és kôzoktatâsûgyi miniszterének és nemzeti tôrténetîrâsunk egyik megalapozôjânak szavaival meg kell âllapîtanunk, hogy: A mi feladatunk az, hogy bâr szilârdul ragaszkodva elveinkhez, meggyôzôdéseinkhez, tûrelmesek legyûnk
mâsok elvei iront s a meggyôzôdést, ha annak tisztasâgdrôl,

ônzetlenségérôl kételkedni okunk nincs, tiszteljûk mindenkiben. — Meggyôzôdésem, hogy ezek a szavak vonatkoznak
Hôman Bdlint életére és munkâssâgâra. Hâtrahagyott kéziratâhoz îrt elôszavamban részletesen kifejtem majd ezeket a
gondolatokat.
*

*

*

Szabô Magda:

A MAGYAR NÉPDAL SZEREPE
A MAGYARSÂG MEGMARADÂSÂBAN

Gyakorlati példdk, eredmények
1943, Kisida\

Amikor ezt a témât vâlasztottam akadémiai székfoglalômul, gondolatban visszaperegtek elôttem az évek kezdô
tanîtô koromig.
Mivel a II. vilâghâborû nem akart végetérni és a férfiak

egyre fogytak hazânkban, szukség lett a nôk munkâjâra is. îgy
kerûltem Kassa mellé Kisidâra kântortanitônak.

Ennek az

âllâsnak betôltéséhez nekem, mint nônek, kûlôn pûspôki

engedélyre volt szûkségem, mivel addig nem volt egyetlen nôi
kântor sem Magyarorszâgon.
Kisida kb. 463 leiket szâmlâlt abban az idôben. Ebbôl 40

tankôteles gyermek volt.
zatra. A magyar tagozat
ki. Teljesen osztatlan
lânyok vegyesen) folyt a

25 jârt a szlovâk, és 15 a magyar tagotanulôi a szegény csalâdokbôl kerûltek
iskolâban (I —VIII. osztâlyig, fiûk,
tanîtâs, ami nem volt kônnyû feladat,
mert a szûlôk nagy része vegyes nemzetiségi hâzassâgban élt. A
Felvidéknek ezt a részét 1938-ban kaptuk vissza és a nemzeti
ségi problémâk nem egyszer nyîlt ellenségeskedést robbantottak ki.

Csalâdlâtogatâsaim sorân sok szomorû dolgot tapasztaltam. Sok helyen csak a nagyszùlôk beszéltek magyarul, a szûlôk

mâr nem. îgy az unoka sem tudott tôbbet, mint nagyszûlei.
Néhâny csalâdban mindenki tôrte a magyar nyelvet, de talâltam magyarul egyâltalân nem beszélô, sot nem is értô csalâ-

dokat, pedig eredetileg ôk is magyarok voltak, de a jobb megélhetésért, a nagyobb darab kenyérért beolvadtak az uralkodô
nemzetbe. A visszacsatolâs utân azonban ûgy vélték, az a
helyes, ha a gyermek magyar iskolâba jâr.
Mivel az egész falu népe rômai katolikus volt, îgy a szentmiséket, illetve a litâniâkat hasznâltam fel a magyar nyelv és
kultûra terjesztésére. Enekelni nagyon szerettek, îgy a dalokon
keresztûl szîvûkhôz tudtam férkôzni. A szentmiséket mindkét

nyelven énekelték és azon az egész falu apraja-nagyja jelen
volt. Ugyancsak eljôttek az ebéd utâni litâniâra is.

Ez adta az ôtletet, hogy litânia utân a templomban visszatartsam ôket és magyar népdalokat tanîtsak nekik. A legények
szîvesen fujtattâk az ôreg orgonât "tûlôrâban" is. A megtanî-

tâsra kiszemelt dal szôvegét mindenki kézbe kapta. A tanulâs
szôvegolvasâssal és értelmezéssel kezdôdôtt, majd eljâtszottam
és elénekeltem a dalt. Utâna frâzisonként szépen megtanultâk.
Mâr az elsô énekôra utân vâltozâs âllt be magatartâsukban,
ami tovâbbi munkâra ôsztônzôtt.

Az elsô magyar népdal, amit ilyen môdon tanîtottam a

"Maddrka" volt, amelyet Kodâly Zoltân Szuhân (Heves megye)
jegyzett le. Vâltozô ritmusû, csodâlatosan szép dallamâban a
katonânak vitt legény hazavâgyôdâsa dalol:
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Hogy kis falum népének mit jelentettek ezek az énekôrâk,
csak akkor tudtam meg, amikor 1943 nyarân Lévâra kellett
mennem szlovâk nyelvtanfolyamra, amelynek vezetôje dr.

Wagner Ferenc, a kôreinkben jôl ismert tôrténész volt. Egymâs
utân kaptam a "hazahivô" leveleket, amelyekben az is benne
volt, hogy: "Mi a csudânak tanulsz te, kisasszonyka, szlovâkul,
biszen mi anélkûl is megértûnk tégedet." Ezek utân
mondanom sem kell, hogy milyen ôrômmel mentem vissza és

ôk milyen szeretettel fogadtak. Ûgy éreztem, hogy a népdalokon keresztùl az ezeréves Magyarorszâg szeretete ébredt fel

bennûk és lelkûkben tisztâzôdott az annyit emlegetett "anyaorszâg" fogalma és szerepe.
Amikor 1944-ben ott kellett hagynom ôket, sîrva bûcsûztak
tôlem a falu szélén és utoljâra szâllt utânam a fenyvesek kôzott
kîgyôzô ûton a kâszonimpéri (Csik megye) dal, amelyet szintén

Kodâly Zoltân gyûjtôtt: "Elmenyek, elmenyek, hosszû ûtra
menyek":
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1945, Ullô-,

A II. vilâgbâborû és az I956-os szabadsâgharc utân szétszôrattunk a vilâg minden tâjâra és a felszîvôdâs, beolvadâs a
befogadô népek csalâdjâba egyre veszélyesebb méreteket dit.
Nem mindenki érzi kôtelességének, hogy gyermekét magyar
szôra tamtsa. Ezek a szûlôk nem lâtjâk, hogy micsoda ôriâsi

kincset hagybatnânak ôrokûl gyermekeiknek azzal, hogy ôseik
nyelvére is megtanîtjâk ôket. A két nyelvet beszélô nemzedék
két kultûra birtokosa és âpolôja lehet. Sajnos, az idegen nyelv
és életforma ûgyis az elsô helyet foglalja mindig el a hazâjâtôl
tâvol nôvekvô ifjûsâg életében, mivel ôseinek nyelvét egészen
szûk kôrben tudja csak beszélni.

1945-ben Budapest "felszabadulâsa" utân megkezdôdôtt a
tanîtâs a romos, ajtô-ablak nélkûli iskolâkban Magyarorszâgon.

Ullôre kaptam beosztâst, amely 27 km-re van a fôvârostôl.
Ott is énekeltettem a tanulôkat, ott is népdalokat tanîtottam.

Még a pârtszervezet sem tudott munkâmba belekôtni jô ideig,
pedig argus szemmekkel figyelték a tanîtôk, tanârok mûkodését. 1950-ben mâr 120 tagû gyermekkôrusom volt (fiûk,
lânyok vegyesen) és az elsô monori jârâsi dalosversenyen az
"Amott legel" kezdetû betyârnôtâval és Bârdos Lajos "Hârom

viddm népdal" c. kétszôlamû népdalfeldolgozâsâval elsô dîjat
nyertûnk. Ettôl kezdve minden elsô dîjat elhoztunk és gyakran
szerepeltûnk Pest megyében és a fôvârosban — sôt egyszer a

râdiôban is. De mindig csak magyar népdalt, vagy népdalfeldolgozâst énekeltûnk, sohasem az ûn. "mozgalmi dalt".
1952-ben azonban — az egyre erôsôdô pârt-nyomâs
miatt — vâlaszûtra kerûltem és fâjô sziwel bâr, de megvâltam
az iskolâtôl. Kôrusom fél év mûlva feloszlott, azôta sem tudott
Ullôn senki ûj gyermekkart szervezni.

1968, San Francisco:

Két évig vezettem San Franciscoban magyar iskolât,
amelyet 18 —30 gyermek lâtogatott hetenként. Megdôbbenve
tapasztaltam, hogy ugyanazok a problémâk vannak itt is, mint
a szlovâk nyelvterûleten élô magyarok kôzôtt voltak annak
idején. A kûlônbség csak az volt, hogy sokan ûgy vélték, ha

gyermekeiket elhozzâk a magyar iskolâba, mâr eleget is tettek
kôtelességûknek. Azzal nem tôrôdtek, hogy a gyermek megcsinâlja a kapott feladatot és nem is beszéltek vele otthon sem
magyarul. Pedig eredményt csak akkor lehet elérni, ha otthon
is tôrôdnek a gyermekkel, ha otthon is beszélnek vele
magyarul.

Itt is a népdaltanîtâs âllt oktatâsi tervem kôzéppontjâban.

Valôban éneklô iskola volt ez a kis csoport. Minden hazafias
ûnnepen, târsadalmi eseményen énekeltek tanîtvânyaim. Az
iskola — amely a Magyar Hâz keretében mûkôdôtt — ônâllôan
karâcsonyi mûsort, anyâk napjât és nyilvânos évzârô vizsgât
rendezett.

Ez a hârom esemény mindenkinek sok kedves ôrât és
ôrômet szerzett és sokat megerôsîtett a tovâbbi kûzdelem folytatâsâra abban a reményben, hogy egyszer a szabad Magyarorszâg visszahîvja kûlfôldre szakadt gyermekeit.
Volt tanîtvânyaim kôziil ôten mentek Burg Kastl-ba, 1-2 év

utân hârman visszajôttek, ketten kitartottak és egyik ebben,
mâsik pedig a kôvetkezô tanévben szerzi meg a gimnâziumi
érettségit és hârom nyelv birtokâban tér vissza a csalâdi kôrbe.
Azt is ôrômmel kônyvelhetem el, hogy volt tanîtvânyaim kôzûl
nem egy ma is tevékenykedik a cserkészcsapatoknâl.
De milyen kicsi eredmény ez, ha a San Francisco-i ôbôl
kôrnyékén élô magyarok szâmât vesszûk tekintetbe!

A magyar népdal meghatdrozdsa, fejlôdése, hatdsa

A zenei nevelés alapja a magyar népdal. Idegenben tehât
szintén a magyar népdal lehet a magyar nevelés alapja. A
beszédkészség idôvel ûgyis kopik a kevesebbet hasznâlt nyelven,
de a dalokat nem felejti el az ember soha, mint ahogy az anyanyelven megtanult imâdsâgokat sem. A magyar zenét pedig
"Nem mi talàltuk ki — mondja Kodâly —, meg van az mdr
1000 éve. Mi csak âpolni, ôrizni akarjuk a régi kincset és ha
lehet, gyarapûani."^ Mindent el kell kôvetnûnk, hogy gyermekeink megszeressék és megtanuljâk népunk szebbnél-szebb
dalait, mert îgy egész életre szôlô immunitâst kapnak a késôbbi
ârtalmak ellen. Ahogy az orvostudomâny kiizd a gyermekbetegségek ellen, ûgy kell nekûnk is kûzdenûnk a dalok, hagyomânyok, népszokâsok és az anyanyelv elfeledése ellen.

Mâr Szent Istvân korâban a "lectura et cantura" (grammatika és muzsika) alkotta a mûveltség alapjât. Ez a felfogâs
egészen a XVII —XVIII. szâzadig uralkodott iskolâinkban.

Mindnyâjan tudjuk, hogy Szent Gellért pûspôk "kûlônôs
ének"-ként jegyezte fel a magyar bûzaôrlô lâny dalât, amelyet
orszâgjârâsa alatt hallott. Természetes, hogy kûlônôsnek vélte,
mert olasz fôldôn egészen mâs volt a dallamok formâja,
csengése.

A magyar nép — legalâbbis egy része — mâr szâzadok ôta

ir és olvas, de zeneileg îrni és olvasni még a XIX. szâzad végén

sem igen tudott. Zenei életiinket hosszû ideig a szâjhagyomânykultûra jellemezte. Az egyszôlamû éneklés orszâgszerte dîvott s

a dalok "szâjrôl szâjra" szâlltak. îgy keveredtek a kûlônféle
néprétegek dalai egészen a XIX. szâzad elejéig. A nemesek és a
falvak kûlônbôzô târsadalmi rétegeihez tartozôk ugyanis mâs
és mâs dalokat tudtak és énekeltek. A nép megoszlott vallâs,
foglalkozâs és vagyon szerint. Ez a kûlônbôzôség érzôdik a
dalokon is. Nem egy helyen "gânyô" nôtâknak csûfoltâk
példâul a napszâmban dolgozô fôldmunkâsok, béresek dalait.
Bartok Béla tôbbek kôzôtt Baracson (Fejér megye) gyûjtôtte az
alâbbi vâltozô ritmusû, munkâra biztatô, de egyben legénytâncra is alkalmas "gânyô" nôtât: "Béreslegény, jôl megrakd a
szekeret"...
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A vârosok kôzvetlen kôzelében levô falvakban, ahol "bejârô
munkâsok", iparosok, kereskedôk is keveredtek a fôlddel foglalatoskodôk kôzé, mâr a vâros hatâsa is érvényesûl az énekelt
dallamokban. Igy keveredett a népdal a magyar nôtâval, vagy
a divatos slâgerrel.
A népdal fogalmât nagyon nehéz meghatârozni. Talân azt
lehetne mondani, hogy a néppel egyutt fejlôdôtt dallamok
azok, amelyeknek szerzôi a nép soraibôl keriiltek ki, az ô gondjaikat, életûk aprô-cseprô eseményeit ôrôkîtik meg. Ezért van
az, hogy egy-egy dallam orszâgszerte ismeretes, de minden
vidéken mâs-mâs szôveget dalolnak hozzâ. Ilyen példâul a
"Kalapom a Tiszân ûszkdl" kezdetû dal, amelyet Koddly
Zoltdn Farkasdon (Nyitra megye) gyûjtôtt. Ezt a szôveget
Czuczor Gergely irta. A Tisza-melléki dallam eredeti szôvege:
"Fûj, sûvôlt a Mdtra szele" volt.
A dallam hasonlô formâban él a Kôzép-Volga tâjân a csuvasoknâl. Ritmusképlete azonos, csak dallamvonala mâs, mint
a mienk.
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Pdlôczy Horvdth Addm kôltô és népdalgyûjtô (1760 — 1820)
"O és ûj, mintegy ôtôdfélszâz énekek: ki magam tsinâlmânya,

ki mâsé"^ c. dallam-gyûjteményében îrâsba foglalta mindazokat a dalokat, amelyeket ô maga ismert, vagy hallott. Ez a
gyûjtemény 1813-ban jelent meg kézirat formâjâban (természetesen nem a ma ismert kottairâsi môddal). Tarkân keve-

rednek benne nép-, mû- és idegen dalok, egyhâzi és virâgénekek. Ez a Magyar Tudomânyos Akadémia birtokâban lévô
becses érték tartalmazza a régi zenei folklôron kîvûl a legszebb
kuruc dalokat és diâk-énekeket is. A kôtetben mintegy 357

melôdia van és ebbôl 45-ôt tûntet fel a szerzô a maga "tsinâlmânyânak". Sajnos, kéziratos volta miatt semmi hatâsa nem
lehetett a mûlt szâzadban élô, dalszeretô emberekre, pedig
azôta az alâbbi virâgének igen elterjedt; "Ej, haj, gyôngyvirdg"
cimmel, illetve kezdettel:
J
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Ugyanez a helyzet Tôth Istvdn fûlôpszâllâsi kântor "Aridk

és dallok" (versekkel) c. kéziratos munkâjâval is, pedig gyûjteményében jelentôs népi melôdia-anyag van, jônéhâny zongorakîsérettel egyûtt. Ebben a munkâban, amelynek keletkezését
1828 és 1843 kôzé teszi a zenetôrténet, talâlkozunk az egyhâzi
énekek mellett elôszôr verbunkossal (toborzôval) és egyéb
tâncdallal.^

Erdélyben ugyanebben az idôben végzett jelentôs kutatâst
Kriza Jdnos unitârius pûspôk (1811 —1875), aki teljesen a nép
kôrében élt és igy annak nemcsak dalait, hanem népkôltési
értékeit is ismerte és gyûjtôtte szaktudâssal. A " Vadrôzsdk" c.

kôtet az egyik legszebb székely népkôltési gyûjtemény. Példâul;

az "Édesanydm karjdn nevelt engemet"kezdetû dal szôvege
Erdélyben maradt, de dallama a bujdosôkkal âtkerûlt Mold-

vâba, ahol Koddly Zoltdn a csângôk kôzôtt lelte meg az alâbbi
szôveggel:
_
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A mûlt szâzad zeneirodalmâban nagyon nehéz meghûzni
azt a hatârvonalat, amely a népdalt elvâlasztja a népies mûdaltôl. A polgâriasodô nemzet elsô képviselôjeként jelentkeznek a népszînniûvekben énekelt dalok. A népszînmû 1840 és
1900 kôzôtt élte virâgkorât és vâlogatâs nélkûl "hozta forgalomba" a vârosi mûdalokat, amelyeknek szerzôit zômmel
ismerjûk.
Az ûgynevezett magyar mûdalok terjesztésében nagy szerep
jutott a cigâny zenészeknek is.
A cigânyok Magyarorszâgon a XIV. szâzad alkonyân
tûntek fel. Nâlunk akkoriban citerâsok és sîposok képviselték a
népi zenészeket. A cigânyoknak jô zenei ôsztônûk, alkalmazkodô magatartâsuk van; ellesték ezeket a dallamokat és jârtukban-keltûkben egyre messzebb vidékekre vitték ôket. Igy vették
ât lassan a népies mûdalok terjesztését is. Ennek a szerepûknek
kôszônhetô, hogy szerte a vilâgon "cigânyoknak" gondoinak
bennûnket és dalainkat azonositjâk a cigânyok dalaival. Ha
valaki hallott valaha eredeti cigânydalt, az tudja, hogy azok
merôben mâsok dallamszerkezetileg és hangulatilag is, mint a
magyar népdalok.
Az a hiedelem is téves — miként a fentebb emiîtett is —,

hogy vândor cigânymuzsikusok hoztâk be hazânkba a cimbalmot és a hegedût.

Azt mindnyâjan tudjuk, hogy a hegedû mai formâja csak a
XVI. szâzadban alakult ki a nagy olasz hegedûkészitô mesterek
mûhelyében. (Ose a lant és egyéb hûros hangszer volt.) A cimbalmot pedig a XV. szâzadban emlitik elôszôr hazânkban

cymbalum néven. (Ez a régi cimbalom a Sândor-Érdy kôdexben tûnik fel elôszôr, formâja szerint lant vagy hârfa hason-

lôsâgât mutatja és nem ûtôvel, hanem ujjakkal verték.)
Mint mâr emlîtettem, a dalok stîlusa — igy a népdaloké is
is -

ugyanûgy vâltozâsokon ment keresztûl, mint a magyar

nyelv. A nép nyelve egy volt a dallamok nyelvével és egyik
hatâssal volt a mâsikra.

Bartok Béla vizsgâlat alâ vetette népûnk ôsi — ûn. pentaton (5 fokû) — dallamait és ôsszehasonlitotta azokat a szom-

szédos népek népi dalaival. Nem jutott azonban tûl messzire,
mert szomszédaink népzenéje a tudomânyos feldolgozâs
kezdeti stâdiumâban van.

Koddly Zoltdn szerint a kôzép Volga vidékén élô cseremiszek (marik), votjâkok, csuvasok zenéje — mâr amit sikeriilt
felszinre hozni — mutatja a legnagyobb hasonlôsâgot a miénkkel. Szerinte az ôsi ôsszefûggésben alig lehet kételkedni, mivel
a magyar dallamkincsnek éppen ez a rétege a legidegenszerûbb
Eurôpâban és a kôrûlôttûnk lakô népek kôzôtt. Viszont,

amerre csak magyar lakik, kimutathatô. ^
Ezt a réteget jellemzi a la-do-re-mi-szo (pentatonika) hasznâlata, amely a nyugati zenekutatôkat arra késztette, hogy a
magyare az orosz népek csalâdjâba soroljâk.
John Erskine "A Musical Companion" c. kônyvében azt îrja
egy helyen, hogy a magyar népzene hasonlît legjobban az orosz
népzenére, de nyelve, sôt erôsen ritmikus tâncmuzsikâja egyik
népével sem mutât hasonlôsâgot.®
Ennek az elôadâsnak a keretében — sajnos — nem fér bele

a népdalok szerkezetének, ritmusképletének, hangterjedelmének vizsgâlata, illetve ismertetése vagy mâs népek dallamaival
tôrténô ôsszehasonlîtâsa, igy csak azt szeretném megemlîteni,
hogy népzenekutatôink kb. 200 tôrzsdallamot tartanak nyilvân
a zenei ôsrétegbôl.

Magyarorszâgon a teljes népdalkincset kb. 3000-re becsûlik. Ebbôl mintegy ezer dallam az, amelyet âllandôan énekelnek.

A letûnt szâzadokkal természetesen nemcsak nyelvunk,
hanem dalaink hangrendszere is vâltozott. Felszîvta az idegen
szerkezetekbôl azt, amit hasznâlni tudott. Ez azt jelenti, hogy
ôsi ôtfokû dallamaink utân a hétfokû hangrendszer kôvetkezett. Ilyenek: dôr, lid, aeol, mixolid, sôt késôbb a moll és a

dûr. Ha azonban ezekbôl kiemeljûk a sûlytalan hangokat,
megkapjuk az ôtfokû alapszerkezetet. A dôr, lid, frig és
mixolid hangsorok az egyhâzi zenében talâlhatôk, innen kerûltek ât a nép dalaiba, de egészen mâs frazeolôgiâval.* A ku-

tatôk ennél a problémânâl felteszik a kérdést, vajon nem talâlkozott-e a magyar nép ezekkel a hatâsokkal még kereszténnyé
vâlâsa elôtt?

A nagyheti Allelnja-daLllam példâul egyik zoborvidéki
aratôdalunkban fellelhetô:
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Az egyhâzi dallamok, amelyeket a nép "istenes énekek"-nek
nevez, nagy hatâssal voltak dalainkra, mivel a dal tanulâsa

kezdetben a templomokban hallâs utân tôrtént (természetesen

csak egyhâzi énekrôl lehetett szô). îgy fordulhatott elô, hogy a
nép a templomi énekeket variâlta sajât "vilâgi nôtâi"-ban is.
Igy vâlt a nép ajkân az eredetileg Istent dicsérô dallam nem
egyszer az élet napi gondja-baja, vagy ôrôme mellett panaszos,
vagy vîg (nem egyszer szerelemrôl szôlô) dalla.
Mâs orszâgokban is sokszorosan ôsszebogozôdott az egyhâzi
népének a vilâgival. Savonarola** farsangi dallamokra îrta

vallâsos szôvegeit, "hogy az ôrdôgtôl elragadja dalait".'
Az egyhâzi énekeskônyvek 1607-ben Szenci Molnâr Albert
"Psalterium"-âban, illetve 1651-ben a "Cantus Catholici"-ben

hoznak a szôveg mellett dallamot is.

Bizonyos, hogy még ma is talâlhatunk Magyarorszâgon
egyhâzi és vilâgi szôveggel egyarânt dallamot.

A "Szent vagy, Uram" kôtet 134. sz. éneke: "Ûdvôzlégy,
Krisztusnak drâga szent teste" tôbb vilâgi dallammal mutât
hasonlôsâgot. Ilyen az "Ej, menjûnk innen, mert itt megvernek" XVII. szâzadi nagyszalontai bordai, vagy a XVIII. szâ-

zadbôl valô "Ârokszâllâsnâl volt egy veszedelem" kezdetû tréfâs
dal, amelyet Bartha Dénes és P. Horvâth Âdâm gyûjteményében egyarânt megtalâlhatunk.

Ezenkîviil ide sorolhatô még a "Cstllagom, révészem" kez
detû zoborvidéki balladaszerû népdal is, amelyet Kodâly
Zoltdn Lédecen (Bars megye) jegyzett le.
A fent emlîtett dalok rokonsâgban vannak a Râkôczi-nôta
egyik tipusâval, amely a Vietorisz-kéziratban két vâltozatban is
fellelhetô 1680 kôrûl.®

Természetesen ugyanez a helyzet a protestâns egyhâzi

énekeknél is. Pl. a 134. sz. genfi zsoltârbôl (Âldjâtok az Ûr
nevét) szârmazik "Nem ettem én egyebet" kezdetû népdalunk.
Ezt a dallamot Egressy Béni "Pârbaj, mint istenîtélet" c.
népszmmûvében 1848-ban énekelték elôszôr profân szôveggel.

A dallamot Egressy valôszînûleg ôntudatlanul hasznâlta fel a
népi szôveghez. O ugyanis sokat foglalkozott zsoltârokkal. (A
szôveg Fûredi "100 magyar népdal" c. kôtetében jelent meg
elôszôr nyomtatâsban, de a nép ismerte azt megelôzôen is.)
Meg kell emlîtenem a népies mûdalok hatâsât is, mert ez
kûlônosen 1850 és 1900 kôzôtt volt nagy. A szerzôk nem
minden esetben ismertek, mivel gyakran névtelenûl, vagy nem
sajât neviik alatt jelentették meg dalaikat.
Az 1848-as magyar szabadsâgharc hatâsa a dalokra is kiterjedt. Egyre magyarosabb dallamok szûlettek és Dankô Pistâig egyre népiesebbek lettek. A csûcsot Liszt Ferenc rapszôdiâiban érték el és îgy vâltak az egész vilâgon ismertekké. A

nép kôzôtt ez az ûj mûzene annal inkâbb hatott és terjedt,
minél kôzelebb âllt a népi formahagyomânyokhoz.
Az ûj 7 fokû hangnemek hatâsa ekkor vâlt leginkâbb érzékelhetôvé. Vannak dalaink, amelyek lâgyabb, vagy keményebb (moll, ill. dur) hangzâst mutatnak, teljesen azonos
szôveggel.
A dîszîtô hangok azonban sosem alakultak ât kromatikus
felhangokkâ. Vegyuk példânak a "Tollfosztôban voltam az
este" kezdetû felsôiregi (Tolna megye) népdalt, amelyet Bartôk
Béla gyûjtôtt 1907-ben. Ebben a dallamnak a vége két vâltozatban ismeretes:
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Ennek felhasznâlâsâval îrta Szentirmay Elemér egyik
legkedveltebb szerenâd-dalunkat, a "Csak egy kislâny van a

vilâgon"-t. A nép pentaton-vâltozatât, a népszînmû pedig
7-fokû vâltozatât énekli. (Lâsd fent.)
Még Magyarorszâgon voltam, amikor koreai gyermekeket
hoztak orszâgunkba. Ezek a gyermekek képtelenek voltak egy
dur vagy moll hangsort elénekelni, de a pentatont jâtszva
daloltâk. Itt, Amerikâban pedig még azok a fiatalok sem
tudjâk elénekelni, hosszas prôbâlkozâs utân sem az 5 fokû
hangsort, akik rajonganak az ûn. "Folk-Songs"-ért.
A mûdalok hatâsa azonban nemcsak gazdagltotta, hanem

szegényebbé is tette népdalkincsûnket. Elôszôr a melizmât
(hajlîtâst) pusztîtotta ki, amely a mûlt szâzad ôtvenes éveiben
erôsen dîvott. A melizmâk elhagyâsa a XX. szâzad elején leegyszerûsîtette az éneklést. Az ûj, ûn. szôtaglô énekformâhoz
kevesebb tudâs és kevésbbé jô fui is elegendô. Ezért lehet
manapsâg a magyar népdal tanitâsânak nagy szerepe magyarsâgunk megôrzésében, megmaradâsâban az idegen népek tengerében. (Nem is beszélek arrôl, hogy dalainkon keresztûl adhatunk foldrajzi, tôrténelmi és irodalmi ismereteket is gyermekeinknek). Ma mâr ûgy énekelûnk, ahogy beszélûnk. Igy

idegenben élô fiataljaink kônnyen megtanuljâk.

A népdalok kûlônbôzô fajtâit emlitettem elôljârôban. îgy
tôbbek kôzôtt a virâgénekeket is, amelyek ezen a néven sosem
voltak ismeretesek a nép kôrében. Ezeket a dalokat az egyhâzak ugyanis egyesûlt erôvel ûldôzték.
Sylvester Jdnos ugyan 1541-ben a biblia nyelvéhez hasonlîtotta a virâgénekeket, de nem târgyât, hanem kifejezési môdjât: "Mikoron ilyen felséges dologban ilyen alâvalô példâval
élek, a ganéjban aranyat keresek. Nem azon vagyok, hogy a
hîvsâgot dicsérjem. Nem dicsérem azt, de dîcsérem a beszédnek nemesen valô szerzésit." (Mai nyelvre âtîrva.)^
Pàzmdny Péter is megemlîti prédikâciôiban a virâgéneke
ket, amelyeknek szerzôi és éneklôi "orszâgos keritôk, kôzônséges kutakat mérgesitôk", akik "tort vetnek" és "nincs az a

bûntetés, melyet nem érdemelnek azzal, hogy undok virâg
énekeket Irkâlnak, melyeket mind gyermekek s mind leânyasszonyok tudnak és csaknem minden hâzak ezekkel zengedeznek".'"

Meg kell még emlîtenem a siratô-éneket is, amelynek
eredete az ôskorba nyûlik vissza és még ma is élô szokâs.
Hazânkban, mint zenei mûfajnak, nagy a jelentôsége,
mivel a rôgtônzésnek és a recitâlô éneknek ôsszekapcsolâsa. A
recitativo nem mâs, mint zenei prôza. Ûtem és ritmus nélkûli
ének; nincsenek képletei és a dallam frâzisai ismétlés esetében
is szabâlytalanok.
Talân sikerûlt — ha csak vâzlatosan is — ismertetnem a

magyar népdal fejlôdését, formâit. Az elemeire bontott dallamkincs minden boncolgatâs ellenére is egy és oszthatatlan,
szorosan hozzâtartozik népûnk életéhez és îgy mindnyâjunk-

hoz. Aki nem ismeri a magyar népdalt, az nem alkothat képet
magânak népûnk emberi és nemzeti értékeirôl.
Bartok Béla Kodâly Zoltânnal egyûtt élete fô feladatâul

tûzte ki a magyar népdalok osszegyûjtését. Munkâssâguk forradalmian megvâltoztatta — a népzene felé fordulâssal —
egész zenei életûnket.

Kodâly ûj énektanitâsi môdszere pedig mâr a kisgyermekekben is kifejleszti a jô ballast és az ûn. "laprôl éneklés"
technikâjât. Elképzelése szerint a zenének kell a nevelési rendszer kôzpontjâban âllnia, ûgy valahogy, mint ahogyan az a régi
gôrôg târsadalomban volt, aboi a "gôrôg ember még a piacon
is muzsikât lélegzett be".'^
Tanîtâsi môdszere nemcsak a zenei îzlést, banem az eszté-

tikai érzéket is kifejleszti a nemes emberi tulajdonsâgokkal
egfyûtt a gyermek lelkében.
Népûnk — az ûjabb kutatâsok bizonysâga szerint is — nagyon ôsi kultûra letéteményese. Nem egy népdalunk ôrzi ennek
nyomait. Nyîlt kérdés, bogy bonnan és melyik népen keresztûl

érvényesûltek ezek a batâsok még nyomatékosabban. Reméljûk azonban, bogy ez is sok mâs, fûggôben levô problémâval
egyûtt a tudomânyok ôsszefogâsâval megoldbatô lesz.
Kôtelességeink gyermekemkkel szemben

Sokan feltették mâr nekem a kérdést: Mit tegyûnk bât?

Hogyan lebet megmenteni gyermekeinket az ôsi magyar
kultûra szâmâra? Mit kell tennûnk, bogy az ûj bazâban el ne

veszîtsék a régiek — sokszor ismeretlennek — szeretetét?
Példaképûl âllbatnak elôttûnk az elszakîtott terûletek
magyarjai. Élnek magyarok a Felvidéken, Kârpâtaljân,
Erdélyben, Délvidéken, Moldvâban és az orszâg nyugati
szélein. Sokan megmaradtak magyaroknak minden nebézség,
ûldôztetés és elnyomâs ellenére is. Vajon miért? Mert ûgy érzik,
bogy ez a rendeltetése fôldi életûknek. A mâs népek kôzôtt valô
élés — kûlônôsen a szabad vilâgon, aboi nemzeti szokâsaink

megôrzése miatt nem ûldôznek bennûnket, vagy nyelvûnk
basznâlata miatt nem kerûlûnk rabszolgasorba — nem akadâ-

lyozbat bennûnket ôseink bitének, nyelvének, dalainak megôrzésében. A gyermek bamar megtanulja, bogy ottbon vagy

szûleinek barâti kôrében, mâs vilâg jârja, ott mâsként kell
beszélni, énekelni, viselkedni.^^
Az éneklést nem kell drâga pénzen elsajâtîtani, az bennûnk
van, azt csak gyakorolni kell.
Annyi mindent megtesznek, gyakran erejûkôn felûl is a
szûlôk gyermekeikért! Tanîtsâk magyar szôra, dalra kicsinyeiket! Ha ôk nem lennének ebben jâratosak, vigyék el magyar
iskolâba, vagy cserkészfoglalkozâsokra gyermekeiket.
Elôbb-utôbb minden gyermek bûszke lesz râ, hogy nemcsak egyetlen nyelvet tud, hanem van neki egy csalâdi "titkos
nyelve", amit csak kevesen tudnak.
Otthon, Magyarorszâgon is kûzdeni kell nemzeti kultûrânk
megtartâsâért, mert az idegen, elnyomô, istentelen rendszer
tervszerûen irtja a lelkekbôl a nemesebb emberi tulajdonsâgokat és népûnk ôsi hagyomânyait. Csak a kûlfôldôn élôk
szâmâra készit propaganda céljâbôl ilyen târgyû fïlmeket.
Annyi szellemi kincset hagytak rânk elôdeink, mint talân
egynépresem. Kôtelességunk azt megôrizni, tovâbbadni, mert
egyszer mindnyâjunknak el kell szâmolni sâfârkodâsunkrôl.
A reménytelenùl legyintôknek hadd mondom még el, hogy
a francia népdalkutatôk "A La Claire Fontaine" c. Franciaor-

szâgban mâr ismeretlen népdalt Q.uebecben talâltâk meg. Az
1500-as években âttelepûlt franciâk hoztâk magukkal és az ûj
vilâgban is megôrizték. Innen vândorolt vissza az ôhazâba 400
év eltelte utân a népdalkutatôk kôzremûkôdésével ez a kedves

kis népdal.^^
Lehet, hogy amit mi itt megôrzûnk, az marad meg a kései
nemzedékek szâmâra. A jôvôt senki sem ismeri. Szent Istvân és

Nagyasszony népe el nem veszhet nyomtalanul, az biztos.
Amerre jârunk, ahol élûnk, mindenûtt kôtelességunk annyit
megtartani és tovâbbadni ôrôkségunkbôl, amennyit csak lehet.
Az evangéliumi gazda is megbûntette azt a sâfârt, aki a
kapott talentumot elâsta és megdicsérte, aki azt kamatosan
adta vissza.

Lehet, hogy az âltalunk megôrzôtt dallamok inspirâljâk
majd a nagy muzsikusokat halhatatlan zenemûvek megîrâsâra.

Ki tudja ezt? Ki ismeri a jôvôt? Hiszen szinte mâr az is csodâval
hatâros, hogy annyi idegen hatâs, annyi idegen vérkeveredés
ellenére is megmaradt a magyarsâg ôsi zenei nyelve.

A magyar nyelv sokkal nagyobb vâkozâson ment ât a letûnt
szâzadok folyamân, mint a dallam. Az ôsi ôtfokû dallam ma is
fellelhetô eredeti formâjâban dalainkban, amit nem mondhatunk el nyelvùnkrôl. A "Halotti beszéd"-et, vagy az "O
magyar Mâria-siralom" néven ismert nyelvemlékûnket senki
sem értené meg eredetiben, azt le kell fordîtani a mai élô

nyelvre. (V.Ô. Sylvester Jânos idézetével, elôbb.)'''
A hazânkban uralkodô idegen einyomâs ellensûlyozâsâra
otthon is a népzene felé fordul a zenekultûra. Az ûj zenemûvek
a régi pentaton hagyomânyokat kôvetik. Ez is a tiltakozâsnak
egyik môdja a 32 éve tartô idegen uralom és hatâs ellen.'^
Dalos nemzet vagyunk, ez vitathatatlan. Daloijunk bât
idegenben is csodaszép nyelvûnkôn minél tôbbet, minél tôbbSan Franciskôban 6 éven ât vezettem a Stephaneum kis
kamarakôrusât. Kb. 100 népdalt tanîtottam meg ez alatt az
idô alatt az alkalmi dalok vagy nemzeti iinnepek dalai mellett.
A dalok mindenkinek felùdûlést jelentettek, bârmennyire
fâradtan érkezett is a heti 3 ôrâs énekôrâra. A kôrus egyik
kedves dala a "Kicsi nekem ez a hâz" volt, a Bartôk Béla âltal

gyûjtôtt "Erre kakas, erre tyûk" kezdetû derceni (Bereg megye)
dallamra:
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A kamarakôrus addig dalolgatta ezt a dalt, mig valôban
kicsi lett az a hâz és a Stephaneum kénytelen volt sokkal
nagyobbat venni San Franciscôban.
Mi, magyarok mâsképpen gondolkozunk, mint mâs nemzet
fiai. Jô volna, ha megismernénk egymâst dalainkrôl, amely
ôsszekôtô kapocs lehet kôzôttûnk orszâghatârokon, vilâgrészeken ât. Adja Isten, hogy nyelvûnk, dalaink erôsîtsenek bennûnket megmaradâsért folytatott kûzdelmunkbenl
Befejezésûl énekeljûk el kôzôsen Bartôk Béla 1910-ben
Nagymegyeren (Komârom megye) lejegyzett dallamât.

amelynek érdekessége, hogy szôvege Nagyszalontârôl szâr-

mazik, csak dallama Komârom megyei. îgy ôtvôzôdôtt ôssze
hazânkban egyik vidék a mâsikkal. Ezt a dalt bûcsûk alkalmâval, jô vâsâr utân âldomâs ivâsnâl dalolta népûnk. Enekeljûk

bât: "Ugy tetszik, hogy jô helyen vagyunk itt"...
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• Frazi'ulogia: crtelmi tagolâs. a zcnemû frâzisokra, azaz hosszabb-rôvidebb zenei
lagokra boniâsa cezurâkkai (metszetekkel). jelekkel, vagy szûnetekkel,
*' SavoJiarola-, Fra Girolamo (1452-1498) dominikânus szerzetes. Firenzében fel-

Icpctt a ncp es a papok romlottsàga ellen. Vallâsos, demokratikus âllamot akart tercmteni, de a ncphangulat ellenc fordult és igy mâglyân lelte halâlât.
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Noël Péter (Edmondton, Kanada):
A TUDOMÂNYOK HARMONIAJA
Amiôta az elsô ember megjelent a fôldôn, problémâk tôm-

kelegével talâlta magât szemben. Az idôk folyamân az egyszerû
kerék felfedezésétôl a modem rakétâkig hosszû ût telt cl. A

praktikus tudomâny két nagy âgon haladt elôre. Az egyik az
embert kôrûlvevô anyagivildg megértése és az ember céljainak

szolgâlatâba âllitâsa; a mâsik magânak az embernek fizikai
karbantartâsa. Egy harmadik tudomânyâg is kifejlôdôtt az
emberben és az anyagon kîvûlâllô, de az emberhez szilârdan
hozzâtartozô lelki és szellemi tudomâny.

Az elsô képviselôi a matematika, mechanika, vegyészet és
az ezeket mûvelô mérnôki és tudôs târsadalom.

A mâsikat az orvosok târsadalma képviseli.
A harmadikat a vallâsok, pszicholôgusok târsadalma kép
viseli.

Az idôk folyamân a tudomâny hârom âga, amely kûlôn
ûtakon haladt, egyre szélesedett és lassan egymâsba ért. Ma
egyik sem tud meglenni a mâsik kettô nélkûl. A kétezeréves
Biblia csaknem valamennyi csodânak nyilvârutott jelensége ma
vilâgos és megmagyarâzhatô, de nem szûkségszerûen ismételhetô és létrehozhatô. A Szenthâromsâg tana példâul, amely
szerint hârom isteni személy, egymâstôl fûggetlenûl egy személyt alkot, lâtszôlag ellentmondô. A modem tudomâny
szerint az atom szerkezete pozitîv atommagok, a protonok
kôriil keringô negativ elektronok sokasâgânak kombinâciôja,
amelyet egy erô tart ôssze. Ez a hârmas ôsszetételû viszony a
Szenthâromsâg tanânak legtôkéletesebb szimbolikus magyarâzata. A prôton az Atya, az electron a Fiû, az ôsszetartô erô a
Szentlélek.

Az einsteini relativitâs, az anyag-energia dualitâs alapjân

megmagyarâzhatôk a Bibliâban leîrt csodâk. A modem tudo
mâny eljutott arra a fokra, hogy szûkségszerûen bebizonyltotta
a Teremtô létét. A hit tehât bizonyîtott lett, ami âltal a têny
fogalmâra emelkedett.
Egyik tudomânyâg sem mellôzheti a mâsik kettô hasznâlatât anélkûl, hogy ostoba, semmitmondô, csak kûlsôségekben

megnyilvânulô mûkôdést ne mutasson fel, amelynek eredménye nem szolgâlja sem az embert, sem alkotôjânak, az Urnak a
céljait.
Vegyùk elsônek a természettudomânyt. Az ateisztikus
anyagelvûség elismeri a mérnôk, a fizikus és a vegyész fontossâgât az orvostudomânnyal kapcsolatban, de tagadja a szellem
létét. Elfelejti, bogy az ember csak kivitelezô és csak azt tudja
kivitelezni, amit a Teremtô megenged neki.
Az anyagelvûség szerint minden magâtôl lett, az ember

mindent meg tud valôsitani, csak idô kérdése. Nincs lelki vilâg,
az csak babona. Môdszere a hedonisztikus, felelôtlen élet, a
pillanatnyi gyônyôrôk elérése, a moral nevetségessé tétele.
Eredménye? Minél tôbbet tud lâtszôlag, annal tôbbet akar
tudni és nem akarja tudomâsul venni, bogy emberi képességei
nagyon is korlâtoltak. Szellemi kielégûltsége gyakran a kâbîtôszer, alkohol mértéktelen fogyasztâsâhoz és végûl az ôngyilkossâghoz vezet.

Ezzel szemben az igazi tudôs, amikor eredményt ér el,
boldog, kielégult, mert tudja, bogy kôzelebb kerult Alko
tôjânak megismeréséhez. A legtôkéletesebb istentisztelet az Ur

tôrvényeinek megismerése és azok alkalmazâsa az Ûr céljai
érdekében.

Amikor az elektronrezonanciât tanulmânyoztam és bizonyos ûj tôrvényszerûségeket fedeztem fel, amelyeket mûlt
évben az Ârpâd Akadémia természettudomânyi osztâlyân elôadtam, ûgy éreztem, bogy az Ur céljât szolgâlom, amikor a râk
és egyéb megbetegedések âltalânos, ûj mecbanizmusânak leîrâsâval embertârsaimon segîtbetek. Mint mérnôk ember, az ûj
elmélet bevezetésével az iparban és vegyészetben vârbatô széleskôrû alkalmazâsa mellett elsôsorban az orvostudomânyt krvântam szolgâlni. Eddigi eredményeimet és âllitâsaimat neves

magyar tagtârsunk, Pulvâri Kdroly professzor a mûlt évben, és
néhâny bônapja két neves amerikai tudôs is megerôsîtette.
Az orvostudomâny valôban értéktelen lenne a modem
fizikai, elektromos, elektronikus, sugârzâsi, mérési, kémiai

tudomânyok nélkûl. Azonban ôriâsi ûr tâtongana a lelki vilâg
elismerése nélkûl, amelynek vizsgâlata a modem pszicholôgia
feladata.

Az ateisztikus anyagelvûséggel szemben a mâsik véglet a

szellemi és lelki tudomâny maradi âgazata, amelyik a természettudomânyok semmibevevésével és leértékelésével szembe-

szâll az alkotô Isten végtelen logikâjâval létrehozott vilâgmindenség tényével. Akik ezt a tényt semmibeveszik, sajât
tudatlansâgukkal és felelôtlenségiikkel ugyancsak ateista
anyagelvûség hideg, lelketlen vilâgânak kiépîtéséhez jâruinak
hozzâ.

Érdemes megemlîteni, hogy az ateista vilâgszemléletet legjobban tâmogatô Szovjetuniô, amely tagadja a szellemi és lelki
vilâg létezését, a legtôbb pénzt és idôt kôlti ennek az âltala nem
létezô lelki vilâgnak a tanulmânyozâsâra, természetesen
politikai céljai megvalôsitâsa érdekében, hogy az emberiséget
rabszolgasorba dônthesse.
Amint az atom sem tud meglenni akârmelyik hârom alkotôjânak hiânyâban, akként az emberi tudomâny sem érvényesûlhet egymagâban.

A hârom tudomânyâg kiegyensûlyozatlansâga dekadenciâhoz és sûlyos vâlsâgokhoz vezet. A tôrténelem tanulsâga szerint
azonban mindig akadtak és akadnak igaz emberek, idealistâk,
prôfétâk, akik bâtran sîkra szâlltak és sikra szâllnak az igazsâg
érdekében. Minden prôféta kôzôtt a legtôkéletesebb Krisztus
volt. Az Ô isteni eredete egyâltalân nem ellenkezik a modem
tudomâny egyetlen paragrafusâval sem. Az âltala lefektetett

doktrinâk abszolûtak és megsértésûk magâban rejti a bûntetést. Az âltala létrehozott csodâk tôrténelmi tények. A mai
természettudomâny pontosan meg tudja magyarâzni ôket,
bizonyos dolgokat meg is tud valôsîtani, de nem mindent. A
természet tôrvényeit Isten fektette le; Krisztus, mint a Szenthâromsâg egyik tagja, tudta ezeket a tôrvényeket és volt
hatalma alkalmazni ôket. Az emberi tudâs azonban soha sem

éri el ezt a nivôt, talân még aszimptotikusan sem tudja megkôzehteni, akârmilyen magas szinvonalra jut is el a tudomâny.
A materialista-ateista tudôsok nincsenek egyedûl. Bizonyos
egyhâzi kôrôk, tôbbnyire alacsony mûveltségû vagy politikai
befolyâsukat féltô egyhâzi vezetôk gyakran szâllnak szembe és
teszik ezt ma is, az egészségesen haladôszellemû kutatô vilâggal, kôztûk vilâghirû egyhâzi természettudôsokkal. Bizonyos
eg^'hâzi kôrôk még mindig tagadjâk a fôld gômbôlyûségét

annak ellenére, hogy ûrhajôk fényképei minden kétséget kizârôan bebizonyîtottâk: a fôld gômbôlyû alakû.
Az emberiség legnagyobb âtka az ostobasâg, amely ha
hatalomra jut, tôbbnyire hasonlô ostobâk miatt, borzalmas
kârokat tud okozni az egész emberiségnek.

A modem tudôsnâk, akârmelyik âgân dolgozik is az emUtett hârom alaptudomânyâgnak, el kell ismernie a mâsik
kettô fontossâgât és minél tôbb ôsszekôtô szâlat kell kiépîtenie
azokkal.

A harmônikus tudomânyos egyiittmûkôdés egyik legkivâlôbb képviselôi a bencések voltak. Szent Benedek, az egyhâz
egyik legnagyobb szentje alapîtotta a rendet 500-ban. Monte
Cassino-i magânyâban sok mâs remetéhez hasonlôan nem
emberi kéz alkotta épûletben, hanem az Ur templomâban, a
természetben igyekezett kôzelebb kerulni Teremtôjéhez. Erdekes pârhuzam ez az ôsmagyarok istentiszteletéhez, amelyet a
berkekben, erdei pâzsiton rendszerint valamilyen forrâs kôze-

lében tartottak. Ki tudja, mi tetszik jobban az Ûrnak? Diszes
templomokban egymâs ruhâzatât mustrâlgatô ûres lelkû farizeusok sokasâga, vagy egyszerû, de megfelelô értelemmel rendelkezô egyének ôszinte elmélkedése a szabad természetben?
Szent Benedek nem jârt templomba és mégis az Egyhâz egyik
legnagyobb szentje lett, mivel megtanulta a legtôkéletesebb
istentiszteletet. Az âltala alapîtott bencés rend mottôja, az "ora
et labora" (imâdkozzâl és dolgozzâl), az egész vilâgon elterjedt.
Sok értékes természettudôst adtak a bencések a vilâgnak,
kôztûk Jedlik Anyost, az unipolâris dinamô feltalâlôjât és sok
mâst. Egyik kezûkben a kereszt, mâsikban a szerszâm és a
kônyv volt és van. A tuberkulôzisban egy évtizede olasz bencés

ért el ôriâsi sikert és bebizonyîtotta azt a tényt, hogy a lelki
tudomânyok mûvelôje fontos természettudomânyi munkât is
képes elvégezni.

Érdekes dualitâst, szimbôliumot jelent a hârmas szâm az
életben. A Szenthâromsâg, a hâromszôg, az atomfelépités, az
einsteini relativitâs-anyag-energia egymâshoz valô viszonya, a

csalâd szerkezete apa-anya-leszârmazott, az elektrotechnikâban az âram-feszûltség-ellenâllâs, az elektromos tôltés-âramidô, tôltés-kapacitâs-feszûltség, a mechanikâban a feszûltségmâsodrendû nyomaték-keresztmetszeti tényezô egyértelmû

ôsszefuggése. Ezeken kîvul sok-sok hârmas ôsszefiiggést is talâlhatunk a bennûnket kômlvevô vilâgban.

Ezek a tôrvényszerûségek, valamint az a tény, hogy képesek
vagyunk ôket felismerni, kiértékelni, mint alkotô elemeket
tovâbbi bonyolult tôrvényszerûségekbe beépiteni: megdônthetetlen bizonyîtékai annak, hogy egy Felsôbbrendû Lény kigondolta, megtei-vezte és kivitelezte ezt a logikailag harmonikusan
egymâsba illô, de rendkîvul szerteâgazô komplexumot, amit
vilâgegyetemnek nevezûnk. Hogy ezt a felsôbbrendû lényt

Istennek, Ûrnak, Teremtônek, Manitounak vagy mâsnak nevezzûk, nem jelent semmit. Megismerni azonban legjobban
sajât tôrvényszerûségeinek a megismerésén keresztûl tudjuk.
Céljait pedig ezeknek a tôrvényszerûségeknek megfelelô alkalmazâsâval az emberiség érdekében tudjuk szolgâlni.
A mai zilâlt târsadalom vâlsâga idejében, amikor a homo

sapiens eljutott a Hoidra, a Vénuszra, a tâvolsâgok eltôrpûltek, a tudomâny ôriâsi eredményeket ért el, kérdezhetjûk:
vajon boldogabb lett-e az ember? A pârtatlan vâlasz: nem.
Miért? Az ok egyszerû: a tudomâny hârom âga kôzôtt nincsen
harmônia. A hedonisztikus szexuâlis élet, a kâbitôszerek, a

magzatelhajtâs nagyipari nîvôn korcs emberfajtât tenyésztett
ki, amely a csalâd szentélyét félrerûgva a bûntényeket tudomânyos môdszerekkel fejleszti soha nem lâtott szintre.
Van-e kiût ebbôl az atomhâborûba vezetô kâoszbôl? Van.

A megoldâs azonban nem a tudomânyt félrerûgô, vissza az
egyszerû fôldmûvelô târsadalomhoz vezetô ûton van, amely a
tûlszaporodott emberiséget ûgysem tudnâ eltartani, hanem a
hârom modem tudomânyâg harmonikusan ôsszefûggô tovâbbfejlesztése terén vâlik lehetôvé.
A megoldâs: korszerû felelôsséget vâllalô tudôs târsadalom
kifejlesztése, amelyik képes a meglévô fôldi javakat tovâbbfejleszteni az egyre nôvekvô emberiség anyagi szûkségleteinek
fedezésére, de amellett erôs kézzel képes rendet tartani és az

anyagi szolgâltatâsok mellett megfelelô lelki és erkôlcsi irânyitâst is képes adni.
A korszerû tudôs a Teremtô papja, akâr mérnôk, fizikus,
kémikus, orvos vagy éppen valamelyik egyhâz képviselôje.
Mûkôdési terùlete a munkahely, az iskola és a csalâd.
Véletlenûl megint ûjabb hârmas ôsszefûggés. Ha ezen a hârom

terûleten dolgozô tudôsok egyûttmûkôdnek, akkor az emberiség bârmilyen nehézségekbe kerûl is, tûléli azt, ha hallgat
Teremtôjének szavâra, amelyet Madâch fejezett ki legjobban
"Az ember tragédiâjâ"-ban:
"Ember, kûzdj és bîzva bizzdl".

Nyirâdi-Szabô Imre:
EMLEKEZES

Végig az ûton az ôsz mâr elhintette kônnyeit. Lassan haladt
a sîrok és âlmodô fâk kôzôtt. A temetô olyan volt, mint az
elhagyott kert. Bâtortalan fâk âlldogâltak szerteszét. Kônnyû
felhôk ûsztak felettûk, mint a rohanô élet.

Most ott âllt a sîr elôtt. Nézte, nézte az idô nyomât. A
rozsdât, ami végigfolyt, mint a véres kônny. Nézte a lépcsôket,
az idôrâgta ajtôt. Minden, minden elmûlt! Minden elmûlik,
ami kedves. Annal elôbb, minél kedvesebb!

És itt âlmodik ô is.
Végigsimîtotta a levelet. Most mâr elmûlik az élet isl Nem
marad semmi. Semmi, csak az a néhâny emlék! Semmi mâs!

"Ugye, ha mâr nem leszek, eljôssz majd hozzâm? Megâllsz
majd elôttem és ûgy nézel râm, mint régen?
Tudom, hogy sokszor nincs erônk kimondani, amit szeretnénk, mert félûnk ônmagunktôl. Pedig én mindig ûgy ôriiltem, ûgy szerettelek, hogy îrhatok Neked! Igy tisztâbbak a

gondolatok. Igy végig tudnak menni az ûton, amelyen haladni
akarunk. Beszéd kôzben a szavak elmosôdnak, eltûnnek és
szépséguk elvész, mint a mûlô nap. Hiszen olyan kônnyen
elhallgatunk! Mert kevés a bâtorsâgunk, kevés a hitûnk.

Mennyire szerettem volna feléd kiâltani, hogy szeretlek. És
mennyire vârtam, hogy majd visszajossz.
Mint egykor, most is ôrôkôs ragyogâs vesz kôrûl! Ugye,
emlékszel? A haldoklô nap fénye beômlôtt az ablakon. Emlékszel, Kedves?

Te mindig olyan tâvol voltâl. Ki tudta, hogy merre jârsz?

Ha aztân nagyon elkoptak âlmaim rôzsâs szînei, akkor
magam elé idéztem szemed vilâgât. Ott ragyogott bennûk,
amit annyira szerettem.

Ugye, milyen furcsa az élet? Akit szeretnénk, hogy mellettûnk legyen, akivel szîvesen megosztanânk az életet, az

sohasem érti meg szândékunkat. Mire megtudja, akkorra mâr
késô.

Ott jârtâl az égen, tâvol az ismeretlenben!
Mindig azt kérdeztem ônmagamtôl, vajon mikor mondhatom el majd, amit annyira szeretnék.

És vârtalak! És vârtalaki Mennyire vârtalak az idôn âtl

Hogy majd egyszer csak ott âllsz elôttem. És én majd rohanva,
ûszva sietek feléd!

Akkor haltam meg, amikor elmentél. És akkor élednék fel
ûjra, ha megôlelnéd lelkemet. Ami a Tied — ôrôkre!"

A fenséges ôszi szél ôsszehajtogatta a levelet. Gyûrôtt és
ôreg volt mâr. Ûjra elborult az ég. Az ôrt allô fâk mozdulatlanul âlltak. Vârtak és figyeltek.
Csak az emlék ôrôk!
Haladt visszafelé a néma sîrok kôzôtt.

Még egyszer visszafordult.
— Az én kirâlyi halottam! — suttogta maga elé.
Aztân léptei zajât elnyelte a sivalkodô szél ijedt jajongâsa.

AZ ÂRPAD AKADEMIA
ORVOSTUDOMÂNYI OSZTALYANAK
ÛLÉSE
Az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlya az Amerikai
Magyar Orvosszôvetséggel karôltve 1977 november 26-ân,
szombaton délelôtt 9 ôrai kezdettel rendezte meg a Magyar

talâlkozô ûléseivel pârhuzamosan orvostudomânyi szakelôadâsainak sorozatât.

Az ûlést 9 ôrakor Zsigmond Elemér dr. (Ann Arbor, MI)
elnôk nyitotta meg. A jelenlevôk ûdvôzlése utân a mûlt év eseményeirôl szâmolt be.

10 ôrakor Felsôôry Attila dr. (Arcadia, CA) "A fâjdalomérzés kôzpontja" cîmmel tartotta meg elôadâsât.
11 ôrakor kerekasztal konferencia kezdôdôtt "Szakorvos-

képzés az Egyesûlt Âllamokban" cîmmel, amelyen Magoss
Imre dr. (Buffalo, NY), Zsigmond Elemér dr. (Ann Arbor,
Ml) és Vareska Gyôrgy dr. (Cleveland, OH) volt az elôadô.
12 ôrakor az Amerikai Magyar Orvosszôvetség tisztûjitô
kôzgyûlése, majd 1 ôrakor târsasebédje kôvetkezett.
2 ôra utân Batizy Gusztâv dr. (Akron, OH) "Ujabb fejlemények az elmebetegségek gyôgykezelésében" cîmmel adott
elô;

3 ôra utân pedig Vareska Gyôrgy dr. (Cleveland, OH)
"Orvostudomâny bélyegeken" cîmû vetîtettképes elôadâsât
tartotta meg.

Az orvostudomânyi osztâly ûlése nyilvânos volt. Az elôadâsokat kivétel nélkûl nagy érdeklôdéssel sokan hallgattâk
meg a clevelandi orvostârsadalom tagjai kôziil s a Magyar
Talâlkozô nem orvos érdeklôdô résztvevôi kôzûl is.

A MÉRNÔKÔK ES EPITESZEK

talAlkozôja
A Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége a Magyar
Talâikozôval pârhuzamosan 1977 november 26-ân rendezte
meg egész napos talâlkozôjât.
A kôzgyûlésen vitéz Hamvas Jôzsef elnôk szâmolt be a
Vilâgszôvetség tevékenységérôl. Kûlônosképpen hangsûlyozta a
kanadai Râkôczi Szôvetséggel egyiitt végzett munkât, amelynek eredményeként 30.000 dollar gyûlt ôssze, amelyet alapîtvâny létesitésére fordîtanak kimagaslô teljesltményt felmutatô
magyar ifjak jutalmazâsa céljâbôl.
Urmos Antal titkâr ôt rendes tag — Fekete J. (Toronto),
vitéz Gdlôcsy Zsigmond (Toronto), Koôs Kdroly (Kolozsvâr),

Mattyasovszky T. (Toronto) és Tôkési L. (Sao Paulo) — elhûnytârôl tett jelentést, majd a tagok létszâmârôl és befizetéseirôl adott szâmot.

A kôzgyûlés utân szakelôadâsok hangzottak el.
Czakô Kdroly (Seven Hills, OH) "Az amerikai vas- és acél-

ipar âtmeneti nehézségei" clmmel az amerikai vasipar tôrténetét ismertette diôhéjban. A vilâg acélkitermelése 1950-tôl
1977-ig200 milliô tonnârôl 800 milliô tonnâra emelkedett, az

Egyesûlt Âllamok részvétele azonban ebben a termelésben
ugyanakkor 57.4%-rôl 25.6%-ra csôkkent. A nyugati orszâgok
acélkitermelése 7.9%-rôl 21.1 %-ra, Japâné pedig 3.1%-rôl
23.7%-ra emelkedett. Az acélgyârtâs adatait az elôadô 29

orszâgra vonatkozôan tâblâzatokon mutatta be. Érdekes ôsszefûggésekre hîvta fel a figyelmet a japân és az amerikai acélipar
kôzt a Japânnak juttatott kôlcsônôk hatâsaként is.
Somogyi Lél (Medina, OH) a mikrokomputer alkalmazâsânak lehetôségeire mutatott râ. Ismertette a négy kûlônbôzô
"csalâd"-ot, a 80-as, 680-as, a Z 80-as és a 650-es csalâdot.
Hangsûlyozta, hogy a mikrokomputer még nagyon ûj a
technika vilâgâban, de igénybevételének hihetetlenûl nagy

arânyû és széles kôrû lehetôségei vannak. Az emlîtett "csalâd"okat gondolkozâsi sorrendben âllîtottâk ôssze tudâsuk kapacitâsânak megfelelôen. A mikrokomputerek hasznâlatâhoz az
"Introduction to Microcomputers" cîmû mû két kôtetét,
valamint Osborne Adam "Basic Concepts" cîmû munkâjât
ajânlotta.

Nâdas Gyula (Chicago, IL) hozzâszôlâsâban Somogyï Lél
elméleti kôzléseit gyakorlati példâkkai egészîtette ki és vilâgîtotta meg.

Noël Péter (Edmonton, Alberta, Kanada) a râkkutatâs mai
âllâsât ismertette. Anyagât az Alberta Research Council 450
kûlônbôzô adatânak komputer-elemzése alapjân âllitotta
ôssze. Bemutatta mûlt évben ismertetett mérési môdszerének

tôkéletesitését, amit Pulvâri Kdroly segitségével ért el. Felsorolta a kutatâsokat végzô tudôsok eredményeit, amelyekbôl
arra kôvetkeztetett, hogy a râkos szôvetek gyôgykezelésének ûj
eszkôze valôszînûleg az elektronrezonancia lesz.
Haldcsy Endre dr. (Reno, NV), a nevadai âllami egyetem

rendes tanâra s a Vilâgszôvetség egyik alapîtôja, volt elnôke a
"potencidlterek szdmûdsd"-roi tartott hosszabb elôadâst. Ilyen
szâmîtâsok anyagokban fellépô mechanikai feszûltségek, vîz- és
folyadékâramlâsok, levegôâramlâs és ezzel kapcsolatos aerodinamikai (repulési) problémâk, villamos és mâgneses terek
(mint pl. antennâk sugârzâsa, atomgyorsîtô berendezések tervezése stb.) problémâk megoldâsânâl nélkûlôzhetetlenek és bar
a szâmîtâs matematikâja szâzados mûltra tekinthet vissza, még
ma sem ad môdot gyakorlati esetekben a szâmîtâs zârt formâ-

ban valô keresztûlvitelére, s igy érthetô, hogy azt ma leginkâbb
villamos szâmolôgépekkel (komputerekkel) végzik, amikor is
nem formula-szerû, hanem szâmszerû eredmények kaphatôk.
A szâmîtâs matematikâja magas szînvonalû differenciâl-egyen-

letek megoldâsât hasznâlja és kihasznâlja az analizis sok tételét.
A fizikai alapot a Maxwell-féle differenciâl-, illetve integrâlegyenletek adjâk elektromâgneses terek esetében, s ezeket kell
megoldani egy tartomânyon belûl, amely tartomâny hatârain
a keresett potenciâl-fûggvény ismert vagy ismertnek tételezhetô
fel. Egyszerû esetekbôl felépîthetô sok bonyolultabb eset megoldâsa, annak felhasznâlâsâval, hogy a potenciâlterek ôsszegezhetôk, meg tûkrôzéssel is elôâllîthatôk, s szâmos egyéb mûfogâs

is alkalmazhatô. Ha szâmolôgépes (komputeres) môdszereket
alkalmazunk, akkor is sok matematikai meggondolâsra van
szûkség, hogy hasznâlhatô programokat tudjunk îrni. A diffe-

rencia-egyenleteket kûlônbségi hânyadosok egyenletével szokâs
megkôzehteni; relaxaciôs môdszereket széltében alkalmazunk
stb. Nagy nehézséget okoz mâgneses terek szâmîtâsâban a
mâgnesezés nem lineâris volta; ezt a problémât kûlônféle
iterâciôs môdszerekkel lehet megkerûlni. A vilâg nagy atomkutatô kôzpontjai jârtak az élen ezeknek a problémâknak megoldâsâban, de a magyar mérnôkôk — mint pl. a coloradoi
egyetemen Erdélyi Edward, a nevadai egyetemen a szerzô —
sem maradtak el.

Koe-Krompecher P. Làszlô dr. (Columbus, OH), a Vilâgszôvetség volt elnôke "Ezermilliô nyomor-hajlék a vilâgon.
Van-e remény megoldâsra?" cîmmel megtartott elôadâsâban a
vilâg lakossâgânak lakâshiânyâra vonatkozô nézetét, tapasztalatât és tanulmânyait ismertette. Szînes képeken, grafikonokon mutatta be a vilâg lakôsainak lakâsellâtâsât, amelynek
mintegy 50%-a emberileg nem mondhatô elfogadhatônak. A
legkedvezôtlenebb a helyzet India déli részén. A kérdés megoldâsât az elôadô a jelenlegi politikai kôriilmények kôzt,
sajnos, szinte lehetetlennek lâtja.

XIII.

A NEW YORK-I KELETI tARSASÂG
ELÔADÂSAI
Szombaton:

Nagy Istvân: A kirdlyfogalma és szerepe Mezopotdmiâban.

Kerezsi Agnes: Gilgames. A sumer epika és a Jdnos vitéz.
Irodalomtôrténeti ôsszehasonlîtô tanulmâny.
Veress Ors Ferenc: A nemzet és a nemzetiség kérdése az
Arpddok kordban. Szellemtôrténeti tanulmâny.
Veress Ors Ferenc: A magyar-sumer torténelem — A ma
gyar ôstôrténelem etdpjai.
*

Vasdrnap-,

Kerezsi Agnes: Néhdny lexikolôgiai megegyezés a magyar
és sumer szavakban és szôhaszndlatban.

Nagy Istvân: A kûlkereskedelmi és fizetési formdk elsô
megnyilvdnuldsai.
Szendrey Tamâs: A magyar szellemtôrténet egyes dgainak
fontossdga a magyar nemzeti ideolôgia kialakuldsdban.

Veress Ors Ferenc: A szkûdk szerepe a magyar ôstôrténelemben.

Veress Ors Ferenc: Miért fontos a tdltos-tanûds ideolôgidja
és a magyar sdmdnizmus rendszerezése?
Mihâly Ferenc: Magyar istentisztelet. Praktikum.

Veress Ors Ferenc:

NEMZET ÉS NEMZETISÉG AZ ARPADOK KORABAN

Az elôadô râmutatott Szûcs nemrégiben kiadott kônyvének
arra az elfogadhatatlan és hibâs nézetére, amely szerint a kôzépkori Magyarorszâgon nem volt még a nemzetiség és nemzet
kôzôtt kapcsolat, azaz nem volt meg az etnikai egység érzete.
Tôbbek kôzôtt idézte a magyar kirâlytûkôrként is fel-

foghatô Intelmek sorait, melyekben a kirâly I) tûlzô idegen

befolyâstôl ôvja fiât, 2) figyelmezteti, hogy kôvesse ôsei nemes
hagyomânyait, 3) tisztelje nemzeti egyéniségét, és tartsa fenn a
magyarsâg népi ônâllôsâgât. A magyar krônikâk és mâs îrâsok,
hagyomânyok arra mutatnak, hogy a magyarsâg etnikai hivatartozâsânak érzése talân erôsebb volt, mint ma. Râmutatott

arra is, hogy mi lehetett az alapja annak a téves felfogâsnak,
amely az ellenkezôjét prôbâita bizonyîtani.
*

Veress Ors Ferenc:

A MAGYAR ÔSTÔRTÉNELEM ETÂPJAI
A magyar-sumer tôrténelem a finnugor magyar tôrténelem
ellentétes nézete, amely nem zârja ki a finnugorsâg rokoni
kapcsolatât, de a tôrténelmi tâvlatokban nem mint eredetet,
hanem mint âgi rokonsâgot képezônek ismeri el. A magyarsâg

tôrténelmét a Mezopotâmiâban megtelepedô és az eurôpai kultûrât megalapitô sumerség nélkûl nem lehet megîrni. Nemcsak
a kiilfôldi kutatôk, hanem magyar kôzépkori krônikâink is
vilâgosan Mezopotâmia felé mutatnak, mint pl. Evilath fôldje,
amely a magyarsâg ôshazâjaképp szerepel. Konstantinosz
Porfirogennetosz "szabartoi aszfaloi" megjelôlése a magyar
sâg szâmâra a szabîrok, illetve a subartu népének szôlt, éspedig
igen ismerôs személytôl, Tormâstôl, aki a bizânci udvarban
jârt; mint az Arpâd-vérû herceg jôl ismerhette népe szârmazâsât. Az elôadô ezutân tôrténelmileg is megalapozhatô dâtumok alapjân periôdusonként és fôldrajzilag is lerôgzithetô terûletek alapjân vâzolta a magyarsâg ûtjât a legkorâbbi idôktôl
egész mâig. Elôadâsâban alâhûzta, hogy sok ûjabb adat âll
rendelkezésére és sok részletkérdés vâr még megoldâsra.
Szendrey Tamâs:

A MAGYAR SZELLEMTÔRTÉNET EGYES ÂGAINAK
FONTOSSÂGA A MAGYAR NEMZETI IDEOLÔGIA
KIALAKULÂSÂBAN
Szendrey Tamâs szokâsos felkésziiltségével târgyalta a
magyar szellemtôrténet egyes âgainak (ôstôrténelem, mitolôgia, régészet, filozôfia) szerepét a magyar nemzeti ideolôgia
kialakulâsâban, amelynek kûlônôsen ma végzetesen fontos

befolyâsa van a szétszôrôdott magyarsâg ôsszetartâsâban. Râmutatott, hogy lényeges vâltozâsok kôvetkeztek be a magyar
ôntudatban az elmûlt hét-nyolc év alatt mind otthon, mind
idekint. Ezt az ûj magyar ôntudatot âpolni és megismerni kell.
"Az elmûlt években megvâltozott a magyar ifjûsâg (itteni és
otthoni) gondolatvilâga, és hogy ezt mi okozta, arra egyrészt
Veress Ors mâr célzott, hogy ûjabb ôntudat, ûjabb ônismeret
van kialakulôban ideolôgiai, politikiai szempontok és hatâsok
mellôzésével." Ennek a folyamatnak vannak negatîv vonâsai is.
Az ônismeret lehet hamis is és tâplâlkozhatik hamis forrâsbôl
is. Ebben az âtmeneti korszakban nekûnk tôrténelmi ismeretre

alapozhatô ôntudatra van szûkségiink, mert anélkûl elveszûnk.
A szellemtôrténet hozzââllâs a tôrténelemhez. Ez lényegében
megszabja az egyén tudatât és egyéniségét is. A tovâbbiakban a
magyar ideolôgia szerepét emelte ki a magyar jellem és lélek
tovâbbi fejlôdéséhez és a magyarsâghoz valô hûséges ragaszkodâsban.

Veress Ors Ferenc:

MIÉRT FONTOS A TÂLTOS-TANITAS IDEOLÔGIAJA
ÉS A MAGYAR SÂMÂNIZMUS RENDSZEREZÉSE?
A Kârpât-medencébe szâllô magyarsâg magasrendû és ôsi
vallâsi fogalmakkal rendelkezett, mely megadta a magyarsâg
szellemi és ideolôgiai alapjât, ôsszetartotta az etnikailag ôsszeforrott népet. Vallâsi fogalma etnikailag kôtôtt volt és kifejezte
a magyarsâg szellemi hozzâtartozâsât. A nemzetet két alapvetô
tényezô tartja fenn: 1. nyelve és 2. szellemi tudata. A kettô egymâsnak vetûlete. Onmagam, mint magyar a tôrténelemben
alakul ki, mely a tudatban az ônismeretet és ôntudatot for-

mâlja. Tehât ahhoz, hogy ôntudatos magyar legyek és elfogadjam ônmagam, mint embert, magyar mûltam ismerete,
azaz a magyar tôrténelem nélkûl lehetetlen.

A magyar tâltos-tanîtâs, a magyar ôsi vallâs még meglévô,
de fôld alâ kényszeriilt formâiban tovâbb él és meglepôen
magas rendu filozôfîai és etnikai, azaz erkôlcsi vonâsokkal
rendelkezik. Sok vonâsa mentôdôtt ât az ûn. magyar katolicizmusba, amelynek magasrendûségét mâr sokan kiemelték.
Tovâbbi elméleti fontossâga a tâltos-sâmânizmus rend-

szerezésének, hogy e struktûrân keresztûl a szkita, hun, sumer
és âltalâban keleti kapcsolataink vilâgosabban kimutathatôk,
mivel e népek hasonlô vallâsi fogalmakkal rendelkeznek. E nézetek még ma is fennâllnak keleten, aboi a dogmatikus
vallâsok alapjât a mi ôsi sâmânizmusunk adja. A tovâbbiakban az elôadô a tantrikus kultusz mai virâgzô és itt Amerikâban is divatos vallâsârôl beszélt. Elôadâsât a népmûvészet,

népi bagyomânyok és népi alkotâsok gazdag, szimbôlikâjânak
a sâmânizmussal valô szoros egybefûzôdésének kimutatâsâval
fejezte be.

Veress Ors Ferenc:

A SZKITÂK SZEREPE
A MAGYAR ÔSTÔRTÉNELEMBEN

A szldta kérdés mâr régôta foglalkoztatja a magyar ôstôrténészeket és nem ok nélkûl. A kérdés megoldâsa a magyarsâg
ôstôrténelmének kulcsa is. Az elôadô a szkîtâk rôvid tôrté-

netének vâzolâsa utân a magyar krônikâk és a kûlfôldi tôrté-

nészek idevâgô megjegyzéseirôl beszélt. Kiemelte, hogy Nagy
Géza milleneum-kôrûli munkâssâga, amelyben a szkitâknak a
magyarsâggal valô rokonsâgât târgyalta, még ma is helytâllô és
még ma is akadnak otthon, akik basonlô irânyban prôbâljâk a
magyarsâg ôstôrténelmét megîrni. A szkîtâk a hivatalos irodalomban otthon azonban még most is szigorûan indoeurôpaiak.
A szkîtâk indoeurôpaisâga azonban mâig is azon a pâr szôn
nyugszik, amit Nagy Géza tôbb mint félévszâzada nemcsak
megkérdôjelezett, banem teljesen a magyarral egynemû adatnak mutatott be.

Mïhdly Ferenc.
MAGYAR ISTENTISZTELET

Mihâly Ferenc a torontôi Magyar Egyhâz liturgiâjât mutatta be, amelynek ô a szellemi vezetôje. Az istentisztelet egyes
részeit és azok forrâsait jelôlte ki és a gyakorlat végén a
kérdésekre vâlaszolva ôsszegezte a magyar jellegû vallâsi hit
fontossâgât.

Nagy Istvdn:

A KIRÂLY FOGALMA ÉS SZEREPE
MEZOPOTÂMIÂBAN

A kirâlysâg fogalma és szimbôluma a mezopotâmiai gondolkodâs és civilizâciô egyik legfontosabb kôzponti témâja.
Az elôadô azt a szumér felfogâst elemezte, amely szerint a
kirâlysâg az istenektôl szârmazik; megtârgyalta Ur vârosâbôl, a
III. dinasztia idejébôl fennmaradt tôrténelmi emlékeket, a
kirâly és az istenek fogalma, valamint szerepe kôzôtti eltérésekrôl, majd râmutatott azokra a korabeli hit- és felfogâsbeli
kûlônbségekre, amelyek a kirâly szimbôlikus szerepe kôriil felmerûltek a mezopotâmiai és héber tanîtâsokban.
Osszefoglalôul az elôadô kiemelte a kirâlysâg koncepciôjânak szimbôlikus, valamint mîtikus erejét és fontossâgât, megâllapîtotta, hogy a kirâlysâg fogalma napjainkig megôrizte
ezeket az alapvetô ôsi tulajdonsâgokat, majd végezetûl meg
târgyalta az elôadâs âltalânos és konkrét gondolatainak a
magyar Szent Koronâra érvényes vonatkozâsait.
Kerezsi Agnes:

GILGAMES: A SUMER EPIKA ÉS A JÂNOS VITÉZ
IRODALOMTÔRTÉNETI ÔSSZEHASONLITASA
Az elôadô a magyar és sumer irodalomban egyarânt kiemelkedô szerepet jâtszô epikai mûvet hasonlîtotta ôssze: a

Jânos vitézt és Gilgamest. Bevezetôben kitért a magyar nyelvi
formâk sumer azonossâgaira és râmutatott néhâny alapvetô
nyelvtani sajâtossâgra, amely a sumer és magyar nyelvi azonossâgot bizonyîtja.

Beszâmolôjânak kôzponti részében a két epikai mû formai
és szellemi rokonsâgât mutatta be; a rôzsa kôzponti szimbolikai
szerepe mindkét mûben hasonlô. A Gilgamesben az élet ûjrateremtésével és lényegében a gilgamesi eposz kôzponti szerepével fûgg ôssze. Igy a Jânos vitézben is a rôzsa az élet virâga,
vagyis a végtelenség és halhatatlansâg szimbôlikus jegye. A két
munka tôbb ezer éves tâvolsâga ellenére is sokrendûen rokon.
Jânos vitéz és Gilgames sem éri el ebben a létben, ebben a
realitâsban végcéljât.

XIV.

A CLEVELANDI MAGYAR TARSASÂG
KÔZLEMÉNYEI
A CLEVELANDI SZABADEGYETEM

ELÔADÂSSOROZATA 1977 TAVASZÂN
Marc. 25. — A Szabadegyetem elôaddssorozatdt megnyitja: dr. Nddas Jdnos. Harangszô Erdély felôl. Elôadô: dr. Illyés
Elemér (Németorszâg). Az elôadâst bevezeti és elnôkôl:
Homonnay Elemér. Liszt "Funérailles" c. mûvét elôadja: Alapi
Endre zongoramûvész.

Âprilis 1. — Mentsûk meg Erdélyt! Elôadô; Adorjdn Ferenc, az ausztrâliai Erdélyi Szôvetség elnôke. Elnôkôl és a vendégelôadôt bemutatja: dr. Kôtai Zoltân. Az elôadâs utân dr.
Németh Imréné zongoraszâmokat ad elô.
Az elôadâs elôtt film: Ausztria és Svdjc.

Âprilis 15. — A magyar sors és az édes anyafôld. Elôadô:
Molndr Jdnos. Elnôkôl: Torday Egon. Brahms "Intermezzo és
Ballada" c. mûvét zongorân elôadja: Pintérné Bdrdny Erzsike
zongoramûvésznô. Elôadâs elôtt film: Az ôrôkség.

Âprilis 22. — Urrepûlés és a mûvészet. Vetltettképes elô
adâs. Elôadô: Ewendtné Petres Judit.
Kdroly.

Elnôkôl:

dr.

Deme

Âprilis 29. — Ujabban feltdrt gôtikus szokrok a budai Vdrban.

Elôadâs

vetîtett

képekkel.

Elôadô:

Tôth

Gyôrgyi.

Elnôkôl: Radnay Rudolf. Carcassi A-moll Étude, Romantikus
Ballada c. mûveit elôadja gitâron, majd magyar dalokat
énekel gitâr kiséretével Bretz Emilné. Elôadâs elôtt film: Miért
mosolyogsz, Mona Eisa?
Mâjus 6. — "Repûlj, hajôm..." Ady-emlékest, a kôltô
szûletésének 100. évfordulôjân. Beniczky Addmné elôadâsa.
Kôzremûkôdnek: Dômôtôrffy Emilné, Halmay Tihamérné,
dr. Kdlnoki Kis Tiborné és Kossdnyi Miklôs.
Mâjus 13. — Tôrekvések a nemzetkôzi rend dtalakitdsdra.
Elôadô: dr. Ndvori Kornél (Détroit). Elnôkôl: dr. Somogyi
Ferenc. Liszt kevésbé ismert rapszôdidibàl ad elô Môzsi Istvdn
zongoramûvész. Elôadâs elôtt film: A harmadik Kina.

Mâjus 20. — Magyar mûvelôdésûnk ûtjelzôi kûlfôldôn.
Eredmények, célok és lehetôségek. Vetîtett képekkel és zenekisérettel. Elôadô: Somogyi Lél. Kôzremûkôdik: Papp Zsuzsanna. Elnôkôl: Kossânyi Miklôs. Elôadâs elôtt kûlônleges
szînes film.

Mâjus 27. — Beatrix — Nâpoly felséges virâga. (Adalékok
Mâtyâs kirâly ôtszâz éwel ezelôtt tôrtént hâzassâgâhoz.) Elô
adô: Haraszti Endre (Hamilton, Ont.). Elnôkôl: dr. Somogyi
Ferenc. Chopin "Valse E-moll" c. mûvét zongorân elôadja: dr.
A es Imréné zongoramûvésznô.
2.

A CLEVELANDI MAGYAR TARSASAG

AMERIKAI FENNALLAsANAK 25 ÉVFORDULÔJA
A Clevelandi Magyar Târsasâg szabadegyetemi elôadâssorozatât minden év tavaszân hosszû évek ôta Szent Lâszlô tisz-

teletére rendezett diszebéddel szokta befejezni. 1977 jûnius
12-én ezt az alkalmat ragadta meg arra is, hogy amerikai megalapîtâsânak 25. évfordulôjârôl megemlékezzék. A szerény
megemlékezés — a "Magyar Ujsâg" 1977 jûnius 7-én megjelent
szâmânak tudôsîtâsa szerint — vâratlanul orszdgos jelentôségû

jubileumi ûnnepséggé lett. A 300 terltékes dîszebéden ÉszakAmerika legtâvolabbi részeibôl neves egyhâzi és târsadalmi vezetôk jelentek meg, tôbb mint 50 magyar egyhâz és târsadalmi
egyesûlet képviseltette magât, a Magyar Târsasâg alapîtô és 25
év ôta mindmâig elnôke, NddasJdnos dr. pedig a vilâg minden
tâjârôl szâmtalan ûdvôzlô levelet és tâviratot kapott.
A szertartâsmesteri tisztet Molndr Zsigmond dr. lâtta el,
aki kôltôi szârnyalâsû megnyitôt is mondott. Ft. Kôtai Zoltdn
dr. fôszerkesztô bevezetô imâja az alkalom jelentôségét tôrténelmi tâvlatok értékelésének mérlegén mutatta be. Voinovich
George, Cuyahoga megye commissionere, az amerikai polgâr
ôszinte elismerését tolmâcsolta. Prech Fleanor, a clevelandi
Press nemzetiségi szerkesztôje, a Magyar Târsasâg kôzmûvelôdési tevékenységének eredményeit dicsérte. Burgydn Aladdr
gyârigazgatô, a Magyar Târsasâg alelnôke, angolul kôszôntôtte a magyarul nem értô vendégeket. Zdhony A. Jôzsef
fôtitkâr a Magyar Târsasâg 30 éwel ezelôtt az ausztriai

Innsbruck vârosâban tôrtént megalapitâsârôl emlékezett meg.

Varga Sdndor, az Ârpâd Szôvetség fôszéktartôja, a clevelandi
alapîtô tagokat és az elhûnyt alapîtô tagok ôzvegyeit mutatta

be. Molnâr Zsigmond dr. szertartâsmester a târsegyesûletek
kikûldôttei s a Magyar Târsasâg jelenlegi tisztségviselôit kôszôntôtte kûlôn is.

A diszebéd fénypontja fôtiszteletû Béky Zoltdn dr. refor-

mâtus pûspôk (az Amerikai Magyar Szôvetség, az Ârpâd Akadémia s tôbb mâs orszâgos magyar szervezet elnôke) magas
szârnyalâsû, lelkes beszéde volt, amely vâratlan megjelenését
fokozô ûjabb meglepetésként a Magyar Tdrsasdg jelentôségének méltatdsa utân NddasJdnos dr-nak, mint a Magyar

Târsasâg s a belôle kialakulô szervezetek, az Arpâd Akadémia,
az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendje, valamint a cleve
landi Szabadegyetem megalapîtôjânak, tovâbbâ a Magyar
Talâlkozôk és Kongresszusok, a tudomânyos, irodalmi és mû-

vészeti Ârpâd-pâlyâzatok s az elôbbiek eredményeit megôrôkltô évkônyvek (az ûgynevezett "Krônikâk") elindîtôjânak és

legfôbb irânyîtôjânak — az Ârpâd Akadémia nevében —
mûvészi kivitelû, nagy bronz plakettet nyûjtott ât.
Vargha Zoltdn fôtitkâr a vâlasztmâny kûlôn ajândékaként

a régôta tervezett Ârpâd-kupât adta ât a Magyar Târsasâg
elnôkének, Somogyi Lél pedig, mint az ifjûsâgi csoport elnôke,
a vâlasztmâny gyônyôrû, hatalmas pires rôzsacsokrât nyûjtotta
ât az elnôk legkôzvetlenebb munkatârsânak, Nddas Rôzsa drnak, Végûl Molndr Zsigmond dr. szertartâsmester a jelenlevôk
alâîrâsâval ellâtott, bekeretezett "dîszoklevél"-lel lepte meg
Nddas Jdnos dr. elnôkôt.

A hosszan tartô, meleg ûnneplés utân Somogyi Ferenc dr.,

az Ârpâd Akadémia fôtitkâra mondott kôltôi szârnyalâsû,
tôrténelmi tâvlatokba illesztett s a Magyar Târsasâg 25 évi
amerikai munkâjânak tényleges eredményeire utalô, rendkivûl
hatâsos "ûnnepi pohârkôszôntô"-t.
Nddas Jdnos dr., mint a Magyar Târsasâg elnôke, munkatârsainak, az alapîtô és késôbbi tagoknak, a târsegyesûletek-

nek, a sajtô és a râdiô képviselôinek, a Magyar Târsasâg
barâtainak és minden magyarnak, aki az elmûlt 25 éven ât

bârmilyen vonatkozâsban szolgâlta, tâmogatta magyarsâgunk
tôrekvéseit, hâlâs kôszônetet mondott, majd zârôszavaival a
megoldâsra vârô legkôzelebbi feladatokra mutatott râ.

A nagy hatâsû beszéd utân befejezésûl fôtiszteletû Brachna
Gdbor evangélikus fôesperes mondott megkapô imât.
A megjelentek îzléses "Emléklap"-ot kaptak.
3.
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AZ ERDÉLYI VILÂGSZÔVETSÉG
KÔZLEMÉNYEI
Sdrkôzi K. Ferenc:

A CSÂNGÔK* MOLDVÂBAN

România Moldvânak nevezett tartomânyâban, a Kârpâtok
hegyvonulatâtôl keletre, a Szeret folyô két oldalân és mellék-

folyôinak vôlgyeiben él a vilâg egyik legelfeledettebb népcsoportja, amelyet a moldvai magyarok, vagy mâs szôval
csdngôk alkotnak. Nemcsak azért magukra hagyottak, mert a
vilâg kôzvéleménye nem tud rôluk ûgyszôlvân semmit, de a
hivatalos Magyarorszâg is alig ismeri ôket, s éppûgy nem tesz
semmit érdekûkben, mint a mai hatârain Idvûl élô tôbbi
magyarért.

A csângôk elsô csoportja a XIII. szâzad elején kerûltek
Moldvâba, amikor az ott élô kunokat a magyar kirâlyok
keresztény hitre igyekeztek tériteni. A tatârjârâs késôbb elsôpôrte a kunok birodalmât, de a magyarok âltal létesîtett
molvai pûspôkségek tovâbbra is megmaradtak. Ezt kôvetôen a

huszitaûldôzés idején menekûltek nagyobb, magyar nyelvû
csoportok Moldvâba, s késôbb, a XVI —XVII. szâzadban folyamatossâ vâlt a magyarsâg betelepûlése erre a românok âltal
gyéren lakott terûletre. Utoljâra 1764-ben menekûltek

nagyobb szâmban székelyek Erdélybôl Moldvâba, a Habsburguralom erôszakoskodâsai elôl.

A moldvai magyarok katolikusok. Nyelvûkôn kîvûl ez is
megkûlônbôzteti ôket az ott élô gôrôgkeleti vallâsû românoktôl. Szâmuk — hozzâvetôleges becslések szerint — 250.000.
Az évszâzadok ôta lankadatlan erôvel folyô românosîtâs ered-

ményeként, ma mâr csak mintegy szâzezren tudnak magyarul,

de akik mâr elfeledték anyanyelvûket, azok sem tartjâk magukat românnak; katolikus vallâsuk jôl megkûlônbôzteti ôket.
Moldvât a rômai egyhâz a XVII. szâzad derekân missziôs
terûletnek nyilvânitotta, ami azt jelenti, hogy az ott élô katolikusokat nem a magyarorszâgi egyhâzi szervezet lâtta el

papokkal, hanem kôzvetleniil a Vatikân. îlymôdon elsôsorban
lengyel és olasz papok kerûltek a moldvai csângô falvakba.
Olyanok, akik nem ismerték a nép nyelvét, semmiféle kôzôsséget nem éreztek velûk, s akik késôbb egytôl-egyig a roman

âllam magyar-ellenes tôrekvéseinek szolgâlatâba âlltak. De az
ottani magyarok kozûl nevelt papok is népûk ellenségeivé
vâltak, mert a jâszvârosi (ma Jasi) szeminâriumban olyan szellemben nevelték ôket, amely szerint a magyar nyelv az ôrdôg
nyelve, s aki magyarul imâdkozik, az elkârhozik.
Valôsâgos csoda tehât, hogy a 250.000 moldvai katolikus
tôbb mint egyharmada még mindig tud magyarul. A XVII.
szâzadtôl kezdve egész kôtetet lehetne ôsszeâllitani azokbôl a
megrâzô hangû, drâmai levelekbôl, amelyekben a moldvai
csângôk magyar papért kônyôrôgnek. A legrégibb levél 1671bôl valô, a legutôbbiakat pedig az 1970-es években îrtâk.
A szabôfalviak 1671-ben kelt levele a rômai pâpâhoz példâul îgy hangzott:
"Mû Szabô Falui keresztyének az ôt Faluval egyûtt alâzatosan és tôredelmes sziwel akarjuk Nagysâgtoknak és Szentségteknek nyomorûsâgos életûnket jelenteni.
A mi életûnk hasonlô az oktalan barmokéhoz, akik soha az
Istent dîcsérni nem tudjâk, hanem csak az oktalansâgban
élnek. Azért kônyôrgûnk alâzatosan Nagysâgtoknak és szentségteknek és a Szent Gyûlekezetnek, hogy amely Misszionârius
Barâtokat Szentségtek és a Szent Gyûlekezet ide kûldôtt, azok
erô hatalommal akarnak rajtunk lakni, nem ûgy viselik magukat, amint a Régula kivânnâ, hanem részegesek, asszonyemher
utân jârôk, azokkal konverzâlkodnak, rût, fertelmes életet
viselnek, mely minden emhereknek, de mi nekûnk magyaroknak leginkâhh, nagy hotrânkozâsunkra vagyon."
Még hosszasan soroljâk sérelmeiket, majd îgy folytatjâk:
"Alâzatosan kônyôrgûnk annak okâért a Szent Gyûlekezetnek
és Nagysâgtoknak, tekintsen Nagysâgtok a Cristus Jésus szent
halâlânak érdemire és viseljen Istenesen gondot a mi szegény,
hûnôs lelkûnkre, hogy mi is ûdvôzôlhessûnk, mert inkâhh
megcsekeledjûk azt, hogfy az olâhok scismâjâra âllunk és az ô
Pûspôkeiktôl hallgatunk."
A szahôfalvi magyarok azôta sem kaptak magyar papot, s
mégsem âlltak ât ortodox hitre, ma is katolikusok, s kôzûlûk

valô a leghiresebb csângô kôltô, Lakatos Demeter, aki gyônyôrû, magyar nyelvû versekben énekeke meg népe szomorû
sorsât.

A mâsik levelet Gorzafalvân îrtâk 1860-ban, Magyarorszâg
hercegprimâsânak. Igy szôl:
"Mi 600-an gazdâk, Ojtozhatârszél mellékiek, moldvai ré-

szen ôsszegyûlvén, tanâcskozvân magunkban nagy sérelmûnkrôl, kik mâr 500 esztendeje, mint magyar lakosok és rômai
katolikusok igaz hitben eddig megmaradtunk... Oh hânyan és

hânyan sîrva, jô lelki szegények mondjâk: Ôh Isten! Adj a
moldvai szegény magyarnak magyar papot, olâbnak olâh
papot! ...esdekelve szentatyânkboz folyamodunk, mint magyar
ajkû szegények igaz érzéssel kegyes hitbéli pârtfogônkhoz és a
tôrzsôkôs magyar nemzet apostolâboz térden âllva folya

modunk, minket meghallgatni, mi kérésûnket elfogadni, kik a
hullâmok kôzôtt, aboi nékûnk a sâtân lesben âll, elveszni ne
engedne..

A moldvai magyaroknak ma sincs magyar nyelvû papjuk,
templomaikban nem dicsérhetik Istent anyanyelvukôn. Mivel
pedig a legtôbb csângô asszony rosszul, az ôregek pedig
egyâltalân nem beszélnek românul, a gyônâs szentségéhez ûgy
jutnak, bogy magyarul elmondjâk bûneiket; amibôl a pap
rendszerint nem ért semmit, azutân a pap elmondja a fôloldozâst românul, amit viszont ôk nem értenek.

A moldvai magyaroknak nemcsak papjaik, tarûtôik sin-

csenek. Évszâzados tôrténelmûk sorân csupân 1949 és 1956
kôzôtt létesitettek nâluk magyar iskolâkat, de azutân megszûntették azokat. Szâzezer moldvai magyar tehât nem tanulhatja anyanyelvén az âltalânos ismereteket. A csângô gyerek,
aki românul nem tud semmit, bat esztendôs korâban elkertil az

iskolâba, s ott olyan tanîtôval talâlkozik, aki nem tud magya
rul. Evek telnek el, amîg annyit elsajâtît az âllamnyelvbôl,
bogy valamit meg tud érteni. A tananyagot azonban csak
egészen felûletesen ismeri, biszen legfôljebb betanulja az
idegennyelvû szôveget. Emiatt a csângô gyerekek kôzûl csak
elvétvekerûl valaki felsôbb iskolâba. Nincs sajât értelmiséguk,
amelyre tâmaszkodbatnânak nyomorûsâgukban. Papjaik,
tanitôik, orvosaik, bivatalnokaik idegenek.
A moldvai magyarok néprajza, nyelve, énekei felbecsûl-

hetetlen kultûrtôrténeti kincs a magyarsâg szâmâra. Etnikai
elszigeteltségûk kôvetkeztében évszâzados hagyomânyokat ôriznek. Olyan emlékeket, amelyek a Kârpâtmedencén belûl élô
magyar népcsoportoknâl mâr nem, vagy csak tôredékekben
léteznek. Nyelvjârâsuk egyes elemei csak a XVII —XVIII. szâzadi oklevelekben talâlhatôk meg, jônéhâny balladâjuk dallamât a Kârpâtoktôl nyugatra élô magyarok mâr tôbb mint szâz
esztendeje elfelejtették. Ezeknek a néprajzi kincseknek az ôsszegyûjtése, megôrzése hallatlanul fontos az egész magyar

mûvelôdéstôrténet szempontjâbôl. Âm amilyen fontos, olyan
nehéz is. A român kôzigazgatâs, ha hivatalosan nem is tiltotta
meg, a gyakorlatban minden eszkôzzel igyekszik megakadâlyozni, hogy Magyarorszâgrôl fôlkeressék a moldvai magyarokat. Napirenden vannak az ott megfordulô magyarorszâgi
turistâk zaklatâsai; vallatjâk, âtkutatjâk ôket. De mindez
semmi azokhoz a megtorlâsokhoz képest, amiket az ott élô
csângôkkal szemben alkalmaznak, ha rajtakapjâk ôket, hogy
magyarorszâgiakkal talâlkoztak. Moldvai magyar csak akkor
kaphat ûtlevelet Magyarorszâgra, ha ott rokonai élnek; ilyen
pedig csak elvétve akad kôztûk.

A bôrtônbe zârt rabot, akârmi legyen is a bûne, megilleti a
jog, hogy bizonyos formâhan és idôben talâlkozhassék és

beszélhessen hozzâtartozôival. A moldvai csângôk, akiknek
egyetlen bûnûk a român hatôsâgok szemében, hogy magyarok,
még ettôl a jogtôl is meg vannak fosztva. A kôrûlmények
ismeretében egészen nyilvânvalô, hogy a român kôzigazgatâs
miért akarja elzârni, hermetikusan izolâlni ôket: félnek, hogy
sérelmeik ismertekké vâlnak.

*A "csângôk"-at rendszerint és âltalâban azonositani szoktâk a moldvai és bukovinai székelyekkel. Ez a téves felfogàs
nehezen kûszôbôlhetô ki, mert a csângôk ôsi telepûléseit a
szâzadok folyamân ismételten felerôsîtették Erdély kimenekûlt
székely csoportok. A csângôk valôjâban "tûlnyomô tôbbségukben a honfoglalâs elôtti magyarok leszârmazottai; jâszbôl,
kunbôl, etelkôzi magyariakbôl keveredett embercsoport egye-

nes ivadékai, akiknek ôsei még a magyar honfoglaldst megelôzô idôkben kerûltek Moldvdba és akkor szâlltâk meg a Pruthés Szeret-folyôk vidékét." (Lâsd részletesebben T. Dombràdy

Dôra "Bukovinai székelyek és csângôk" cimû tanulmânyât, "A

XV. Magyar talâlkozô Krônikâja", Cleveland, Ârpâd Kônyvkiadô, 1976, 287 —293. oldalân. A Szerk.)
EGYSÊGES NEMZETPOLITIKAT!
A mûncheni "Kôrôsi Csoma Sândor" Tôrténelmi Târsasâg

az alâbbi helyzetmegitélést és javaslatot terjesztette az V. Ma
gyar Kongresszus elé:
Az utôbbi napok magyar vonatkozâsû

hîrei (a Szent

Korona kiszolgâltatâsa meg a "România ôdâja" c'imû olâh
âllami vezetésû, orszâgos kampâny behirdetése, hogy csak a két

legsûlyosabbat emlîtsem) azonban a XVIII. Talâlkozô ezévi
célkitûzésein Idvûl haladéktalanul a kûlfôldi magyarsâg egysé-

ges és âtfogô ellenintézkedéseit, illetve elôkészûleteit kôvetelik.
Anélkûl, hogy részletekbe mennénk, mi, ideâti magyarok
meleg ûdvôzletùnket kûldjûk s egyben itteni helyzetmegûélésûnket is kôzôljûk:

1) Kisebbségeink a nemlét szélére értek. A magyarirtâs
minden "utôdâllamban" kérlelhetetlen tervszerûséggel és embertelenûl folyik.

2) Otthoni zômûnket a szlâv tenger elnyeléssel fenyegeti
nemzetkôzi, hallgatôlagos beleegyezéssel (lâsd: Helsinkit és
Belgrâdot).

3) A kûlfôldi magyarsâg âttekintéssel rendelkezô, még
mindig magyarul érzô, lelkiismeretes és (bârmilyen môdszerrel
dolgozô) nemzetértékû munkât végzô elemeinek minél tâgabbra fogott kôreit (csûcs-képviseleti âbrândok ballasztjât mellôzô)
egységes elvi nemzetpolitikai koncepciô elfogadâsâra kell birnunk.

4) Az elfogadott koncepciô gyakorlati végrehajtâsâra, legalâbbis egy "rôgtôni" és egy "kôzéptâvû" munkaprogramot
âllitunk ôssze (feladat és szerepelosztâssal).
5) A részmunkâkat egy munka-feladatokban, térben,
személyi kapcsolatoknâl és idôben is hoordindlô "magyarsâgtudomâny kôzpont"-ot létesîtsûnk itt, Mûnchenben, a "tûz
kôzelében".

Ezek a rôvid tômondatok minden politikailag iskolâzott
szellemi emberûnknek elégségesek ahhoz, hogy a legszûksé-

gesebb lépéseket haladéktalanul megtegyék; egységes nemzetpolitikai koncepciôt alaldtsanak ki, nagy tâvlatû magyar
munkatervet âllîtsanak ôssze és emigrâns koordinâlô kôzpontot
hivjanak életre!

Mindezt legelsôsorban éppen az erdélyi magyarsâg sorsa
sûrgeti.

Dr. Szakdts Istvdnnê:

HUNYADI TEMETÔ ÉNEKE

Erdélyi bôlcsômtôl hozom a mondatot: A fajtâhoz valô
hûség és a szabadsâgszeretet azzâ vâlik a lélekben, ami a
testben a hâtgerinc. Nélkûle tôrôtt az emberl
Ennek a gondolatnak jegyében szâllok ma az északkeleti
Kârpâtoktôl, a beregmegyei, a krakkôi, az ithakai gôrôg és a
székely diâk hunyadi dombtetôn megtalâlt sîrjâig.
Elôszor a Vihorlât fôidjére szâllok, aboi eszmélô gyermekkorom par esztendejét tôltôttem, ahol elindult bennem annak
a fôldnek szeretete, amint szomjas gyermeklelkemmel a felnôttek beszélgetését figyeltem ûgy, hogy az akkor lelkembe
vésôdôtt emlékek ma is tôretlenûl ragyogjanak bennem. Ragyogjon bennem Kârpâtalja népének kereszthordozô tôrténelme, etnogrâfiai arculata, szellemi alkata és balladâi, dalai,
ôsi tôrvénye szerint, a messze mûltbôl visszacsendûljenek, a
keresztviz alôl is âtûtô, elhivattatâst hirdetô pentatonos dallamokban.

A vizek elzuhoghatnak, a havasok csûcsai lepereghetnek
ezer meg ezer esztendôk alatt —

népének szabadsdgvdgya ôrôk.
Meglehet, valahol a pagonyok mélyén, pâsztortûzeik mellett ma is ezzel a dallai virrasztanak, amikor a fenyôk csûcsânâl
is magasabbra csap fel a lâng és az augusztusi égboltrôl
lehullanak a csillagok.
Kârpâtalja sûlyos tôrténelmet élô népe olykor mozdulatlannak lâtszik sorsâban, életében, mint a hegyek, amelyek
némân, nehéz terhûkkel mozdulatlanul ûlnek a fôldôn. Csak
az Ung, a Latorca, a Talabor vize hânykolôdik, zajong és a
futô patakok a poloninâk pâfrânyai kôzôtt.

Mâskor felkel, mint Râkôczi "gens fidelissima"-ja, vagy
egekig tôrô harci lobbanâssal, mint 1848/49-es szabadsâgharcunk idején, amikor kôrûlfogtâk a farkasok.

Bereg és Ung megye levéltârainak korhû adatai kôziil
hozok ma par "mozaikkôvet", megtoldom azt utolsô, 1943
nyarân a Keleti-Beszkidek vidékén tett utam emlékeivel.

Elôszôr is az ungvâri erdészet szervezte ût jutott eszembe a

hôfôdte Rôna-havasra. Az Ârpâd-sînautôn Turja remetéig,
onnan pedig aprô, nagy sôrényû hegyi lovak hâtân fel a
csûcsra.

Fent a tetôn messze belâttunk a lengyel fôldre. Jobbra a
Borgôi Havasokra, a mârmarosi Nagy-Pietroszra, aboi székely
eleink, Eurôpa legrégibb medvevadâszai jârtâk a sziklâkat. Le
a mélyen fekvô vôlgyekbe, ahonnan meg-meg csillant a hagymakupolâs kicsi templomok pléhje. A templomoké, amelyeknek kôvén vérglôriâs szentek ikonjai elôtt zsolozsmâznak az
emberek, hogy adassék kenyér, adassék esô, és kôvér fû a
bârânykâknak.

Amerre szem ellât, a hôfôdte kârpâti hegylânc. Osi legenda
szerint holdtôltekor végiglépked rajta az ôreg Isten. A havon
hûti le fâradt, forrô lâbait. Kôrûltekint a tâjon és boldog, mert
ilyenkor kôzel van az emberekhez. A komor testû bûkkôk,

tiszafâk, fenyôk ôsszehajolnak, bôlogatnak, suttognak. A szél
végigfésûl âgaikon és fut a hîrrel tovâbb: Velûnk van, megâllt
a Rôna Havas csûcsân... Igy hangzik a messziségbôl a muzsikâlô monda.

Villanâsnyi kép a beregi archîvum adatainak nyomân,
amint a trahit kûpra épùlt Munkâcs vâra alatt 1848 tavaszân a
vârosi hatôsâg szervezi a nemzetôrséget. Sereglik az ifjak és
ôregek hada a tavaszi szélben lengô, lobogô zâszlôk alâ a nép

ajkân akkor szûletett, egyszerûségében is meginditô nôtâval:
"Htv a Haza, indulok,
eb legyek, ha otthon maradok."

Érkeznek az ugocsaiak, sorakoznak Oroszvégnél, ahol
1939-ben hôs "rongyosaink" harcoltak, haltak. Jônnek szôkve a
Cseh- és Lengyelorszâgban, ottani osztrâk regimentekben
tartott magyar honfiak és dalolva Bodrogkôz jurâtusai. A
debreceni diâkok még kônyvvel a hônuk alatt, talân éppen

tôrténelemôrârôl,

egyenest

a

tôrténelembe.

Érkezik

a

hâgôkon ât az 1200 krakkôi, varsôi lengyel diâk. Pôri
ruhâkba bûjva, kastélytôl kunyhôig kézrôl-kézre adott fegyverrel! Feltarisznyâzva az akkor Lengyelorszâgban szereplô, szépséges, félvilâgi Lola Montez tâncosnô aranyaival, aki a magyar
nép felkelésének bîrére a krakkôi szînhâz erkélyérôl szôrta
igazgyôngyeit az indulô diâkok lâba elé. A szerelmes Paskievits
orosz tâbornagytôl kapott ékszereit.
A Kârpât-védô nemzetôrség heroikus eposzât, ismét az
ungvâri erdészet aktatômegébôl kijegyzett szôveg meséli:
Amint jôtt a Galicia felôl betôrni készûlô ellenséges osztrâk

sereg hîre, ezernél tôbb fejszés hatârôr fogott neki az uzsoki és a
vereckei hâgôk, a szolyvai âtjârô, a Somoskô alatti lejtô eltorlaszolâsânak. Az erdészet embereinek irânyîtâsâval hatalmas
bûkk-, tôlgy- és fenyôfa tôrzsekbôl.rônkôkbôl emelt 200 méter
szélességû, magas torlaszokat. Méteres hôban és olyan dermesztô hidegben, amilyenben még az erdô vadja is csak elgémberedve témfereg.

Eposzba illô az ôrhegyaljai gôrôg katolikus ôsz pap hôsi,
felebarâti cselekedete: amikor a hâgôkon dolgozô hatârôrôk
felfegyverzésére szânt, a frigyesfalvai hâmorbôl szekerén indîtott lôszerrakomâny a jéggé fagyott szûk hegyi ôsvényen elakadt, a fegyvereket, lôszert, a hâtân, zsâkokban hurcolta fel a
tetôre; aztân harangozôjà segîtségével kosarakban az ôsszegyûjtôtt hûsvéti pâszkât, kenyeret, szalonnât, csobollôban
bort, amit a kiéhezett, elcsigâzott emberek pislogô ôrtûzeik
mellett fogyasztottak el.

Szînes és kort elevenîtô feljegyzés az is, hogy amikor
Ollmùtzben a csâszâr dekrétuma Magyarorszâgot Ausztria
vazallusâvâ, tartomânyâvâ tôrpîtette s erre Kossuth trônfosztâssal vâlaszolt, a detronizâciôt mind Munkâcs, mind Ungvâr
hatalmasan megunnepelte. Ungvâr a vâr alatt elteriilô, egykor
Bercsényi tulajdonâban lévô vadaskert szâzados hârsfâi és
sâtrai alatt. A nép lakomâval, dalban, tâncban fogôdzott
ôssze, hogy rôpke ôrâkra ritmusban feledje a fenyegetô
veszélyt. A krônikâs szerint elfogyott hat ôkôrnek nyârson

forgatott pecsenyéje, 673 darab kovâszos kenyér, hozzâvalô
hordô borok a szerednyei és szobrânci pincékbôl. Az iparosok
ingyen adtâk a munkât, a cigâny is ingyen hûzta a pezsditô

"Fel, fel vitézek a csatâra" kezdetû dalt és a Râkôczi-indulôt,
hogy az csak ûgy dorombolt és zengett.
A mulatsâg egyetlen gondot okozô kôzjâtékât az jelentette
— s itt idézem a korhû feljegyzést —, "amikor a Roth Solomonnak istentelen, hanjis és gazmota szâmitâsâra 118 forint és
37 krajczârt kellett kifizetni a hâromszînû zâszlôkért. Amikor a

népek ezt sokalltâk, ô a Thorâra eskûdôtt, hogy a pirosszln
selymeket ûgy hozatta nagy sebtében Lembergbôl."
Tragédiânk, a posztô mindig nâluk voltl Piros szinben a
kiôinlôtt vér: mindig nâlunk.
*

Erdély hegytetôin kigyulladtak, lobogtak a lârmafâk!
A bécsi kamarilla âltal fellâzîtott, egykor erdélyi fôldûnkre
kônyôrûletes szîwel befogadott olâhok — kûlônôsen a peremvidékeken — éjszakânként orvul vetettek csôvât az udvarhâzakra.

Erdély magyarja kifordîtotta ekéjét a barâzdâkbôl, a
székely letette erdôzûgatta fejszéjét s fegyverbe szâllt, mint
Isten vitéz katonâja. Harcba mindig és mindenûtt elôl rohant,
mint a forgôszél, mint a lâng, mint az ônfelâldozâs ôrôk mintaképe. A tûzek és ârvizek dûbôrôgnek ûgy, ahogyan elôretôrtek
gyôzni vagy meghalni.
A vashâmorokban megâllâs nélkûl dolgoztak a fegyverkovâcsok. Mintha rôluk irta volna korât megelôzô vâteszi
lâtâssal a XVll. szâzad kôltôje, Gyôngyôsi Istvân:
"Zûgnak a pôrôlyôk felemelt kezekben,
Uti kiki lehet minél erôsebben.

Az fûvô gégéje kôrûl szû az tûzet,
Pemete bojtjdval az hint red vizet.
Ritkul a szakdllok csapdosô tûzekkel,
Ldngmarta homlokuk pôrzsôllôtt szemekkel. "
Megszôlaltak a Gâbor Aron âgyûi!

Ezzel kerûlôk beszâmolôm utolsô mozaikjâhoz, a hunyadi
dombtetôre. Amit elmondok, négy év elôtti élményem, amikor
még visszamehettem szûlôfôldemre: szûrkén, feltûnést kenilve,
testvéri kezeket keresve.

Éppen a hegytetôn fekvô temetôbe igyekeztem, amikor a
kôvekkel meggyûrt ôsvényen levâlott a cipôm sarka. Bicegtem

vissza a legkôzelebbi faluba, ahol az elsô szembejbvô atyafi jô
szîwel biztatott:

— Ne csiiggedjen, lelkem! Amott a hîd megett lakozik a
foltozô varga, mestere ilyennek. Apollon a neve, minthogy
székely-gôrôg.
S hogy lâthatta, nem értem az utôbbi meghatârozâst, szives
szôval magyarâzta;

— Gôrôg lenne az istenadta, de hogy a dédapja, szintén
Apollon nevezett, 1848/49-ben nemcsak egyûtt harcolt, de
egyûtt is hait a székelyekkel, azôta kijâr a csalâdnak a név.
Nevezett varga ûgy megôrvendezett a vâratlanul adôdott
— mint mondta, "kûlorszâgi" — munkânak (lâthatta cipôm
amerikai mârkâjât), hogy amîg az elvetélt sarkot kalapâlta,
még mulattatott is. Csalâdjânak Hellasig visszanyûlt tôrténetével, minthogy a dédapja Ithakâbôl kerûlt Erdélybe. Hogy
hogyan, ô mâr nem tudhatja. Lehet, valamilyen szép lâny
csalogatta eddig, hiszen mindig asszonyi nép gabalyîtja a
férfiak sorsât.

Igy bôlcselkedett a jelenkori Apollon szegényes mûhelyében, a vâsott csizmâk és bocskorok kôzôtt, mégis valami
csodâs, atavisztikus âtôrôkitéssel, amint a szabadsâgszeretetrôl
beszélt kigyûlô, bùszke arccal arrôl, hogy a csalâdjâban ôrzôtt
hagyomâny szerint, ha dédapjât egy-egy pohârka bor hangulatba hozta, egyhosszâban elfûjta mind a 300 thermopûlai hôs
nevét, akik 480 esztendôvel Krisztus elôtt estek el hazâjuk
védelmében.

— S lassa — fordult felém suttogva — mâs lenne itt a
vilâg, ha az a nagy amerikai elnôk (Ford) nem hôrât tâncolna
Ceausescuval Bucurestiben, hanem olyan bâtran ûzenne neki,
mint az ôkorban a gôrôg a perzsânak!
S hogy Apollon eleinek bâtorsâgât emlîtette, felvillantak
elôttem diâkkorom mitolôgiai ôrâi, tudôs professzorom elôadâsai élénk eszmetôrténeti ôsszefûggésben a gôrôgôk ûzenetvâltâsairôl, amelyekrôl bizvâst mondhatjuk; a szikratâvirôt
megelôzô tâvirati stilus remekei.

A perzsa Xerxes ûzenete a gôrôg Leonidâsnak: Tedd le a
fegyvert!
Vissza a bâtor gôrôg: Gyere és vedd el!
Ismét Xerxes: Ha fôldedre lépek, eltôrlôm vdrosaidat!

Vissza az egyetlen szô: Ha!

Végiil, amint kezet szoritottam a székely-gôrôggel, Apollon
biztatott, meglelhetem dédapja sîrjât. Ott nyugszanak négyen
egy sorban a temetôhegyen, akik egyûtt haltak 1849-ben a
Kôrôs hîdjânak védelme kôzben.
*

Fent a tetôn szôrta a nap sugarait a sîrokra, a tâvolban

kéklô Pâringra, Karâcsra. Csend és béke volt kôriilôttem. Csak
a domboldalban épûlt ûj, cifra hâz ùtôtt ki ebbôl a kôrnyezet-

bôl. A regâtbôl ide telepîtett olâhé. Mesélték, hâzânak alapzatât magyar! sîrkôvekbôl rakta.

Meditâlok a négy sîrdomb elôtt, s hogy lehântom az idôtâllô grânitkôvekrôl a mohât, elôtûnik a mélyen vésett szôveg. S
mennyi mindent mond el a kôbe faragott emberi szô s a kopjafâk formai jelbeszéde.

Az elsô sîkôvôn a beregi Szolyvârôl elindult 20 esztendôs
rutén legényke nevét betûzôm, aki — ûgy lehet — egyetlen
darabka zabkenyérrel tarisznyâjâban sietett a munkâcsi zâszlôk
alâ.

Bajtârsa, szomszédja kôvén azt olvasom, hogy itt nyugszik
lovag Kaminszky Kazimir, a varsôi diâk. Neve fôlé talân légiôjânak jelvényét vésték. Magasba tekerôdzô kîgyô az, amint a
fôlotte lebegô keresztet szeretné elnyelni.
A harmadik kô, îme, Apollôné, az ithakaié, aki szabadsâgért heviilô szîvét dobta âldozatul az erdélyi fôldre.
A negyedik sirhalom a 17 esztendôs Szakâts Balâzsé, akit
kiszôlitott az Ûr az élôk sorâbôl. S mert a székely tômôr
balladât vés a sirkôre vagy kopjafâra, ezt a mondatot irtâk
neve alâ:

"Fûttdk a trombitât, csatâba mène. E sirban az angyal
harsonâjdt vdrja. "
Megrâzô, két trombitaszôval hatârolt hôsi sorsl Kôzôs
csônddé szûrkûlt a négy bajtârs sorsa, ahogyan Istentôl kisza-

bott ûtjukat egyûtt megfutottâk, befejezték. Sîrjaikon csak
vadvirâg, zsâlya, menta, rezgôfû illatozik felettûk, egy-egy zôld
szârnyû szitakôtô libben. Ez a hunyadi temetô mégis szâzszor
szebb, mint a pârizsi babér- és orchidea-dîszes Pére Lachaise és

szebb, mint az olasz Campo di Santo carrarai-mârvânyos kripta erdeje.

Meditâlok sorsaik felett. Irigylem ôket, mert mâr tûlvannak fâjdalmon, hânyôdtatâson, sebeken, az emberi mérce

idô- és térbeni mértékén. És szinte lâtom ôket, amint kilépnek
ama trombitaszôra, amikor Isten mondja ki a végsô szôt. Es

jaj, vajon bol lesz és hogyan âll meg a magyar sîrkôvekre épîtett
cifra hâz?

Ez a hunyadi temetô éneke. A fôldé, amelyik elsimitja a

sebeket, amiket az ellenség ekéje vâgott a fôldeken és Isten
ekéje az embereken.

g-'®.

SZEKELY HIMNUSZ
•mf
Ki luJja, nierrt,

Il

merrcTirza T^gret; gordngyoj

ùton,

Vczcsdin^({ ej^ysïer gyôzeicmre néped,

Oaba ki - rilyfi,

Maroknyi S7ckçly poriik,mmï a rrikia

népek har - cinak

socic éjje • len.

cstUagÔrvé - nyen.

2ajl6 icngc - rcn.

Fejùnkâz Iç jai,szizizor eibo • n'tja, ne hagydel-ifîini ErdélyttUte-niink!

p Jâ

'ÊB

ûdeMU/yU^/l ®

XVI.

ÉLETRAJZI ADATOK
Jelmagyarâzat :
0 — zârôjelben a név utân a jelenlegi lakôhely;
* — szûletésének éve és helye;
M — Magyarorszâg.

BODOLAI ZOLTÂN DR. (Narwee, NSW., Ausztrâlia)
*Gômôr vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a ciszterciek
egri és budapesti gimnâziumâban végezte. Pârizsban és
Bécsben, majd Budapesten végzett egyetemi tanulmânyai befejezése utân Budapesten magyar, francia és német szakos
kôzépiskolai tanâri oklevelet, 1942 szeptemberében pedig a
kir. magyar Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen bôlcsészdoktori oklevelet szerzett (summa cum laude). Gyakorlô tanâri
évében mâr korâbban a Magyar Szemie kiadôhivatali titkâra,
a folyôirat, a Magyar Szemie kônyv- és Kincsestârsorozatânak

felelôs kiadôja volt. 1942 oktôber 1-én a budapesti Bercsényi
Miklôs 2. tâbori tûzérosztâlyhoz vonult be katonai szolgâlatra.
Ausztrâliâba 1949 oktôberében vândorolt ki. 1950 mâjusâig a
bathursti tâbor igazgatâsâban dolgozott, kôzben a Gallô Géza
szerkesztésében kiadott "Magyar Harangok" cîmû lap fômunkatârsa, késôbb nyomdai szerkesztôje lett. 1952-ben
âllami kôzépiskolai tanârrâ nevezték ki. 1957-tôl 1962-ig vidéken tanîtott, 1963-ban azonban visszakôltôzôtt Sydneybe s
ûjbôl bekapcsolôdott a magyar emigrâciô munkâjâba. A cserkészetben tôrténelmi tanfolyamot vezetett, egyesûleti tisztségeket tôltôtt be s az ausztrâl hatôsâgoknâl a magyar tamtâs engedélyezését sûrgette. 1972 mârciusâban megbizâst kapott, hogy
a sydneyi egyetemen magyar mûvelôdéstôrténeti elôadâssorozatot szervezzen. A tanfolyamot négy éven ât vezette ôsszesen
mintegy 200 hallgatôval. Emellett felnôtteknek magyar nyelvtanfolyamot is indîtott, amely hamarosan magyarsâgismereti
tanfolyammâ bôvûlt. Irodalmi tevékenységét egyre fokozottabban végezte. Ausztrâliai, németorszâgi és amerikai magyar
lapokban tôrténelmi, szépirodalmi, nemzetpolitikai és humoros irâsait kôzôlte. Amikor 1977 oktôberében az NSW-i âllami

kôzoktatâsûgyi minisztérium a magyar nyelv érettségi fokon
valô tanîtâsât kiilôn âllami (szombati) iskola keretében végre
engedélyezte, mint az iskola tanâra, a tanulôk részére — korâbbi elôadâsai anyagâbôl — "The Timeless Nation" cimmel
kitûnô kézikônyvet îrt.
folytatja egyetemi elôadâsait, a
sydneyi etnik râdiômûsor bizottsâgânak magyar tagja, s részt
vesz a Magyar Intézet, valamint a cserkészmozgalom munkâjâban is. A Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége bronz érdem-éremmel tûntette ki. Elôbb mâr emlitett mûvén luviil

még hârom kônyve jelent meg; ôtôdik mûve most van elôkészûletben. Szâmos mâs cikke, tanulmânya is megjelent, tôbb
ausztrâl és magyar târsasâg tagja.
CZAKÔ KAROLY (Seven Hills, OH) *1929, Budapest, M.
Kôzépiskolai tanulmânyainak megszakitâsâval ônkéntes kato-

nai szolgâlatra jelentkezett és badifogsâgba esett. Érettségi
vizsgâjât kiszabadulâsa utân tette le. Elôbb vegyészi, késôbb a
Nehézipari Mûegyetemen kohômérnôki oklevelet szerzett. Mâr
mûegyetemi tanulmânyai kôzben fémipari kutatô munkât

kezdett, amelyet aztân a Fémipari Kutatô Intézetben és a mû
egyetemen folytatott. 1956-ban Ausztriâba, onnan pedig az

Egyesûlt Âllamokba kôltôzôtt, aboi elôszôr mint mûszaki
rajzolô helyezkedett el, de mâr 1957-ben ûjra kutatô mérnôki
munkakôrben dolgozott, gyârtervezéssel, mûszaki tanâcsadâssal és ûzletszerzéssel foglalkozott. Ilyen feladatkôrben évekig
mûkôdôtt kûlônbôzô dél-amerikai, eurôpai és âzsiai orszâgokban is. 1962 ôta a McKee Engineers and Constructors Ce. alkalmazottja. Jelenleg Manager of the Iron and Steel Technical
Center, Process Department. — Elsô szaktanulmânyai a
magyar Kohâszati Lapok hasâbjain jelentek meg. Tudomânyos kôzleményeinek szâma 17. Tôbb mâs értekezésnek târsszerzôje. Gyakran vesz részt nemzetkôzi konferenciâkon és tart
kûlônbôzô egyetemeken is elôadâsokat. Szâmos tudomânyos és

târsadalmi egyesûlet tagja. Az Ârpâd Akadémia 1977-ben
hîvta meg rendes tagjai sorâba.

DEZSÉRY ANDRÂS DR. (Adelaide, South Ausztrâlia)
*1920, Budapest, M. Egyetemi tanulmânyait a kir. magyar
Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen végezte. 1942-ben
avattâk az âllamtudomânyok doktorâvâ. Mâr egyetemi hall-

gatô korâban élénk hîrlapîrôi és szerkesztôi tevékenységet
fejtett ki. A "Vitézek Lapja", majd a "Magyar Katonaûjsâg"
segédszerkesztôje, az egyetemi munkaszolgâlat sajtôelôadôja

volt. Késôbb a "Kis Ûjsâg" munkatârsa, a levente-intézmény
sajtôelôadôja lett. 1943-ban a kônyomatos "Levente Hirkôz-

pont"-ot, és a "Lânyok Ûtja" cîmû képes hetilapot alapitotta
meg. 1944-ben haditudôsîtôként teljesîtett szolgâlatot. Mint
katona keriilt a bajororszâgi Ambergbe. Jelenlegi lakôhelyére
1949-ben vândorolt ki és hamarosan Dél-Ausztrâlia egyik
vezetô takaritô-vâllalatât fejlesztette ki. 1976 ôta ausztrâliai
magyar îrôk mûveit adja ki és "Magyar Falu" néwel nyugdî-

jasok telepének kiépîtését szorgalmazza. Ônâllô mûvei 1942
ôta folyamatosan jelentek meg. Magyarorszâgon fôként ifjûsâgi kérdésekkel foglalkozott kûlfôldi vonatkozâsokban is.

Ausztrâliâban a melbournei Magyar Élet kôzôlte kitûnô,
eredeti meglâtâsrôl tanûskodô cikkeit s "a vândor végzetét"
bemutatô elbeszéléseit. Kiadôvâllalata, a "Dezséry Ethnie
Publications" tôbb magyar îrô mûvét adta ki. A leventeintézmény elsô osztâlyû bronz vitézségi érmének s a bronz Arpâd-

éremnek tulajdonosa. 1977 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi
fôosztâlyânak rendes tagja.

DÉNES ANDRÂS (Montpellier, Franciaorszâg) *1931,
Budapest, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten végezte;
a ciszterciek Szent Imre gimnâziumâban érettségizett. Mint
"osztâlyidegen", egyetemre nem mehetett, ezért tehergépkocsivezetô lett, majd hârom évig katonai szolgâlatot telje
sîtett, aztân ejtôernyôs csoportba lépett be; îgy keriilt az
Idegen Nyelvek Fôiskolâjânak kûlkereskedelmi tagozatâra,
aboi 1955-ben oklevelet szerzett. Mint szakmai fordîtô, az
egészségûgyi minisztériumban kapott beosztâst. A szabadsâgharc elnyomâsa utân 1956 november 29-én elhagyta az orszâgot. Francia âllami ôsztôndîjjal Montpellierben vegyészmérnôki oklevelet szerzett és azôta a francia âllami kutatô-

intézetben dolgozik; "mellékesen" magyar nemzetpolitikai és
diplomâciatôrténeti kérdésekkel foglalkozik.

FÂJ ATTILA DR. (Arenzano, Olaszorszâg) *1922, Buda
pest, M. 1940-ben a budapesti Ârpâd reâlgimnâziumban
érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a kir. magyar Pâzmâny

Péter tudomânyegyetem bôlcsészeti karân végezte, ahol 1947ben kitûntetéssel bôlcseleti doktori oklevelet szerzett. A hâborû

végén orosz hadifogsâgban volt. Tanulmânyai befejezése utân

két évig Komis Gyula tanârsegédje volt, 1948-ban azonban,
mivel nem volt kommunista, tâvoznia kellett. A szabadsâgharc
kitôréséig tudomânyos kôzpontok kûlsô munkatârsa és fordîtô
volt. A szabadsâgharc elfojtâsa utân feleségével egyûtt Ausztriâba menekûlt, ahonnan Olaszorszâgba keriilt, ahol bôlcsészettanhallgatô korâban egy évig ôsztôndîjjal végzett (Firenzében) tanulmânyokat. 1957 ôta a genovai egyetem bôlcsészeti
karân, mint véglegesîtett megbîzott elôadô ('incaricato
stabilizzato) bôlcseletet ad elô. Kûlônleges szakterûlete a tudomânyelmélet, logika és az ôsszehasonlitô irodalomtudomâny.

Magyar, angol, francia, japân, német és olasz nyelven tôbb
mint 70 tanulmânya jelent meg. "A Jônâs-téma a vilâgirodalomban" cîmû mûve az Ârpâd-pâlyâzaton arany Ârpâd-érmet
nyert. A magyar Aquinôi Szent Tamâs Târsasâg és az olasz

Filozôfiai Târsasâg rendes tagja. 1977 ôta az Ârpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak meghîvott rendes tagja.

GARAY ANDRÂS DR. (Gollege Station, TX) *1926, Fées,
M. A pécsi jezsuita gimnâziumban érettségizett. Egyetemi
tanulmânyait a kir. magyar Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen az Eôtvôs Kollégium tagjaként végezte. Doktori oklevelének megszerzése utân azonnal tanârsegéddé nevezték ki, de
politikai magatartâsa kôvetkeztében két éwel késôbb eltâvo-

lîtottâk, sôt a fôvârosbôl is kitiltottâk. Elôbb gyôgyszeripari,
majd mezôgazdasâgi biokémiai kutatâsokat folytatott. 1968ban egyik felfedezésére Nyugaton is felfigyeltek. 1969-ben mâr
egyetemi tanâri cimmel a szegedi Biofizikai Intézet vezetésével
bîztâk meg, hogy kutatâsait zavartalanul folytathassa. Szâmos
kûlfôldi meghivâsnak tehetett eleget, 1973-ban pedig a
Magyar Tudomânyos Akadémia tagjâvâ vâlasztottâk. Szâmos
olyan feladatot kapott, amely lelkiismereti nehézség elé âllîtotta, ezért 1975 jûniusâban elhagyta az orszâgot. Jugoszlâviân

és Olaszorszâgon ât az Egyesûlt Allamokba telepedett ât, ahol
professzori kinevezést és a biofizikai oktatâs megszervezésére
szôlô megbizâst kapott. Magyar, német és angol nyelven kôzel
50 tudomânyos értekezése és târsszerzôvel két magyar kônyve

jelent meg. 1964/65-ben British Columbia egyetemén folytatott kiegészîtô tanulmânyokat, 1968-ban a kairôi, 1970-ben
a pârizsi, 1973-ban pedig a tokyo-chibai egyetemen toltôtt
tôbb mint hârom-hârom hônapot, mint lâtogatô, illetôleg
kutatô professzor. Szâmos tudomânyos târsasâg és bizottsâg

tagja. Az Ârpâd Akadémia 1977-ben vâlasztotta tudomânyos
fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

KISSJÂNOS (Bay Village, OH) *1920, Hosszûpâlyi, M.
Tanulmânyait Magyarorszâgon végezte. Zenetanâri oklevelét
1954-ben a budapesti Bartôk Béla Zenekonzervatôriumban
szerezte meg, de mâr azelôtt, 1947-tôI 1950-igzenét tanîtott az
âllami zeneiskolâban, Debrecenben. Kiegészîtô tanulmânyo

kat folytatott a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiân, a
magyar Népnevelési Intézetben s a clevelandi Western
Reserve egyetemen. A clevelandi zeneiskola fûvôs részlegének
tanâra, majd 1969-ben a clevelandi West Suburban
Philharmonie Orchestra egyik megalapîtôja és karnagya lett.
Azôta nagyon sok hangversenyt rendezett és vezényelt, orszâgos
elismerést érdemelt ki. Hangversenyeinek mûsorân mindig
talâl alkalmat és môdot magyar zeneszâmok beiktatâsâra.
Elsôrendû karnagy és kivâlô zeneszerzô. Szebbnél szebb alkotâsai kôzt feltûnôen gyakoriak a magyar vonatkozâsûak, mint
példâul a Mindszenty bîboros székesegyhâzi bevonulâsâra szerzett indulôja, vagy legutôbb a "Legend of Saint Lâszlô". 1977-

ben az Ârpâd Akadémia zenemûvészeti osztâlya rendes tagjai
kôzé vâlasztotta.

NT. vitéz MOHAl SZABÔ BÉLA (Sao Paulo, Brazîlia)
mûlt évben kôzôlt életrajzâban elirâs kôvetkeztében téves adat
keriilt. A hadbiztosi iskolât nem 1943-ban, hanem 1944-ben
végezte, lelkésszé pedig nem 1975-ben, banem tîz éwel korâbban, 1965-ben szentelték fel.

MOLNÂRJÔZSEF (Largo, FL) *1933, Budapest, M. A X.
kerûleti Széchenyi-gimnâziumban letett érettségi vizsga utân a
mûegyetem hallgatôja lett s 1956 mâjusâban elektromérnôki

oklevelet szerzett. Az Elektroipari Vâllalatnâl kapott âllâst,
1956 decemberében azonban elhagyta Magyarorszâgot. Bécsben a mûszaki fôiskola laboratôriumâba keriilt mint kisegltô

mérnôk, de mâr 1957 mâjusâban az Egyesûlt Âllamokba jôtt.
Elôbb New Jerseyben a boontoni Ballentine Laboratories,
késôbb Somervilleben az RCA alkalmazottja lett. Jelenleg a
komputer felhasznâlâsânak lehetôségeit kutatja automatikus
mérô berendezésekben. Szâmos tudomânyos és târsadalmi
egyesûlet tagja. Mâr New Jerseyben is élénk részt vett magyar
megmozdulâsokban, 1976 ôta pedig a floridai magyar kulturâlis tevékenység egyik leglelkesebb vezetô egyénisége.

NAGY ÂKOS (Adelaide, South Ausztrâlia) *1913, Nyîregyhâza, M. Az Andahâzi és Kosonczi Nagy-csalâd sarja. Mâr
kôzépiskolâs

korâban

kûlônôs

érdeklôdést

mutatott

az

irodalom irânt. 1931-ben sajtô alâ rendezte, az ônképzôkôrrel
egyiitt ki is adta Bessenyei Gyôrgy kiadatlan munkâit. Ugyanabban az évben a kir. magyar Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen tôrténelmi pâlyadîjat nyert, 1933-ban pedig a Rozs-

nyai-pâlyâzat nyertese lett. Gyôgyszerészeti oklevelet szerzett s
a székesfehérvâri kôzkôrhâzak gyôgyszertâraiban helyezkedett
el. 1939-ben folytatta tanulmânyait s 1945-ig a budapesti
egyetem kôzegészségûgyi intézetének tanârsegéde volt; figyelemreméltô kutatâsokat végzett; emellett tôbb tudomânyos és
târsadalmi egyesûletben élénk tevékenységet fejtett ki. A
mâsodik vilâghâborû utân Németorszâgba kerûlt, aboi
korâbbi barâti kôrének tagjaival megszervezte a Széchenyi
Târsasâgot, majd ennek segîtségével 1953-ban, mâr Ausztriâliâban, a Japân —Magyar Târsasâgot hlvta életre. Ausztrâliâban a tîzezres létszâmû Gréta-tâborban kôrhâzi patolôgusként
mûkôdôtt, s 1950 ôta temérdek vércsoport-meghatârozâst vég
zett. Ennek eredményeként jelent meg "A vércsoport-adatok
jelentôsége szârmazâsunk kutatâsâban" cimû tanulmânya,

amelyet bat vârosban ismertetett magyar bonfitârsaival.
Komoly szerepe volt az ausztrâliai magyar szervezetek sorozatos
megalapitâsâban. 1955-ben Melbourneben az Ausztrâliai Ma

gyar Szôvetségek és Kôzôsségek Tanâcsânak egyik alapitôja
lett. 1956-ban Adelaidebe kôltôzôtt. 1960-ban feleségével
egyiitt magyar tânccsoportot szervezett. A fiatalokat bat és 24
éves koruk kôzt nemcsak tâncolni, dalolni, banem irni, olvasni
is tanîtotta. 1966-ban fûggetlen magyar kultûrkôzpont létrebozâsât kezdeményezte. Az eredmény 500 személy befoga-

dâsâra alkalmas kultûrteremmel rendelkezô épùlet, amelyben
kônyvtâr, italmérési engedéllyel rendelkezô bar, konyha és
szînpad is van. A kôzpont vagyona tîz év alatt 300.000 dollârra
emelkedett s a mûlt évben hârom adelaidei és két mâs âllam-

beli egyetemi és fôiskolai hallgatônak folyôsîtott egyenként 600
dollâros tanulmânyi ôsztôndîjat. A Kôzpont belyiségeit heten-

ként kôzel 100 fiatal rendszeresen lâtogatja. Az "Adelaidei
Magyar Ertesîtô"-nek tîz év ôta szerkesztôje. Tôbb tudomânyos értekezése, szâmos cikke jelent meg angol és német szaklapokban. 1972 ôta a Szent Lâszlô Emlékbizottsâg és a templomos lovagrend, 1975 ôta a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend,
valamint a Nagy Konstantin Rend tagja. 1977-ben a Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzôssége arany koszorûs jelvénnyel tûntette

ki. 1978-ban az Ârpâd Akadémia hîvta meg rendes tagjai
sorâba.

ORSOLYA JÔZSEF (Norfolk, VA) *1915, Cégénydânyâd,
M. A budapesti Iparmûvészeti Fôiskola elvégzése utân Rômâban folytatott szobrâszati tovâbbképzô tanulmânyokat. Elôszôr
a honvédség mûvészeti osztâlyânak vezetôje lett, majd Németorszâgban a passaui templomok részére alkotott szobrokat.
Amerikâban 1950-ben jôtt ki. A virginiai Norfolkban telepedett le, ahol mûvészeti akadémiât szervezett, amely "Academy
of Creative Art" néven orszâgos hirre tett szert s ma mâr két
"assistant professer" kôzremûkôdésével mûkôdik, szobrâszati és
festészeti képesîtést ad. Kendetagi Orsolya Jôzsef professzor
tehetségét szâmos egyéni alkotâsa hirdeti. Ezek kôzûl néhâny:
"A Szûz és a gyermek", a "Mennybemenetel", "Krisztus a
sîrban", "Tâncolô lâny", "Général McArthur" s az elesett
rendôrôk emlékmûve. Alkotâsai Norfolkban, Washingtonban,
St. Louisban stb. lâthatôk. Szâmos kiâllîtâson ért el sikert.

Mûvészetével orszâgos viszonylatban is âltalânos elismerést
vlvott ki magânak. Az Arpâd-pâlyâzaton 1977-ben arany

Arpâd-érmet nyert, ugyanakkor az Arpâd Akadémia is meghîvta képzômûvészeti fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

REKTOR BÉLA DR. (Tucson, AZ) *M. Nagykâllôn érettségizett, Nyîregyhâzân tanîtôi oklevelet szerzett, Budapesten
— a honvéd tûzérségnél teljesîtett szolgâlat utân — csendôr-

tiszti tanfolyamot végzett, majd a debreceni m. kir. grôf Tisza
Istvân tudomânyegyetemen jogtudomânyi doktori oklevelet
szerzett. Los Angelesben a Californiai egyetemen folytatott
tanulmânyainak eredményeként "master of science"^ fokozatot
ért el. A m. kir. csendôrség keretében szâzadosi rangban
kûlônbozô beosztâsokban teljesîtett szolgâlatot. A mâsodik
vilâghâborû utân egy ideig Budapesten magânvâllalat kônyvelôje volt. Salzburgban az amerikai hadsereg alkalmazottja

lett. 1953-tôl 1960-ig Clevelandban dolgozott. 1960-tôl 1967-ig
a kaliforniai Montereyben a Defense Language Institute
tanâra volt. 1967-tôl az arizonai Tucson âllami egyetemének
tanâra. 28 tudomânyos szaktanulmânyt és 11 szépirodalmi
cikket

kôzôlt.

Ônâllô

mûve

"Fédéral

Law

Enforcement

Agencies" cîmmel 1975-ben jelent meg. A m. kir. csendôrség
tôrténetérôl szôlô kônyve, amelynek kéziratât 1977-ben arany

Ârpâd-éremmel tûntették ki, most van nyomdâban. Szâmos
szakelôadâst és elôadâssorozatot tartott, hét tudomânyos târsasâg tagja és tôbb târsadalmi szervezet kitûntetésének birto-

kosa. Az Ârpâd Akadémia 1977-ben hîvta meg rendes tagjai
sorâba.

SIMSAY JÂNOS (New Brunswick, NJ) *1901, Munkâcs,
M. Elemi és kôzépiskolâit Munkâcson, Gyôngyôsôn és Buda
pesten végezte. 1920-ban érettségizett. A Jôzsef Nâdor mûegyetemen gépészmérnôki oklevelet szerzett. Az akkori elhe-

lyezkedési nehézségek lekûzdése utân az Orszâgos Târsadalombiztosîtô Intézet gépészeti osztâlyâra, 1938-ban pedig a mûegyetem gazdasâgi hivatalâba keriilt, majd Székesfehérvârott
az ipari kôzépiskola rendes tanârâvâ nevezték ki. 1944 végén

mint a "HAGYOF"-hoz beosztott tûzér mûszaki gyakornok
Pozsonynâl kerùlt az orszâg hatârân klviil. 1947-tôl 1952-ig
karinthiai Villachban teiwezô rajzolô volt az angol hadsereg
javîtômûhelyében. Innen jôtt Amerikâba. New Brunswickban
telepedett le. 1956 âprilis 18-ig itt is tervezô rajzolô lett.
1915-tôl 1973-ig îrt kôlteményei ôsszegyûjtôtten kiadâsra
vârnak. "A szeretet szimfôniâja" cîmû nagyszabâsû bôlcselô
kézirata 1976-ban az Ârpâd-pâlyâzaton bronz Arpâd-érmet

nyert. Az Arpâd Akadémia 1977-ben az irodalmi fôosztâly
rendes tagjai sorâba hîvta meg.

SOMOGYI LÉL (Médina, OH) *1954. Cleveland, Ghio.
Kôzépiskolai tanulmânyait az ohiôi Medinâban kitûnô eredménnyel 1972-ben fejezte be. A "National Honor Society"
tagja lett. Hat évig jârt a clevelandi Magyar Iskolâba is,
amelynek elvégzése utân a Magyarsâgismereti Kollégium
kutatô tagja lett. Egyetemi tanulmânyait ugyancsak kitûnô
eredménnyel a clevelandi Case Western Reserve egyetem

mûszaki karân végezte. 1976 mâjus 28-ân "Bachelor of Science
in Engineering" fokozattal komputermérnôki oklevelet szerzett, aztân ôsztôndîjjal folytatott egyetemi tanulmânyainak
eredményeként 1977 augusztus 24-én a "Master of Science in
Management" fokozatot is elnyerte. Ugryanakkor a clevelandi
Ernst and Ernst "EDP Management consultant"-ként alkalmazta. Elsô îrâsai angol nyelven kôzépiskolâjânak és egyete-

mének lapjaiban jelentek meg. A "Medinamite" kôzépiskolai
lapnak egy, az "Engineering and Science Review" cîmû egye
temi folyôiratnak két évig volt szerkesztôje. Az utôbbival tôbb

orszâgos dijat nyert. Tôbb cikkét a clevelandi "Magyar Ûjsâg"
magyar nyelven is kôzôlte. Az 1977 elején megjelent "Faith and
Fate: A Short Cultural History of the Hungarian People
through A Millennium" cîmû mû târsszerzôje. 1977 derekân
"Compsetting" néwel szedô szolgâlatot indîtott s azôta tôbb
kiadvânyt rendezett sajtô alâ magyar nyelven is.
Kôzépiskolâjâban és az egyetemen osztâlyânak elnôke volt.
1976 ôta a clevelandi Magyar Târsasâg ifjûsâgi elnôke, két
mâsikmagyar szervezet al-, illetôleg târselnôke volt. Tôbb elôadâst tartott magyar nyelven és szâmos orszâgos konferenciân
vett részt, a Szent Korona kiadâsa elôtt a kongresszusi bizottsâg
kihallgatâsân is tanûskodott.

STIRLING GYÔRGY (Arlington, VA) *1921, Budapest,
M. A budapesti piarista gimnâziumban 1939-ben érettségizett,

a budapesti kôzgazdasâgi egyetemen pedig 1943-ban végbizonyltvânyt szerzett. Hîrlapirô lett. 1943-ban mâr a "Fûggetlenség" cîmû lap s a "Magyar Szârnyak" cîmû hetilap belsô
munkatârsaként mûkôdôtt. 1943/44-ben a légierôknél teljesîtett szolgâlatot. 1945-tôl a kisgazdapârt sajtôosztâlyânak kere-

tében a Magyar Nemzet és a Kis Ûjsâg, 1947 elejétôl a Holnap
munkatârsa volt. Az utôbbi lap megszûnése utân a magyar

szabadsâgpârt sajtôosztâlyât vezette. 1947 oktôberében ôsszeeskûvés és kémkedés vâdjâval hatévi kényszermunkâra îtélték.
1954-ben szabadult ki. 1956 oktôberében visszakerûlt a Ma

gyar Nemzethez, aboi 1957 mârciusâig maradhatott. Szabad

fôldre 1970-ben sikerûlt kijutnia. Az Egyesûlt Âllamokban
1971 tavaszân érkezett. Azôta a Katolikus Magyarok Vasâriiapja, a chicagôi, valamint a torontôi —new-yorki Magyar

Elet belsô munkatârsa, a mûncheni Ûj Eurôpa dmû folyôiratnak s a bécsi Magyar Hîradônak pedig amerikai tudôsîtôja.
Irâsait sok mâs kûlfôldi magyar lap is gyakran kôzli. 1974-tôI
1976-ig a torontôi —montreali Magyar Hîrlap cimû hetilap
politikai szerkesztôje volt. 1977 mârciusâban "Fûggetlen
Magyar Hîrszolgâlat" (FMH) cîmmel havonta kétszer megjelenô sajtôtâjékoztatôt ad ki, amelynek kôzleményeit hûsz
emigrâciôs lap veszi ât.
Annak idején tagja volt az Orszâgos Sajtôkamarânak, 1945

utân a Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetségének; 1956-ban a Volt
Politikai Foglyok Szôvetségének alapîtô tagja, a Szabad Ûjsâgîrô Szôvetségének alapîtô tagja, a Szabad Ûjsâgîrô Szôvetségnek pedig vezetôségi tagja lett. Az Amerikai Magyar Szôvetség
az igazgatôsâg tagjâvâ vâlasztotta, az Ârpâd Akadémia pedig
1977-ben irodalmi fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba hîvta
meg. 1977-ben elbeszélése az ausztrâliai Szabad Magyarsâg

Gérecz Attilârôl nevezett irodalmi pâlyâzatân elsô dljat, az
Arpâd-pâlyâzatokon pedig "A Mechwart-téri csata" dmû kéz-

iratos mûve bronz Ârpâd-érmet nyert.
SZABÔ MAGDA (Oakland, CA), férjezett dr. Szabô Kârolyné. *M. Tanltôi okievelet szerzett. A mâsodik vilâghâborû

idején Kassa kôzelében kântortanîtô volt, a hâborû utân Ûllôn
tanîtott. Mindkét helyen kitûnô énekkart szervezett, amely

énekversenyeken is tôbb sikert aratott. Az Egyesûlt Allamok
ban az olaszorszâgi latinai tâborbôl 1967-ben kerûlt s a
kaliforniai Oakiandban kapott munkât. Szabad idejében két
éven ât vezette a San Francisco-i ôbôl kôrnyékén élô magyarok
magyar iskolâjât, bat évig volt a Stephaneum Kamarakôrus
tanâra és karnagya; éveken ât orgonâlt a rômai katolikus
missziô magyar szentmiséin és a reformâtus istentiszteleteken
egyarânt. 1976-ban "Emiékezz 1956-ra" dmû kantâtâjâval az

Ârpâd-pâlyâzaton ezûst Ârpâd-érmet nyert. 1977-ben az
Ârpâd Akadémia zenemûvészeti fôosztâlyânak rendes tagjai
sorâba hîvta meg.

SZÉLLTAMÂS DR. (New York, NY) *1926, Herény, Vas
megye, M. Kôzépiskolâit a szombathelyi Szent Norbert premontrei és a pécsi Pius gimnâziumban végezte; 1944-ben
kitûnôen érettségizett. Az év ôszén a Nagycenken âllomâsozô
huszârokhoz vonult be katonia szolgâlatra. Inné a németorszâgi Bambergbe, majd amerikai hadifogsâgba kerûlt, ahonnan csak 1945 oktôberében érkezett haza. A Jôzsef nâdor
gazdasâgi és mûszaki egyetemre 1946-ban vették fel. Jelesen
végzett tanulmânyainak befejezése utân vegyészmérnôki
oklevelet szerzett. A szegedi tudomânyegyetemen ûjonnan
létesîtett alkalmazott kémiai tanszéken gyakornokkâ, tanârsegéddé, 1955-ben pedig adjunktussâ nevezték ki. Kôzben
tanâri, majd doktori oklevelet is szerzett. 1960-ban mâr az ûj
eljârâs szerint a "doctor technicarum" cimet is elnyerte. A kôvetkezô tlz éven ât gyakran jârt kûlfôldôn (Prâga, Halle,
Zurich, Cardiff, Kiel, Koppenhâga, Stockholm, Helsinki,
Varsô, Palermo Vârosaiban egyetemeken és konferenciâkon).
1963-ban a kanadai Ottavâban végzett ôsztôndijjal egész évig
tartô kutatô munkât. Hazatérése utân egyetemi . dôcenssé
léptették elô. 1967-ben az indiai Delhiben, 1969-ben pedig a
nyugat-berlini Frei Universitaet-en adott elô, mint vendégtanâr. 1970 ôszén az Egyesûlt Nemzetek nemzetkôzi iskolâjânak igazgatôjâtôl kapott ûjabb szerzôdést. Tôbb mint 70
kôzlemény szerzôje vagy târsszerzôje és mintegy hûsz vegyészeti

oktatâssal kapcsolatos kiadvâny szerkesztôje. Ôt Tudomânyos
târsasâg meghîvott tagja, az indiai tudomânyos és ipari,
valamint a kanadai orszâgos kutatô tanâcsnak pedig tisztelet-

beli tagja. 1977-ben az Ârpâd Akadémia tudomânyos fô
osztâlyânak rendes tagjai sorâba hîvta meg.

VLADÂR GÀBOR (Caracas,

Venezuela)

*1925,

M.

Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten, Sârospatakon s ûjbôl
Budapesten végezte. Egyetemi tanulmânyait 1945-ben a svâjci
Lausanneban fejezte be; a kôzgazdasâgi és politikai tudomânyok licenciâtusât szerezte meg. A kôvetkezô években — a

hotel-iskola elvégzése utân — svâjci szâllodâkban dolgozott.

Venezuelâba 1948-ban vândorolt ki; azôta kereskedelemmel és

gyâriparral foglalkozik. A venezuelai magyarsâg târsadalmi és
kulturâlis életében 1962 ôta tôltôtt be vezetô szerepet. 1962-tôl
1966-ig a Magyar Hâz vezértitkâra, 1966-ban elnôkhelyettese,
majd 1974-ig — kétévi megszakîtassai — elnôke volt, 1976 ôta
pedig alelnôke. A Magyar Hâz R.T.-nek 1964-ben egyik
alapîtô, 1964-tôl 1967-ig alelnôke volt, azôta igazgatôsâgânak
tagja. A "Caracasi Magyar Tôrténelmi Târsasâg"-nak
1970-ben ugyancsak alapîtô tagja lett, 1970-tôl 1972-ig

titkâra, 1972-tôl 1974-ig alelnôke volt azôta pedig elnôke.
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MEGHI VO

Magyar Testvéreink szîves tudomâsâra hozzuk, hogy a
soron kôvetkezô, immâr VI. Magyar Kongresszust — XVIII.

Magyar Talâlkozôt —, az Ârpâd Akadémia 13. évi kôzgyûlését
1978. évi november 24 —26 kôzôtt rendezzûk meg Clevelandban, a Cleveland Plaza Hôtel termeiben, amikor ez alka-

lommal is magyarsâgunkat érintô fontes kûl- és belpolitikai
kérdéseinket fogjuk megvitatni, valamint a harmadik ifjûsâgi
konferenciât is megrendezzûk.

A Magyar Kongresszussal pârhuzamosan tartja az Arpâd
Akadémia orvostudomânyi, kônyv- és levéltârtudomânyi osz-

tâlya, a Magyar Mérnokôk és Epîtészek Vilâgszôvetsége, a
Souverain Szent Lâszlô Târsasâg és Rend, a Keleti Târsasâg
tudomânyos elôadâsait, kôzgyûlését és beszâmolôit.
A szâmtalan tudomânyos elôadâs mellé méltân sorakozik a
Kongresszust megnyitô nagyszabâsû irodalmi est, majd a
szombat esti diszvacsora, amelyen a tudomânyos, irodalmi és

mûvészeti pâlyâzatokkal elnyert Ârpâd érmek kerûlnek kiosztâsra, végûl pedig a felejthetetlen Magyar Bâl zârja be a târsadalmi események sorât.
A Kongresszus ideje alatt hârom napos emigrâciôs magyar
kônyv-, képzô- és iparmûvészeti, valamint fényképkiâllitâst
rendezûnk.

Kérjûk, jegyezzék elô ezt a dâtumot és vegyenek részt a
magyar szellemi elitnek ezen a szîvet-lelket meginditô nagy
ôsszesereglésén.

Talâlkozzunk ezen a hârom napon barâti légkôrben egymâstôl tâvol élô magyar testvérek.

PÂLYAZAT

A Magyar Talâlkozô Âllandô Titkârsâga ez évben is tudomânyos, irodalmi és mûvészeti pâlyâzatot hirdet, amelyben a
magyar szellem minden kimagaslô értékû s îrâsban, vagy
képen rôgzithetô alkotâsa részt vehet.

A pâlyamûvet hârom példânyban (vagy fényképen) kell
benyûjtani. Nyomtatâsban még meg nem jelent kéziratok csak
név nélkiil, jeligével adhatôk be. A szerzô nevét, pontos lakcî-

mét és rôvid életrajzât ebben az esetben a pâlyamû jeligével
ellâtott kûlôn zârt borîtékban kell csatolni.

A pâlyamûveket — az Ârpâd Akadémia tagjai sorâbôl,
vagy mâs szakemberek kôziil felkért — hârom-hârom birâlô

véleménye alapjân az Âllandô Titkârsâg arany, ezûst, vagy

bronz Arpâd-éremmel, diszoklevâllel, vagy oklevéllel tûnteti
ki.

A pâlyamunkâkat az alâbbi cîmre kell kiildeni 1978
augusztus 20-ig.

A benyûjtott pâlyamunkâkat nem kûldjûk vissza, hanem

azokat az Arpâd Akadémia kônyv- és irattârâban helyezzûk el.

dr. NâdasJânos

a Magyar Talâlkozô Allandô Titkârsâgânak
vezetôje

(1450 Grâce Avenue, Cleveland, Ohio 44107)
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