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ELOSZO HELYETT
{Az emigrdciô éveiben egyre jobban fogyô, szertehullô
korosztdlyomnak)

Szdmtalanszor elmondott imdval, mûltat-felejtôn érzed:
békûlsz mdr lassan a mdval. Ki tudja, meddig vdrsz még

holnapot? Most idejôttél ûjra, mert gondolod, jô valakivel
megosztani sorsod. Virrasztod az éjszakdba vénûlô estét s félve
tudod, mint hivatlan vendég, settenkedik mdr kôrûlted a nem
vdrt dregség. S most ennyi utdn ugyan ki rôhatnd fel néked a
hajnalvdrô éveket, évtizedekbe nôtt éjszakdidat, félig élt
életed?

Ki rôhatnd fel neked, hogy hdtad gôrbûltéig, a kôzelûô
ôregségig vagy azon is tul\ Te htttél végtg, koporsôfedélig...
Nem dmûod tôbbé magad. Érzed, hogy kiégett mdr a tettek
nagy tûze, oda az élet perzselô nyara. Tarlôdon a szél ôszt
muzsikdl. reszket a tested, és tdrsakat keresve, kezet fogva

lelked melegited mdr csak néha az ifjûsdg pisldkolô gyertyaIdngjaindl.

De ne bdnd! Mert ne hidd, hogy szdraz gôrôngyeid rdd

hullô dôrejében semmivé vdlik majd mûltad, melyben egykor
érted volt még szép, szomorû az ôsz, néked viritott szdz tavaszt

virdg, s melengetô sugardt rdd pazarolva téged ôlelt dt a nydri
vildg.

Ne bdnd! Mert nézd, hiszen Idtod, az élet megy tovdbb.
Itt dllanak szemben veled az éjben, az ût elején a fényben.
Mûltad sôtétjébôl nézed ôket, az elôrenézve reménykedôket.

Aggôdsz. Fûrkészve most sorsukat kutatndd, mert félsz, az
ismeretlen ût, amin elindulnak, nem tudod, hovdvezet.
De az ifjûsdg ôrôk, elôrenézô, végtelen. Benne lûktet az élet
rit musa szûntelen. Az ismeretlen elôtt isfélelem nélkûl dllnak,

vdgyva tekintenek sorsuk elé, ôrôkre holnapot vdrya jdrnak

végzetûk felé. Neved ald ôk irjdk majd egykor: Élt hatvan
vagy hetvennyolc évet", elment, mert ez az élet, mely nélkûled
bennûk él tovdbb. Egykor majd rigô fûtyûl, valahol tenger
zûg, itt hagyott titkaidrâl nekik suttog a csendes éj. A fdkon
levél sem reszket. Emlékeznek majd néha rdd, és viszik
helyetted a keresztet.

Es ha ûgy érzed, gyengûl mdr hangod, ûzenj most velûk
haza a szôke nydmak, tavaszi esônek, sdrga ôsszel a barnulô
hatdrnak, hô alatt szunnyadô magyar tanydknak, a régi
nydrfasornak, rôzsafûzéres halott anydknak. A lebontott
templomoknak, cixdlbe bûjtatott papoknak. Ûzenj velùk a
korhadô Krisztus-kereszteknek a falu szélén. Hdromszékbe a
kékld hegyeknek, zôldfenyveseknek. Uzenj a tdvol kisemmizett
néma embereknek, kik sorsukat kônnytelenûl sirjdk, és
dûledezôfatomyok kôzôtt tûrik, hogy az Isten nevét kisbetûvel
irjdk.

Elmûltak az évek. Emberek mentek, korok tûntek.

A

gonoszsdg szédûlt ddridôt tdncolt kôrûlted. De ûzend most

velûk fôldtôl a magas égïg: te hittél, s hû maradtdl végig,
koporsôfedélig.
Elszdllt a szô, tarka jdték, a tovatûnt dallam csak fûledben
zeng még.Jôvôt kutatva lelked néhdny percre a mûltat kereste.

Megôregedett kôzben kôrûlted az este, mely szép szavakkal,
zengô dallamokkal Idgyan zengett kôrûl, mint gyenge szellô
serdûlô tavasszal.

Most elhangzik majd az utolsô ének s utdna csend lesz.

Kialszanak végleg a fények. Ellobbannak az aprô gyertyaIdngok.

A kopaszodô fdkon furcsdn megreszket a levél s Cleveland
fôlôtt egy ideig titkos dalt suttog a szél egy magdnyos néprôl,
mely kezet nyûjtva ônmagdt kereste egy kûlônôs ôszi este.
Sorsdt nem érezték, nyelvét nem értették.
De itt ôrzi titkait azôta is mindôrôkre — sôtét égen — a
Hit keresztje.
Ruttkay Arnold

A XVIII. MAGYAR TALÂLKOZÔ
ESEMÉNYEI
Az elsô nap\ 1978. november 24-én, pénteken
A XVIII. Magyar Talâlkozô s egyben a VI. Magyar Kongresszus ûléseit Nddas Jânos dr., mint az âllandô titkârsâg
vezetôje, 1978. november 24-én, pénteken délutân 4 ôrakor
nyitotta meg a clevelandi Plaza-szâllô emeleti nagy elôadôtermében.

A fiatal magyar értelmiségiek ankétja Csia Pâl elnôkletével a "tûlélés vagy beolvadds" rendkîvùl komoly és idôszerû kérdésére keresett és talâlt megnyugtatô vâlaszt. A meg-

lepôen rendszeres megbeszélésen Bajsay Jôzsef, Dunajszky
Antal, Gyékényesi Katalin dr., Kerecseny Bdrdny Ida, Môzsi
Ferenc (Chicago, IL), ft. Orley Rïchdrd, Somogyi Lél és
Zadeskey Cynthia vett részt. Az ankét hallgatôsâga zsûfolâsig
megtôltôtte a termet.

A "tûlélés vagy beolvadâs" kérdésének megbeszélése utân
Szabô Magda zeneszerzô (Oakiand, CA) "Daloljunk egyiitt"
cîmmel a magyar népdalok tanîtâsi môdszerérôl adott elô.
A magyar iskolâk nagy szâmban megjelent tanîtôinak, tanârainak lelkes kôzremûkôdésével a "tûlélés" legegyszerûbb
biztosîtâsânak eszkôzét mutatta be.

Hat ôra tâjban magyar kônyv-, képzô- és iparmûvészeti,
valamint fényképészeti kiallitas nyilt meg. Az îrôkat és kôltôket
Kossdnyi Jôzsef, a mûvészeket Gyimesy Kdsds Ernô ûdvôzôlte
és mutatta be. Kossdnyi Jôzsef, az Ârpâd Akadémia irodalmi
fôosztâlyânak rendes tagjaként Mécs Lâszlô kôltészetét méltatta. A kiâllîtâs irânt a megnyitâstôl kezdôdôen âllandô és
egyre fokozôdô érdeklôdés nyilvânult meg.
Az este 7 ôrakor kezdôdô irodalmi és mûvészest ûnnepi

kôzônsége szâmâra szûknek bizonyult a szâllô hatalmas
elôadôterme. A vâltozatos mûsor pâratlan sikert aratott.

A mûsort Molndr Zsigmond dr., az Ârpâd Akadémia irodalmi

osztâlyânak rendes tagja vezette igen ûgyesen és szellemesen.
Az ûnnepi megnyitôt Beniczky Addmné, az Arpâd Akadémia
irodalmi osztâlyânak rendes tagja és a Magyar Târsasâg
irodalmi osztâlyânak elnôke mondta. Nytlas Ferenc Erkel
Ferenc "Hunyadi Lâszlô" cîmû operâjânak nyitânyât adta
elô zongorân. Môzsi Ferenc (Chicago, IL) kôltô sajât verseibôl
szavalt szemelvényeket. Fényes Mdria (Los Angeles, CA), a

"Californiai Magyar Ûjsâg" szerkesztôje s az Arpâd Akadémia
irodalmi osztâlyânak rendes tagja, "A sajtô nevében" cimû
elbeszélését

olvasta

fel.

Kovdcsné Bedroszidn

Abndszt

(Columbus, OH) énekmûvésznô — Korôdy Istvdn dr. zongoramûvész kîséretével — magyar dalokat énekelt nagy sikerrel.
Jeszenszky Gyôngyi (Cincinnati, OH) elôadômûvész Wass
Albert "A bûjdosô imâja" és Ruttkay Arnold "Talâlkozâs a
szûrke folyônâl" cîmû kôlteményét szavalta el. Dr. Szakdts
Istvdnné Németorszâgbôl (az Arpâd Akadémia irodalmi
osztâlyânak rendes tagja,) "Szînjâtszâs" cîmmel olvasta fel
elbeszélését. Lajos Judit (Los Angeles, CA) zongoramûvésznô
Dohnânyi Ernô "Pastorale" és Liszt Ferenc "Transcendons

Étude F-moll, No. 10." cîmû szerzeményét adta elô hatâsosan.
Ruttkay Arnold (Toorak, Ausztrâlia), az Arpâd Akadémia
irodalmi osztâlyânak rendes tagja "az emigrâciô humorâ"-rôl
szôlô szellemes îrâsât olvasta fel. Végûl Erdélyi Jôzsef (New

York, NY) zeneszerzô, târogatômûvész, az Ârpâd Akadémia
zenemûvészeti osztâlyânak rendes tagja mutatott be részleteket "A magyarok bejôvetele" cîmû szerzeményébôl. Târogatôzâsât zongorân Sheperd H. Carolyn (New York, NY)

kîsérte. Zârôszôt s a szereplôknek hâlâs kôszônetet Nddas Jdnos
dr., az âllandô titkârsâg vezetôje s a clevelandi Magyar
Târsasâg elnôke mondott.
Az irodalmi és mûvészest hôlgy-szereplôi kûlôn-kûlôn
gyônyôrû rôzsacsokrot kaptak. A fényesen sikerûlt elôadâs
utân hangulatos ismerkedô "cocktail party" kôvetkezett,

amelyen Cleveland vârosânak és kôrnyékének magyarsâga
lelkes, kôzvetlen eszmecserét folytatott az orszâg tâvolabbi
tâjairôl, Eurôpâbôl és Ausztrâliâbôl érkezett honfitârsaival.

Marasztalô vonzôerô volt a kiâllîtâs rendkîvûl gazdag kônyv-,
festészeti és szobrâszati, iparmûvészeti és fényképészeti târlata

A mdsodik nap: 1978. november 25-én, szombaton

Délelôtt

9-kor a tanâcskozâsokat Nàdas Jânos dr., az

âllandô titkârsâg vezetôje nyitotta meg. Sajnâlattal jelentette
be, hogy fôt. Béky Zoltdn dr., az Amerikai Magyar Szôvetség
elnôke gyengélkedése miatt megjelenni nem tudott.
A "Magyar kisebbségeink védelme nemzetkôzifôrumokon"
cîmû ankéton Nagy Gyôrgy dr. (Toronto, Ont. Canada),
Ndvori Kornél dr. (Grosse Pointe, MI), Ndnayjûlia (Washing
ton, DC), nt. Ludwïg Aurél dr. (East Chicago, IN), Ndnay
Endre dr. (Los Angeles, CA), Chdszdr Ede dr. (Indiana, PA)
és Bajsay Jôzsef adott elô. Az elôadâsokat élénk vita kôvette.
A tanâcskozâsi elnôk tisztségét Ndvori Kornél dr. lâtta el.
Délelôtt 11 ôrakor "A magyar nyelv és kultûra tanûdsdnak
jôvôje

Amertkdban"

cîmmel

kerekasztal-konferencia

kez-

dôdôtt, amelyen St. Clair Jôzsef (Scott Valley, CA), Luddnyt
Andrds dr. (Ada, OH) és Sdndor Andrds (McGraw, NY)
elôadâsa, majd tôbb felszôlalâs hangzott el. A tanâcskozâsi

elnôk tisztségét SomogyiFerenc dr. lâtta el.
Déli 12-tôl délutân minteg^ 2 ôrâig a XVIII. Magyar
Talâlkozôn megjelentek a szâlloda éttermében târsasebéden
vettek részt.

Délutân Vé 3 ôrai kezdettel "A kultûrcsere feltételei

cîmmel folyt megbeszélés, amelyet Stirling Gyôrgy (Washing
ton

DC) vezetett be.

Az

eszmecserében Fazakas Ferenc

(Mountain View, CA), Haraszti Endre (Hamilton, Ont.,
Kanada), Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) és Kollartts Béla dr.
(Glenmont, NY), tovâbbâ tôbb felszôlalô vett részt. A
tanâcskozâsi elnôk tisztségét Stirling Gyôrgy tôltôtte be.
Délutân 4 ôrakor Sirchich Ldszlô "magyar kisebbségt
intézet" felâllitâsâra vonatkozô elôterjesztését tette meg,

amelyet Haldcsy Endre dr. (Reno, NV) magyar intézet

létesîtésére vonatkozô javaslattal egészitett ki.
Délutân Vé 5 ôrakor NddasJdnos dr. ismertette az Egyesûlt
Allamok kormânyânak a mag^arorszâgi kormânyzattal kôtôtt
megâllapodâsât a magyar amerikai âllampolgârok kârtalanîtâsâval kapcsolatban, majd azt mutatta ki, hogy ebbôl a

kârtalanîtâsi eljârâsbôl kimaradtak az 1950 és 1956 utân
érkezett magyar bevândorlôk.
*

Ugyanezen a napon a Magyar Talâlkozô tanâcskozâsaival
pârhuzamosan rendezték meg mâs szervezetek is ôsszejôveteleiket. Az Egyesûlt Magyar Alap kôzgyûlést, a Magyar

Emigrâns Ûjsàgirôk Szôvetsége alakulô kôzgyûlést tartott, a
isTe/eiz Tariajcg (New York, NY) tudomânyos elôadâssorozatot
rendezett.

Az Arpàd Akadémia orvostudomânyi osztâlya az Amerikai
Magyar Orvosszôvetséggel egyuttesen tudomânyos ùlését tartotta meg. amelyen Zsigmond Elemér dr. (Ann Arbor, MI)
elnôkletével Egyed Miklôs dr. (New London, OH), Batizy
Gusztdv dr. (Akron, OH), Polôny Zoltdn dr., Vareska Gyôrgy
dr. és ifj. NddasJdnos dr. (Chicago, IL) adott elô.
A Magyar Mérnôkôk és épûészek Vildgszôvetsége délelôtt
kôzgyûlést, délutân tudomânyos elôadâssorozatot tartott. Az
utôbbin Haldcsy Endre dr. (Reno, NV), Milnydn Ldszlô
(Montréal, Q,uebec, Kanada), Fejér Pdl (Mount Clements,
Ml), Noël Péter {Eàmonton, Alberta, Kanada), Bauer Alajos

(Bridgewater, NJ), Burgydn Aladdr és Siegmeth Alfred (Sierra
Madré, CA) adott elô.
*

Este 7 ôra kôrûl vette kezdetét a XVIII. Magyar Talâlkozô
ûnnepi vacsorâja tôbb mint 600 teritékkel. Az amerikai és a
magyar himnuszt Bodndr A. Lajosné énekmûvésznô énekelte

Nyilas Ferenc zongorakîséretével. A bevezetô imât ft. Dengl
Miklôs, G.F.M. (Youngstown, OH), a Katolikus Magyarok

Vasârnapja fôszerkesztôje, az ûnnepi kôszôntôt Ruttkay Ar
nold (Toorak, Ausztrâlia) mondta. Az âldomâsmester szerepét
Brosné Karikds Cecilia (Washington, DC) mûvésznô tôltôtte
be. Az arany, ezûst és bronz Arpâd-érmeket az elôzô év
nyerteseinek Varga Sdndor kôzremûkôdésével Nddas Jdnos dr.

nyûjtotta ât. A tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâdpâlyâzat eredményét SomogyiFerenc dr. hirdette ki.
A dîszvacsorân megjelent Perk Ralph volt clevelandi
polgârmestert angol nyelven Somogyi Lél kôszôntôtte. Ûdvôzlô
szavaira Perk Ralph volt polgârmester âltalânos tetszéssel
talâlkozô, lelkes magyarbarât beszéddel vâlaszolt. A tâvolba-

lâtô âllomâsok és a helyi
dîszvacsorâra, amelyen a
hetilapok képviselôin kîvûl
Washington, Pittsburgh,

napilapok tudôsîtôkat kûldtek a
helyi magyar râdiôâllomâsok és
Los Angeles, New York, Chicago,
Toronto stb. magyar lapjainak

tudôsitôi is részt vettek.

A hagyomânyos magyar bal, mint az elôzô években, most is

kitûnô hangulatban folyt le. A szebbnél szebb estélyi ruhâk
kôzt igen sok festôi diszmagyar is pompâzott. A clevelandi
magyar cserkészcsapatok tâncbemutatôi ôriâsi sikert és âltalânos tetszést arattak. Megkapôan szép volt a nyitô pârok
bevonulâsa és az elsô bâlozôk bemutatâsa is.

Az elsô bâlozô ifjû hôlgyek és tâncosaik a kôvetkezôk
voltak:

Bakk Erzsébet és Babej Péter, Bdtorijulika és Bâton Istvân
(Youngstown, OH), Bôja Adrienne és Babej Andrâs, Ekker
Zsuzsa és Szentkirdlyi Gyôrgy, Farkas Zsuzsa és Babej Tamds,
Kovdcs Andréa és Nyilas Fereue, Friedrich Kati és Balds
Tamds, Persik Katalin (San Francisco, CA) és Ndvori Imre
(Détroit, MI).

A tânczenét Hegedeôs Kdlmdn kitûnô zenekara szolgâltatta. A zongorân Môzsi Istvdn, a kivâlô zongoramûvész
jâtszott.

A harmadik nap: 1978. november 26-dn, vasdrnap

Délelôtt 9 ôrakor nt. Fudwig Aurél dr. (East Chicago, IN)
ekumenikus vasârnapi âhitatot, istentiszteletet tartott. Utâna
Nddas Jdnos dr., az âllandô titkârsâg vezetôje mutatta be a
Magyar Kongresszusra kûldôtt levélbeli és tâvirati iidvôzleteket, îrâsbeli hozzâszôlâsokat és javaslatokat, majd az âllandô
titkârsâg mûltévi tevékenységérôl és kôltségeirôl szâmolt be.
Fmber Sdndor dr. (Zurich, Svâjc) îrâsban bekûldôtt
javaslata alapjân a XVIII. Magyar Kongresszus felkérte az

âllandô titkârsâgot, hogy a magyar honfoglalâs 1996-ban
esedékes IIOO. évfordulôjâra mâr most hivja fel a figyelmet és
tegye meg a szûkségesnek lâtszô elôkészûleteket.

Délelôtt 10 ôrakor az Ârpâd Akadémia XIII. évi rendes
kôzgyûlése kezdôdôtt. A megnyitôt Nddas Jdnos dr., az
igazgatô

tanâcs

elnôke

mondta.

A

mûkôdési

jelentést

Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr mutatta be, aki a tisztségek
betôltésére és ûj tagok felvételére vonatkozô javaslatot is
elôterjesztette.

Haraszti Endre (Hamilton, Ont., Kanada) rendes tag a
horvât-magyar kiegyezésrôl emlékezett meg a 100. évfordulô
alkalmâbôl. Elôadâsa kôzben érkezett megfôt. Béky Zoltdn dr.
reformâtus pùspôk, elnôk halâlânak hire, amelyet Somogyi
Ferenc dr. fôtitkâr jelentett be. Meghatott szavai utân a kôz-

gyûlés tagjai néma felâllâssal bûcsûztak az Ârpâd Akadémia
elhûnyt elnôkétôl.
A tovâbbiakban Kosztolnyik Zoltdn dr. (Bryan, TX),
Kônnyû Lâszlô (St. Louis, MO), Negyedi Szabô Margit (New

York, NY) és Szendrey Tamds dr. (Erie, PA) tartotta meg
napirendre tûzôtt elôadâsât.

A XVIII. Magyar Talâlkozô (VI. Magyar Kongresszus)

tanâcskozâsait NddasJdnos dr., az Ârpâd Akadémia igazgatô
tanâcsânak elnôke, mint az âllandô titkârsâg vezetôje,
Magyar Hiszekegy elmondâsâval zârta be.

a

TULÉLÉS VAGY BEOLVADÂS?
MAGYAR HAGYOMÂNYOK ÉRVÉNYESÛLÉSE

ÉS ÉRVÉNYESÎTÉSE AZ AMERIKAI SZEMLÉLETBEN

Csia Pdi.

LEGYUNKJÔ REMÉNYSÉGGEL!
Ankétunkon emigrâciônknak talân legégetôbb kérdésérôl
lesz szô. Tûlélés vagry beolvadâs? A tennivalô naprôl napra

jobban sûrget. Itt szûletett gyermekeink gyorsan nônek; s akik
kôztùnk még otthon teljesen magyar nevelést, iskolâztatâst
kaptak s kultûrâjukban, élményeikben csorbîtatlanul magyarok, — a mi drâga ôregeink, — lassan végleg itt hagynak
bennùnket.

Tudom, sokan ebben a kérdésben sotéten lâtjâk a jôvôt.

Tôrténelmùnk egyes példâi kegyetlenek. Hisz mâr a honfoglalâs elôtt sok magyar tôrzs beolvadt az idegen tengerbe.
Râkôczinak Franciaorszâgban letelepitett kurucai mâr régen
franciâk. S van tôbb drâmai példa.
De vannak biztatô példâk is. A mâdéfalvi veszedelem utân
Bukovinâba kerûlt székelyek tôbb mint 200 éves elszigeteltségiikben is megmaradtak magyaroknak. Sôt a Szerémségbôl
500 évvel ezelôtt Moldvâba kivândorolt csângôk még a mai
napig is megôrizték nyelvûket.
Az ûjabb korban az emigrâciôra biztatô az a tény is, hogy

ma mâr orszâgok, vilâgrészek kôzôtt a kôzlekedés és minden
nemû érintkezés oly gyors és fejlett, hogy a beolvadâs egyik
leglényegesebb tényezôje, az elszigeteltség majdnem megszûntnek tekinthetô.

Amikor a rânk vârô munkât jô szîvvel vâllaljuk, legyùnk
tehât jô reménységgel!

MôzsiFerenc {Chicdigo, IL):
A FELELÔSSÉG EÔRUMÂHOZ

"Kôtelességem figyelm a szôra.
Bânnom a szôval odaadds és felelôsség. "
(Nagy Lâszlô)

Magyarorszâgtôl valô tâvollétem alatt bebizonyosodott,

hogy egyetlen intézményem, ahovâ bârmikor fordulhatok:

anyanyelvem. Lélektani lehetôségem leszûkûlt. Fogoly fantaziâmtôl hajtva kénytelen vagyok a Felelôsség Fôrumâhoz,

azaz hozzâtok, a valamit még tenni-akarôkhoz foiyamodni. A
tûlélésre az alkotâs nem elegendô, hacsak a tartalom, a téma
nem tâmasztja alâ igazam. Igazunk.
régen eldôlt: kôtelességem a kôzôsség szolgâlatâba

âllîtani képzeletem. Szavaimnak csak ez ad hitet, erôt,
szabadsâgot.

Agyamban és szîvemben dôrômbôl a dôntés, a valahova
tartozâs szûkségessége. És ekkor megdobban
'a haza: a szô!îgy élûnk a hazdval.
Mert nemcsak a hazdban élûnk mi,
de a haza él mibennûnk.

îgy visszûk a kazdt magunkkal magunkban. "
Guhâsz Ferenc)

Ez véglegesen eldônti a hovatartozâst. A sebek enyhîtésére

niarad a munka. "A kitagadottak nevében" beszélni. mint
3 ogy felelôs îrôink, kôltôink teszik is.

Hatalmas ôrôkséggel, felbecsûlhetetlen hagyatékkal ér-

eztûnk. Tûlélésûnk alapfeltétele: az ezzel valô gazdâlkodâs.
oni hagyaték âpolâsa, megtartâsa szintén felelôsséggel jâr.

klasszikusszerint
kôzhelyekkel
élni, minden
aiv'^kotônak sajâtmâr
lelkiismerete
kell munkâlkodnia.
A
le^ontosabb feladat a kôzôsség figyelmének felkeltése, (helyes

irâi^ban) vélemény-nyilvânitâsra ingerlése, nem utolsôsorban
uz îtâsa, mert ugye, "nem lehetûnk kôzômbôsek sorskéréseinkkel szemben"? Nem szândékozom hatârvonalat hûzni.

gyetlen célom: a "haza a magasban" megtartâsa, tiszta

esz ôzôkkel felvenni a harcot "az emelkedô nemzet" lehûzôival.

"A feleiôsség âldozat. S az orszâg, ha az âldozat értelmét
megkérdôjelzi is, de teljesîti ôrokségébôl, felelôsségébôl eredô
kôtelességét: él. Tûlél. S mi, hazânktôl elszakîtott, elszakadô,
elszakadt magyarok, értjûk-e, mi a felelôsségûnk?" (Gereben
Istvân)

Klubjaink, egyesûleteink gomba môdjâra elszaporodtak.
Azt tartja a fâma: aboi két magyar van, mâr klubot
alapîtanak. Bizony, tékozlô fiûként bânunk a gazdag bagya-

tékkal. Elfecséreljùk erôinket. Kâtyuba rântjuk a kôz szekerét,
vagy szamarat kôtûnk elébe és biâba utjùk, mert csôkonyôs. Az

érdekegyesîtés elmarad, mi pedig le. Kinek a malmâra bajtja
ez a vizet?

Szemfényvesztetten készûlûnk az egyoldalû dialôgusra,

kôzben a bûsitô "ûj bullâm" egyre érkezik (nem mintba ellene
lennék a kôlcsônôs kôzeledésnek). Az elmûlt évek sorân csak
Cbicagoban 182 ûjonnan érkezett prôbâl beilleszkedni a
korlâtlan lebetôségek korlâtolt kôzôsségébe. Par ônfelâldozô
mamelukon kîvûl ki tôrôdik velûk?

Mâr ott tartunk, bogy menekûlteknek sem nevezbetjûk
ôket, mert nébâny âporodott elméjû bontalanfytârsunk ezt is
kifogâsolja.

Minek nevezzûk az ônként eljôtteket, a szabad elbatârozâsbôl ûzôtteket?

A lényegen ez mit sem vâltoztat.

Az alapvetô emberi jogok betartâsâval még mindig prob-

léma lebet, ba érkeznek. Mârpedig a belyiiket-nem-talâlôk
érkeznek.

"Hol zsarnoksâg van, ott zsarnoksâg van" belyett itt

elmondbatjuk: bol gyarlôsâg van, ott âtkos gyarlôsâg és vak
biszékenység van. A rôzsaszinszemûveges, lâtszôlagos jôlét
bunyorgô fénye bântô lebet. Nébânyunk lelkiismeretét is ez
pâsztâzza.

Hadd idézzek Gyôri Gyôrgy "Nemzetiségi lélektan cîmû
interjûjâbôl: "Tudjuk, a nemzetiségi lét sokszor nagyobb
prôbatétel, mint a beolvadâs. A nemzetiségi ember lelkében

két egymâssal ellentétes erô mûkôdik: ôrôkôsen két, egymâssal
feleselô bang vitâzik benne. Az egyik azt sûgja neki, olvadjon
be a nagyobb kôzôsségbe, mert az kényelmesebb, az megnyitja
elôtte a mindenoldalû érvényesiilésûtjât, a mâsik bang pedig a

MEGTARTÔ ERÔÉ, a HÛSÉGÉ! Hogyan lehet e két erô
iitkôzôpontjâban élni?"
Nos, ennek a megtartô, ôsszetartô erônek kell nâlunk is
érvényesûlnie. A kôltô a hasonlatok hûségével, a sejtelem

segîtségével igyekszik, az îrô, a filozôfus a logikai érvekkel
szolgâlja akôzôsséget. Mindenki képességének megfelelôen.
Mint ahogy semmire, ûgy a tûlélésre sincs bevâlthatô

recept, csak gyôtrelmes kuruzslôszer van. A politika sem jô
patika, de a kôzôny sem jô kocsma. Németh Lâszlôval vallom:
"Minél kisebb a kenyér, annal nagyobb a feladat, minél
mostohâbb a kôrnyezet, annal élesebb, edzôbb a levegô." Ez
érvényes lehet az anyaorszâg és az elszakitott részek magyarjaira, de nem mirânk.

Ezt a kenyeret nem kell nagyîtô alâ tenni, mégis fogunk
tôrik bele, mert a feladat nem mindig jôl siilt, hanem keletlen

feladott és a tompa kés nem vâgja a kôdôt, mégha gyémântbôl
van, akkor sem. Ez a levegô nem témadûs. Elveinken kellene
eret vâgni és kôpôlyôzni a kételyt. Ebben a diszharmonikus

diaszpôrâban nehéz hangolni, bât még az "ôtâgû sîp"-ot!
"A fû lehajlik, de megmarad" — hajlongjâk a hersegô sors
rûgâsai kôzepette Erdélyben. Itt még gôrnyednûnk sem kell,
csak fennmaradâsunk érdekében alâzatosnak lenni a kôzért.

Legtudatosabb teendônk a tûlélés, a megmaradâs, je-

lenûnk âtmentése a jôvôbe, még ha a mûlt maradvânyaival is,
amely remélhetôleg nem csupân a

maradit,

hanem

a

maradandôt jelenti.

Szâmomra kényelmetlen a szôtlansâg, ezért fordulok a
Felelôsség Fôrumâhoz, amelynek tagja lehet bârki, aki akâr
cgy téglâval hozzâjârul a Haladâs Flâzânak épîtéséhez.
Dunajszky Antal:

A SZENT IMREIFJÛSÂGI CSOPORTRÔL
(kivonatosan)

Az elôadô szerint a tûlélés azt jelenti, hogy a nehéz idôkben
egyéni tehetségunk szerint megâlljuk helyiinket, a szûleinktôl
ôrôkôlt szellemi és erkôlcsi kincseket, fôként Isten és a haza
szeretetét mindig megtartsuk. Az ifjûsâgnak legelsôsorban erre

kell tôrekednie. Ezzel kapcsolatban szeretne a Szent Imre
Ifjûsâ^ Csoport munkâjârôl beszâmolni.
Altalânossâgban is rendkîvûl fontos feladat, hogy az
ifjûsâggal valaki foglalkozzék, utâna nézzen, folyamatos, épîtô
munkatervet készîtsen szâmâra, amely javâra vâlik és Istenhez
vezeti. Végsô céljânak megfelelôen kûlônôsképpen fontos
tehât, hogy az ifjûsâggal valô foglalkozâs az egyhâzzal legyen
ôsszekôttetésben.

Ft. Kdrpi Ferenc atya, a clevelandi Szent Imre rômai

katolikus magyar egyhâzkôzség leikipâsztora és néhâny egyhâzkôzségi tag mâr 1973-ban felismerte az ifjûsâgi csoport
megalakîtâsânak szûkségességét. A kôvetkezô két éven ât Kdrpi
atya néhâny gyûléssel ci

is indîtotta az

ifjûsâgi csoport

megalakulâsât. 1975 szeptemberében Baldssy Géza szerpap is
bekapcsolôdott a szervezés munkâjâba; folytatta, amit Kârpi
atya megkezdett. Az ô irânyltâsâval havonta egyszer biblia-

olvasâsi ôra volt azzai a célkitûzéssel, hogy a részt vevôk szâma
minél nagyohh legyen. A hihliaôrâkra a Szent Imre egyhâz
kôzség egész ifjûsâga meghîvâst kapott.
Az egyik ifjûsâgi ôsszejôvetelen megjelent a clevelandi
egyhâzmegye ifjûsâgi szolgâlatânak igazgatôja, ft. Hyclak
Wally atya is, aki rôgtôn azt a kérdést vetette fel, hogy mi a
csoport célja és mivel, hogyan akarja tevékenységét megkezdeni. Tôhh gondolât felvetése utân az egyhegyûltek azt
hatâroztâk el, hogy 1976 decemher 18-ân kûlôn ûgynevezett
ifjûsâgi szentmisét rendeznek. Ez a szentmise nagy sikerrel
végzôdôtt s tulajdonképpen vele induit el a jelenlegi Szent Imre
Ifjûsâgi Csoport mûkôdése.
A tovâhhiakhan az elôadô arrôl tâjékoztatta hallgatôsâgât,

hogyan alakult ki kôzte és az Ifjûsâgi Csoport tôhhi tagja kôzt
kôzvetlen személyes kapcsolat, amely kôlcsônôs megértéshez,
tâmogatâshoz, a krisztusi mértékadô életmôd kôvetéséhez és
tudatos példamutatâshoz vezetett az Ifjûsâgi Csoport minden
tagja részérôl. Ennek tulajdonîthatô, hogy a Szent Imre

Ifjûsâgi Csoport kezdeményezései az utolsô két éven ât mindig
sikeresek voltak.

A Szent Imre Ifjûsâgi Csoport a szegények és hetegek
tôhhszôri lâtogatâsân klviil még a kôvetkezô kiemelkedôhh
tevékenységet fejtette ki;

1. Kirândulâst rendezett az âllatkertbe az egyhâzkôzséghez
tartozô 5-10 éves korû gyermekek részére.
2. A "Christian Home for Boys and Girls" ârvahâzban
magyar népi jâtékokkal szôrakoztatta a gyermekeket.
3. December elején a magyar hagyomânyoknak meg-

felelôen az egyhâzkôzséghez tartozô aprôbb gyermekeknek régi
Mikulâs-napi mûsorral kedveskedett.
4. Az egyhâzkôzség âltal rendezett târsasebédeken az
Ifjûsâgi Csoport tagjai minden alkalommal kôzremûkôdtek.
5. A templom épûlete kôriil tavasszal a csoport tagjai
egyûttesen takaritâst végeztek.
A csoport tevékenységében lelki vonalon is fontos kezdeményezések tôrténtek. Tôbbszôr tartottak lelkigyakorlatokat,
rendeztek magyar hâzi szentmiséket, a templomban a magyar
szentmisék szertartâsâban felolvasôkként szerepeltek, ûjabban
pedig "ôrômhir"-nék nevezett imaôrâkon is részt vettek. A

vallâsos elmélyiilés annyira elôrehaladt, hogy néhâny tagbôl
mâr kûlôn lelkigyakorlatos kôr is alakult azzal a feladattal,
hogy a tôbbi tagnak elôadâsokat tartson egyes kérdésekrôl,
amelyek az ifjûsâg elôtt az Istenhez vezetô utakat vilâgitjâk
meg s az Istenhez vezetô utak felismerésének fontossâgât
mutatjâk be.
Az elhangzott elôadâsbôl vilâgosan kitûnt, hogy a magyar
Szent Imre Ifjûsâgi Csoport szempontjâbôl a tûlélés kérdése
mâr megoldôdott. Mindannyian az isteni Gondviselés eszkôzei
vagyunk nemcsak egyénileg, hanem szervezetileg is. Ez az isteni
Gondviselés tette lehetôvé, hogy a Szent Imre Ifjûsâgi Csoport
megszûletett, létezik s az teszi lehetôvé tovâbbra is, hogy
Istenért, egyhâzért és hazâért, magyarsâgunkért folytathassa
mûkôdését.

.........

Ft. Orley Richard:

CSAK A MI HIBÂNK LESZ
Pontosan 40 napja, oktôber I5-én rendeztûk meg a
clevelandi Buckeye Roadon (a magyar negyed kôzpontjâban) a
buckeyei szûreti mulatsâgot.
A Kossuth- és a Bethlen-terem megtelt az 1500 lâtogatôval.
A szôrakoztatô zenét hârom zenekar szolgâltatta. Hârom

tânccsoport és egy énekkar elôadâsâban gyônyôrkôdhettek a
megjelentek. A kôrnyék hat egyhâzkôzsége vett részt a
munkâban. A megjelentek részére bôven volt étel és ital. Ez a
sziireti mulatsâg kétségtelenûl sikeres volt.
A sikernél azonban fontosabb az a môd, ahogy a sziireti
mulatsâg rendezése megindult. A nagyszabâsû sziireti mulat
sâg megrendezésére bizottsâg alakult, ami a nemzetiségek
életében hagyomânyos. Ez a "Buckeye-kôrnyéki Bizottsâg" az

Egyesiilt Âllamok kormânyânak egyik szervétôl, a "National
Endowment for the Arts" szervezetétôl anyagi tâmogatâst kért.
Céljânak megvalôsîtâsâra tôbb mint 3500 $-os adomânyt
kapott.
Mit jelent ez szâmunkra? Azt jelenti, hogy nem magyar

szerv megltélése szerint az egykor legnagyobb és a legrégibb
amerikai magyar telepiilésnek tovâbb kell élnie. Egy mulatsâg
nem épîti ûjjâ a kôrnyéket, de erôteljesen bizonylthatja, hogy
lehetséges a magyar élet a Buckeye-on.
Ha mi elfelejtjiik az elsô telepesek emlékét és elmulasztjuk a
magyar élet fenntartâsât a Buckeye-on, akkor gyermekeink
gyermekei csak sirânkozhatnak, sopânkodhatnak; és ezért
senki mâst, de senki mâst nem okolhatunk majd, mint csak
ônmagunkat, magyarokat.

Ha a feledés napja bekôvetkeznék, nem mondhatnânk
majd semmi mâst, csak azt, hogy ez a mi hibânk, csakis a mi
hibânk, a mi nagy hibânk.
Mi maradt szâmunkra Amerikâban? A Szent Korona nincs

tôbbé itt. Az kôvetkezik most mâr, hogy annak emléke is
eltûnjék, hogy valaha magyarok éltek Clevelandben?
Kerecseny Bdrdny Ida:

MAGYAROK VAGYUNK AMERIKÂBAN
Ma beolvadâsrôl vagy tûlélésrôl nem beszélhetiink. Nem
lehet vitatni ezt a kérdést, mert nekiink egyszerûen meg kell
maradnunk magyaroknakl

Ezeréves tôrténelmi multunk, a magyarok kelet felôli
vândorlâsa, Arpâd honfoglalâsa, a szabadsâgért folytatott
dicsô és hôsi harcok egész tôrténelmiinkôn keresztiil: nem
engedik, hogy beolvadjunk egy idegen nép kôzé.

A

jô

Isten

egy

célbôl

teremtett

magyaroknak!
Adott nekûnk kûlônleges nyelvet,

mindannyiunkat

bûszke

tôrténelmet,

kulônleges energiât a szabadsâgunkért valô harcra, rendkîvûli
szeretetet oltott belénk hazânk, Nagymagyarorszâg irânt.
Nem azért adta ezt, hogy mi beolvadjunk egy vagy két

nemzedéken ât olyan orszâgba, amelyiknek népe nem a mi
vérûnk s nem a mi kukûrânk és mûltunk hordozôja.
Mi Istenért és Hazâért harcoltunk!

Minden magyar kôtelessége, akit a sors, az emberi politika

elszakîtott hazâjâtôl, hogy biztositsa a magyar kultûra és mûlt
tûlélését. Ez kôtelesség ôseinkkel szemben, sot
fontosabb, mert Isten âltal rânkbizott kôtelesség.

ennél

is

A kérdés nem az, hogy lehetséges-e a tûlélés, hanem az,

hogyan lehet legjobban biztosîtani a tûlélést. Azok, akik
kijôttek Magyarorszâgrôl, nem a sajât szabad akaratukbôl, de
a politika âtmeneti hullâmverése kôvetkeztében jôttek és a jôvô
reményét hoztâk magukkal!
Ha az, amiért apâink meghaltak, annyira fontos volt, hogy
életûket âldoztâk érte, akkor a mi részûnkre, a tûlélôk részére

is kell olyan fontosnak lennie, hogy azt életben tartsuk. Életben
tartsuk ne csak az emlékeket, mert az emlékek csak jelképeznek
valamit, amelynek mûltja van és tôbbet nem tér vissza, de
életben tartsuk hitûnket is, mert a hit adja az erôt a
cselekvéshez.

Ha egyszer pontosan megértjûk, miért kell nekûnk tûlélni
és milyen mértékben kell hûségeseknek maradnunk magyarsâgunkhoz, akkor gyakorlatiasan kell beszélnûnk azokrôl az
utakrôl, amelyeken megmaradhatunk magyaroknak.
Elôszôr tudomâsul kell vennûnk, hogy itt szûlettûnk
Amerikâban és ezért azt, mint nevelôanyât, elfogadjuk
hazânknak. Sajât helyûnket ki kell harcolnunk a târsada-

lomban és abban a keretben ûgy kell dolgoznunk, hogy a
magyar ûgynek alapot tudjunk teremteni. Ez azt jelenti, hogy
a fiatalsâgnak fel kell tûnni, jelentôs szerepet kell betôltenie és
magasabb pozîciôkra kell tôrekedni az amerikai életben.

Tanuljanak, hogy képzett politikusok, tanârok, mérnôkôk,
orvosok és îrôk legyenek.
Mâsodszor: tudnunk kell eleget tôrténelmûnkbôl, kultû-

rânkbôl és mûltunkbôl, hogy tudjuk mikor beszéljûnk és mit
mondjunk. Ugyanakkor ismernùnk kell az amerikai szokâsokat
tôrvényeket, szôlâsszabadsâgi jogainkat, hogy a magyar
ûgyben nyilatkozhassunk.
Amennyiben lehetséges, tôkéletesîteni kell magyar beszé-

dûnket és magyar kônyveket kell olvasnunk. Legtôbbszôr a
fiatalsâg magyar kônyvet csak akkor olvas, amikor a magyar
iskolâban feladatként el kell olvasnia s îgy azt hâzi feladatnak
tekinti, amelyet râkényszeritettek; nem szôrakozâsbôl, érdeklôdésbôl olvas. Az elsô alkalommal, amikor a fiatal idôt szakît
arra, hogy a sajât akaratâbôl vâlaszt magyar kônyvet, regényt,
tôrténelemkônyvet vagy bârmi mâst, ez a fiatal kapocs lesz a
mi tûlélésunkhôz, mert megvan benne az akarat, hogy magyar
maradjon.

Harmadszor: a fiatalsâg vegyen részt a magyar gyûléseken,
ôsszejôveteleken, târgyalâsokon, elôadâsokon.

Hânyan lesznek vasârnap Kentben, hogy tûntessenek
Trianon és a românok ellen?

Hânyan olvastak ûjsâgokban, folyôiratokban magyarokrôl
cikkeket, amelyek helytelenek voltak és hânyan îrtak levelet a
szerkesztôhôz, hogy tiltakozzanak és kijavitsâk a hamis
âlhtâsokat?

Hânyan olvassâk a magyar ûjsâgokat és hânyan hallgatjâk
a magyar râdiôadâsokat?

A legfontosabb azonban, amire a fiataloknak szûkségiik
van és amire nem lehet ôket tanitani és amit nem is lehet
megtanulni: a szent tûz, amely âllandôan mélyen bent ég a

lélekben. Ez az ô igazi magyarsâguk! Ez lângol és vilâg^ît
bennûk melegséggel és bizalommal arrôl, hogy a vilâg
legkùlônb népéhez, a magyarhoz tartoznak. Ez enyhîti és
csillapîtja a fâjdalmakat, amelyeket a magyar eltûrt a
tôrténelem folyamân. És készen âll a kis lâng arra is, hogy

hirtelen robbanô, lângolô tûzzé vâljék és lobogjon és az egekig
csapjon azoknak az igazsâgtalansâgoknak lâttân, amelyek
Magyarorszâgot érik.

Mindezekért a felelôsség nem a fiatalsâgé egyedûl. A
szûlôknek figyelniûk kell és ûtba kell igazitaniuk és biztatniuk a
fiatalsâgot erre az ûtra. Meg kell hallgatni, ha beszélni akar,
kérdezni kell véleményét, fel kell vilâgositani, gyûlésekre

elvinni és bekapcsolni a hatârozathozatalokba.
Ne adjâk ât a fiataloknak a kicsinyes vitatkozâsokat, az
egoizmust és a tehetetlenséget az egyuttmûkôdésre, mert ezek
kôzôtt elvész a nagy eszme! Ilyen esetekben lehet érteni a régi
magyar mondâst, amely szerint ha két magyar ôsszejôn, hârom
kûlônbôzô nézeten van. Ezen mi még nevetni is tudunk
magunk kôzôtt. De ugyanakkor vegyuk észre, milyen rombolô
hatâst vâlt ez ki. A kôvetkezô gyûlések alkalmâval szâmoljâk
meg, hâny fiatal van jelen. Egyeseknek azokrôl, akik még 30
évnél fiatalabbak, az a véleményiik, hogy azok csak pôlyâsok,

de nem lâtjâk, hogy a jôvô az ôvék is és a tûlélés és a hôsi
eszmék megmaradâsa rajtuk mûlik. Es nem realizâljâk, hogy
az asszyonyok tôbbet tettek tôrténelmiinkôn keresztiil, mint
hogy csak fiakat adtak a Hazânak! A nô az, aki a tûlélés kulcsât
tartja kezében a magyar otthon fenntartâsâval és a gyermek-

nevelésnél, hogy beléjûk oltsa a magyarsâgot. Mert az a kis
lâng, amelyrôl beszéltem, éppen olyan erôvel ég bennûnk,
mint a férfiakban és fellângol az igazsâgért és harcol értel
Mennyire mâs lett volna tôrténelmûnk Szilâgyi Erzsébet,
Lôrântffy Zsuzsanna, Zrinyi Ilona, Dobô Katica, Maria
Terézia vagy Erzsébet kirâlyné nélkiil.
Az a fiatalsâg, amelyik magyar sziilôk gyermekeként
kûlfôldôn szûletett, kôtelességet kapott, hogy ôrizze szûlei
eszméit. Ahogy a szûlônek kôtelessége tanîtani a gyermeket és

bîztatni, hogy folytassa a harcot, ugyanùgy a gyermek
kôtelessége elfogadni ezt a harcot és tovâbbadni a kôvetkezô
nemzedéknek, amikor az idô elérkezik. De ennek az âtadâsnak
mindig tôkéletesnek kell lennie és minden alkalommal
erôsebbnek. Ez az egyetlen ût a tûléléshez.
Senki nem tudja, mennyi ideig tart még az elszakadâs a

hazâtôl. Ezért realizâlnunk kell, hogy a megmaradâs nemcsak
az elsô nemzedék képességétôl fûgg. Nem elég, ha megtartja
hitét a szabad Magyarorszâgban. Ezt a rendithetetlen hitet a
kôvetkezô generâciônak ugyanazzal az energiâval, lelkesedéssel
és megértéssel kell âtadnia. A tûlélés azon mûlik, hogy az elsô
nemzedék elkôvet-e mindent hitének életbentartâsa érdekében

és megadja-e gyermekeinek a lehetôséget, hogy fejlôdjenek és
erôsôdjenek sajât hitûkben. Engedjék, hogy a fiatalok
bontogassâk szârnyaikat és erôsitsék ôket, mert ha nem azt

teszik, amikor az idô elérkezik, hogy szârnyaikat hasznâljâk,
akkor azok vagy nem lesznek elég erôsek vagy meg sem
prôbâljâk igénybevételùket.
Az idôt nem tudjuk se megâllîtani, se visszafordîtani.
Mindannyian bizonyos idôt kaptunk, hogy megtegyûk, amit
tehetûnk és azutân ât kell adnunk helyunket a kôvetkezô

nemzedéknek, hogy eszméink meg ne haljanak, mert ha
meghalnak, akkor a részûnkre adott idô hiâbavalô volt. Ha a

multnak bârmilyen jelentôsége volt, akkor most a jelenben kell
azt âtadni, hogy a jôvôben is éljen.
A tûlélés kérdésében szerencsések vagyunk, mert ragyogô
példâk âllnak elôttûnk, amelyeket kôvetni tudunk.

A legnagyobb magyar, Széchenyi Istvân hazâjâért dolgozott, Kossuth Amerikâba jôtt és ismertté tette a vilâgon a
magyar ûgyet. S mindezeken felul vilâgos példaként kapjuk a
mai életben is székely testvéreink kitartâsât! A terûletet,
amelyen laknak, 60 éwel ezelôtt megszâlltâk. Az ûj nemze-

dékek kevesebb és kevesebb magyar templommal és iskolâval
nôttek fel, de kitartanak és tûlélnek! Tûlélnek, mert magya-

rok. Tûlélnek, mert Attila és Ârpâd vére csôrgedezik ereikben
és Râkôczi kardja ad erôt nekik, Bethlen Gâbor és Csaba
kirâlyfi vilâgîtja meg ûtjukat.
Ok a mi testvéreink és az ô ûtjuk a mi ûtunk is! Mert:
Nem veszett el még a Magyar Nemzetl
S ezer évig ûjra élnifog!
S leborulnak majd elôtte némân
Eljôvendô, hdlâs szâzadok!

BajsayJôzsef:

CSAK RAJTUNK MÛLIK
A mai ankét târgya, a megmaradâs vagy beolvadâs
kérdése, tulajdonképpen emigrâciônk politikai irânyvonalânak
folytatâsâra vagy inkâbb fenntartâsâra vonatkozô kérdés is. Ha
meggondoljuk, az Amerikai Egyesûlt Âllamok tulajdonképpeni polgârai kûlônbôzô nemzetiségû, fajtâjû és vilâgnézetû

emberek ôsszeôtvôzôtt, ôsszekeveredett ôsszességét alkotjâk. Uj
tômeg alakult ki belôle, amely minden eredeti tulajdonsâgât

elvesztette, teljesen ûj jelleget vett fel. Még az angolok sem
kivételek, akik pedig tulajdonképpen ennek a keveréknek
zômét alkotjâk és nyelvûket is megtartottâk, noha kissé kitekert
formâban, de sem kultûrâjukat, sem nemzeti sajâtsâgaikat
nem tudtâk megtartani.
Ez a beolvadâsi folyamat ma is éppûgy végbemegy, mint
szâz éwel ezelôtt, talân csak azzal a kùlônbséggel, hogy most
mâr csak kisebb ûj tômegek kerûlnek a kohôba s igy a
beolvadâs sokkal gyorsabb.
Mielôtt hozzâfogtam elôadâsom anyagânak feldolgozâsâhoz, felhîvtam par mâs nemzetiséghez tartozô ismerôsômet.

Es arra a meggyôzôdésre jutottam, hogy mindnyâjan ugyanazokkal a problémâkkal kûzdenek, mint mi. Az egyik lengyel
vezetô azt mondta, a még otthon felnôtt nemzedékkel nincs
baj: az még ha akarna, akkor sem tudna beolvadni. Viszont a
kôvetkezô nemzedék fiai mâr csak alig beszéinek lengyelûl és
legnagyobb részûknek csak a polka jelent minden kapcsolatot a
lengyel kultûrâval; a harmadik nemzedékkel pedig ûgy
vannak, hogy ôrûlnek, ha valamelyik emlékszik még lengyel
szârmazâsâra és hâlâsak, ha a helyi vâlasztâsokra eljôn és
leadja szavazatât jelôltjeikre.
Egy tekintélyes horvât politikus a horvâtokra jellemzô
hatârtalan optimizmussal azt mondta, hogy nâluk ilyen
szempontbôl nincs baj; Clevelandbe és kôrnyékére évente tôbb
mint 150 ûj bevândorlô érkezik Horvâtorszâgbôl és ezek
biztosîtjâk emigrâciôs szervezeteik politikai irânyvonalânak
realitâsât és tôretlenségét. A mâsodnemzedékeseket be sem
veszik szervezeteikbe, ha nem beszélik tôkéletesen a horvât
nyelvet és nem ismerik a horvât tôrténelmet. Hogy nem sok
ilyen van, mi sem bizonyitja jobban, mint az a tény, hogy
amikor tâjékoztatômtôl anyagot kértem elôadâsomhoz, megjegyezte: négy év ôta én vagyok az elsô, akinek horvât nyelvû
irodalmat ad és nem Horvâtorszâgban szûletett.

Mindebbôl az tûnik ki, hogy minden emigp-âciô ugyanazokkal a gondokkal kûzd és egyiknek sem rôzsâsak a kilâtâsai.
Megprôbâltam âttekinteni mâs emigrâciôk sorsât nemcsak

az Egyesûlt Âllamokban, hanem a vilâg mâs részein is,
nemcsak napjainkban, hanem a tôrténelem minden korsza-

kâban; és arra a kovetkeztetésre jutottam, hogy tôbbé-kevésbé

minden emigrâciônak hosszû tâvon ugyanaz volt a sorsa: a
teljes beolvadâs, az eltûnés.
Egyetlen emigrâciôt talâltam, amelyik 2000 éven ât fenn
tudott maradni és nemcsak fennmaradt,

hanem minden

szempontbôl megerôsôdôtt. A zsidôsâg a legkûlônbôzôbb
orszâgokban és a legszélsôségesebb helyzetekben is megtartotta
vallâsât és nyelvét. Megprôbâlkoztam azzai is, hogy fennmaradâsânak okait kiderîtsem. Ezek kôzôtt mindenekelôtt, azt

hiszem, a nemzeti vallâs jâtszik legfôbb dôntô szerepet, s az
ebbôl kôvetkezô és a csalâdokban elevenen élô ragaszkodâs a
nemzeti nyelvhez, a nemzeti kultûrâhoz, tôrténelemhez; és

nem utolsô sorban a kôlcsônôs tâmogatâs, amely minden
akadâlyt, nehézséget lekûzd.
Ha a mi mai helyzetûnket nézzûk, nekûnk is megvan
minden adottsâgxink, ami fennmaradâsunkhoz szûkséges.
Nekûnk ugyan nincs nemzeti vallâsunk, javarészt keresztények,
katolikusok vagy protestânsok vagyunk, a keresztény hit és
vallâs azonban szâmunkra ezer éven ât mindig nemzeti jellegû
volt. Szent Istvântôl a gâlyarabokon ât Mindszenty Jôzsef

bîboros érsek-primâsig a magyar szentek szâzai és a magyar
vértanûk

ezrei

nemcsak

hitûkért

harcoltak

és

âldoztâk

életûket, hanem talân elsôsorban mindig magyarsâgukért.

Példâjuk nemcsak jogosit bennûnket a fennmaradâsra, de
mindnyâjunkat kôtelez is az érte valô kemény kûzdelemre.
Nyelvûnk az egész vilâg egyik legrégibb, legtôkéletesebb és

legkifejezôbb nyelve. Csak rajtunk mûlik, ât tudjuk-e, ât
akarjuk-e adni ezt a pâratlan kincsûnket gyermekeinknek.
Azt se feledjûk, hogy tôbbezeréves tôrténelmûnk minden
mozzanatâra méltân lehetûnk bûszkék. Nemzeti kultûrânk az

egyik legôsibb és legértékesebb kultûra. Csak rajtunk mûlik,
meg tudjuk-e ôrîzni és ât tudjuk-e ôrôkiteni az utânunk
kôvetkezô nemzedékekre.

Nyelv nélkûl nincs nemzet, sajâtos kultûra és tôrténelmi
tudat nélkûl nincs tûlélés.

Befogadô hazânk minden lehetôséget biztosît szâmunkra,

hogy hagyomânyainkat megtartsuk, tehât még egyszer hangsûlyoznom kell: csak rajtunk mûlik, lesz-e a jôvôben is
szôszôlôja szétdarabolt, kifosztott hazânknak és némasâgra
kényszeritett magyar fajtânknak.

Zadeskey Cynthia:

A SZENT ERZSÉBET EGYHÂZKÔZSÉGRÔL
Bûszke vagyok râ, hogy a clevelandi Szent Erzsébet rômai
katolikus magyar egyhâzkôzséghez tartozô csalâd negyednemzedékes tagjânak vallhatom magam. Dédszùleim azok
kôzé a magyar bevândorlôk kôzé tartoztak, akik 1880 és 1910
kôzt tômegesen érkeztek Clevelandbe. Legfôbb tôrekvésûk az
volt, hogy megalapîtsâk a maguk egyhâzkôzségét és templomot
épltsenek, amelyben imâdkozni tudnak. A magyarok lelki
gondozâsât ft. Bôhm Kàrolyra biztâk, aki elsô szentmiséjét
Clevelandben 1892 december 11-én mutatta be; ugyanabban
az évben, amelyikben Mindszenty bîboros szùletett. A
szentmise a "St. Joseph Asylum" apâcâinak kâpolnâjâban volt.
Ezzel kezdôdôtt a Szent Erzsébet egyhâzkôzség, az elsô
amerikai rômai katolikus magyar egyhâzkôzség mûkôdése.

A Szent Erzsébet egyhâzkôzség hamarosan nagyvârosi
jelleget ôltôtt. Az 1930-t6l 1940-ig terjedô évtizedben hiveinek
szâma 8000 és 10.000 kôzôtt mozgott. Mindjârt az elsô években
igen élénk magyar tevékenység induit meg benne. Hivei
kôrében târsadalmi egyesûletek és szervezetek folytattak

virâgzô életet. A Szent Erzsébet egyhâzkôzség nagytermében
népszinmûveket, évente karâcsonyi pâsztorjâtékokat, szûreti
mulatsâgokat, disznôtoros és hâlaadâsnapi ebédeket és mâs
ûnnepségeket rendeztek. Az iskola tanulôinak szâma az
1930-as években 600-ra emelkedett. Az iskolâban a magyar
nyelv, hagyomâny és szokâs âllandôsult. A tanulôk magyar
szîndarabokban szerepeltek és a hagyomânyos magyar tâncokat tanultâk. A vallâsos érzés és a magyar szokâs minden
tanulô lelkébe igen korân beitatôdott.
Ezek a gyermekek aztân, amikor elhagytâk a fészket, az
amerikai târsadalom olvasztôkemencéjébe kerûltek.

Sokan

kikôltôztek a kôrnyezô kûlvârosokba is, de szîvuk szerint ott is
magyarul éreznek. Gyakran vissza-visszatérnek a Szent Erzsé

bet egyhâzkôzségbe és a kôriilôtte lévô vârosrészbe, hogy részt
vegyenek a szokâsos nemzetiségi ûnnepségeken. A magyar

kultûrâhoz, amelybe szûlettek, erôs szâlak fûzik ôket. Egyesek
a Szent Erzsébet egyhâzkôzség kôtelékébe is visszatérnek, hogy
csalâdjaikkal egyiitt erôsitsék annak keretmunkâjât. A hîvek

szâma még mindig eléri a 400-as lélekszâmot.

A jelenlegi tagok kùlônbôzô egyhâzkôzségi szervezetek
tevékenységeiben vesznek részt. A lelkipâsztornak az a biztos
reménye, hogy a tagok egy vagy tôbb szervezet munkâjâbôl
mindannyian elvâllalnak valamit. Az idôsebb férfiak fôleg a
Szent Név Târsulat és a Pâli Szent Vince Târsasâg keretében
tevékenykednek. A nôk a "Ladies' Social CIub"-ban, a

Rôzsafiizér Târsulatban és az egyhâzkôzség Szent Erzsébetrôl

nevezett Fatimai Csoportjâban gyiilekeznek. Az egyhâzkôzségi
tanâcsban (képviselôtestûletben) idôsebb férfiak és fiatalok
egyenlôképpen helyet foglalnak.
A fiatal felnôttek kûlôn szervezete a Szent Erzsébet Ifjûsâgi
Csoport. Az ebben tômôriilt fiatalok szâmos kôtelezettséget

vâllalnak és kùlônbôzô feladataikat egész éven ât lelkiismeretesen ellâtjâk.

Egyhâzkôzségunk tagjainak azt az âllandô, komoly és
eredményes tôrekvését, hogy templomunkat a jôvô nemze-

dékeire is ât akarjâk ôrôkiteni, semmi sem bizonyîtja
kézzelfoghatôbban, mint az a tény, hogy a Szent Erzsébet
tiszteletére épitett elsô amerikai katolikus magyar templomot
az Egyesùlt Âllamok orszâgos tôrténelmi hely (National
Historié Place), Ohio âllam tôrténelmi telepùlés (Historié

Site), Cleveland vârosa pedig hatârkô (Landmark) megjelôléssel mûemlékké nyilvârdtotta.
Az egyhâzkôzség 1977-ben kûlôn ûnnepi szentmisével és

dîszebéddel ûlte meg fennâllâsânak 85. évfordulôjât. (Az
ûnnepi szentmisét szâmos âldozôpap kôzremûkôdésével Hickey
A. James megyés pûspôk mutatta be.) Emlékéûl kônyvecskét
adtak ki, amely egyhâzkôzségûnk tagjainak sokoldalû tehetségét példâkkal igazolta. Fiatalok és idôsebbek egyarânt
mindent elkôvettek, hogy az évfordulô valôban emlékezetes
maradjon.

Hickey megyés pûspôk az évfordulôn elismerô szavakkal
kôszôntôtte az egyhâzkôzség tagjait. "Azok, akik a ti egyhâzkôzségetek tôrténetét tanulmânyozzâk — mondta, — lépten-

nyomon elôdeitek bôkezûségének, âldozatkészségének és elhivatottsâgânak ugyanolyan folytonos feljegyzéseire akadnak,
mint amilyenrôl magatok is tanûskodtok. Az a tôrekvésetek,
amellyel most a magyar nyelvet és mûveltséget akarjâtok

megôrizni, értékes hozzâjârulâs ahhoz a rendkîvùl gazdag
nemzedségi ôrôkséghez, amely a clevelandi egyhâzmegye
szâmâra oly lényeges. "

Végûl meg kell emlîtenûnk, hogy egyhâzkôzségûnket akkor
érte a legnagyobb kituntetés, amikor Mindszentyjôzsefhihovos
1947-ben — majd 1974 mâjus 25-én ûjbôl — meglâtogatta.
Mindszenty bîboros bârhol beszélt, mindig arra buzdîtotta
hallgatôsâgât, hogy "tam'tsa meg gyermekezt a magyar nyelvre
és szokâsokra és tartsa fenn a magyar iskoldV\ A magyar
mûvelôdésre valô tôrekvés kôvetelménye még mindig él
bennûnk; a Szent Erzsébet egyhâzkôzség tovâbbra is elhivatottnak érzi magât ennek a kôvetelménynek fenntartâsâra és
magyarsâgânak megôrzésére. Ebben az elhivatottsâgTankban a
bîboros egyhâzkôzségunkhôz intézett intelmei erôsîtenek meg
bennûnket:

"Lâssâtok meg azt a példât, amelyet Szent Erzsébet adott.
Tanuljatok tôle, kis leânykâim! Tanuljatok tôle, ifjû menyasszonyok! Tanuljatok tôle ti is, akik mâr hâzasok vagytok!

Tanuljatok tôle mindannyian! Éljétek életeteket az ôrôkkévalôsâgra tôrténô készûlés lelkûletével. Es tegyetek tanûbizonysâgot a mi Urunk mellett. "
Az én kîvânsâgom is az, hogy Szent Erzsébet példâja
nyomân és Mindszenty bîboros intelmeihez hîven a magyar

mûvelôdés folytatôdjék, hogy a mi folytonosan vâltozô
amerikai életùnkben
megvilâgîthassa és megerôsûhesse
magyar ôntudatunkat.

Gattôné Gyékényesi Katalin dr. :

MINÔSÉG A MENNYISÉGGEL SZEMBEN
A magyar ôrôkséggel kapcsolatos tûlélés vagy beolvadâs

kérdése két vonatkozâsban, hivatâsbelileg és személyileg érint.
Mind a két vonatkozâsban naponta szembe kell vele néznem,
mert amerikai egyetem tanâra vagyok, és mert mint magyar
amerikai, mâs nemzetiségûvel kôtôttem hâzassâgot. Mindkét
szerepem veszélyezteti azt a tôrekvésemet, hogy magyar
nyelvtudâsomat és mûveltségemet megôrîzzem, s azt a tûlélés
szolgâlatâban gyermekeimnek is âtadjam.

Ezûttal néhâny hivatâsbeli szînvonalon szerzett tapaszta-

latomrôl szeretnék egyet-mâst elmondani.
A modem nyelvek tanulmânyozâsa céljâbôl beiratkozô
egyetemi és fôiskolai hallgatôk szâma az 1960-as években elért
csûcs ôta âllandôan csôkkent, jelenleg azonban ez a folyamat

valahogy megâllt, az emlîtett létszâm kiegyensûlyozôdott, bâr
a modem nyelvek tagozatai és a nyelvtanârok még mindig
azzal a kérdéssel kénytelenek foglalkozni, hogyan tudjâk

âthidalni azokat a nehézségeket, amelyeket a modem nyelvek
irânt valô érdeklôdés hiânya okozott.
Azok, akiket a helyzet kôzelebbrôl érintett, a hagyomânyos
nyelvtanfolyamok megmentését ûgy kisérelték meg, hogy a

hallgatôk ûj érdeklôdési kôrének megfelelôen kezdtek és
hirdettek ûj tanfolyamokat. Ezek anyagât persze ât kellett
csoportosîtani az ûgynevezett "product-language (termék-

nyelv) és kultûra igényeinek megfelelôen. Legnagyobb ellenségunk ugyanis a târsadalmi fejlôdésnek az az irânyzata, amely
a nevelést-oktatâst kizârôlag ûgy akarja értelmezni, hogy az
csupân "jô munkakôr" szerzésére valô elôkészîtés.

Ez a szûkôs hasznossâgi szempont a nevelés-oktatâs terén

kônnyen kimutathatô, ha az ûzletismereti tanfolyamok hallgatôinak szâmât ôsszevetjûk az elméleti tudomânyok hallgatô-

inak szâmâval. Mindnyâjan tudjuk példâul, hogy a kônyvelési
szak hallgatôja, mihelyt végez, azonnal megfelelô âllâsba
kerûl; a tôrténelemszakos viszont csak két lehetôség, az el nem

helyezkedés (unemployed) vagy a képesîtésénél alacsonyabb
elhelyezkedés (underemployed) kôzôtt vâlaszthat. Az utôbbi
esetben egyetemi

vagy

fôiskolai

oklevéllel mint pincér,

bérkocsivezetô stb. kaphat munkât.
Az utôbbi nyolc évben ezért arra kényszeriiltûnk, hogy
szâmot vessûnk magunkkal és eldôntsûk, hogyan tudnânk a
tninôséggel fokozni a mennyiséget. Bizonyos esetekben ki kell

elégîtenûnk a fejlôdô târsadalom szûkségletét, ûj tanfolya
mokat kell hirdetnûnk, mint példâul spanyolt kûlônleges
szakembereknek, németet ûzletembereknek vagy akâr franciât, spanyolt, németet nemzetkôzi kôzgazdâszoknak. Bizonyos

hagyomânyos felfogâs szerint az ilyen tanfolyamok meghirdetése a nyelvtanulâs belsô, humanisztikus értékének megtagadâsât jelenti. A kôvetkezô kérdés tehât, mi mâs lehetôség
marad szâmunkra.

Mint a nyelv és kultûra szerelmesei és tanîtôi, a nemzeti
kisebbségek elismertetéséért kûzdôkben kaptuk legnagyobb
tâmogatôinkat. Orszâgunk a mûveltségbeli sokrétûség (cultural pluralism) orszâga, amelyben minden egyes nemzetiség
arra tôrekszik, hogy a maga sajâtos egyedûlâllôsâgât (uniqueness) elfogadtassa. A népi kûlônbségek fokozatos elfogadtatâsa
a nyelvtanfolyamok, fôként az orszâg mâsodik nyelvének
mondhatô spanyol nyelvtanfolyam hallgatôinak âllandôsulâsâhoz és az ûgynevezett mûvelôdéskôzi (intercultural) tanfolyamok kezdeményezéséhez és népszerûségéhez vezetett.
Ezeken a tanfolyamokon kûlônbôzô orszâgok mûveltsége târul
a hallgatôk elé. Nyelvuk ugyan angol, hallgatôiknak azonban
rendszerint hosszabb idôt kell szentelniûk a târgyalt kultûrâval
kapcsolatos, le nem fordîthatô szakkifejezések értelmezésére.
Ennek kôvetkeztében ami statisztikai alapon az idegen
nyelvek tanulâsa szempontjâbôl eredetileg tragikusnak lâtszott,

kôzvetett

ûton

a

kisebbségi

nyelvek

és

kultûrâk

tanîtâsânak és tanulâsânak aranyat érô lehetôségévé vâlt az
amerikai nevelési-oktatâsi rendszerben. Az "olvasztôkemence"

("melting pot") elméletének elutasîtâsa minden kisebbségi
nyelv és mûveltség, tehât a magyar mûvelôdés hagyomânyai
szempontjâbôl is, a fennmaradâs, a tûlélés kulcsa lett. Hadd
idézzek néhâny példât erre.
Par éwel ezelôtt a nyelvtanulâsra beiratkozô hallgatôsâg

szâmânak csôkkenése kôvetkeztében a John Carroll egyetem
mûvelôdéskôzti tâvlatok (Intercultural Perspectives) megjelôléssel ûj tanfolyamok sorozatât vezette be. Hârom éwel
ezelôtt, 1975 ôszén ennek az ûj kezdeményezésnek keretében a

magyar mûvelôdésrôl angolul négyhetes tanfolyamot hirdettem és tartottam. Olyan kérdésekkel foglalkoztam, mint a
fôldrajz, szokâsok, hagyomânyok, tôrténelem, mûvészet és
épîtészet, irodalom, zene, konyhamûvészet, idôtôltés (szôrakozâs) és végiil Magyarorszâg ma. Hallgatôim megtanultâk, bol
van Debrecen, hogyan ôntôzik meg hûsvéthétfôn a lânyokat,

mi a szûret, a fonô, a pârta és hallottak Szent Istvânrôl, az
aranybullârôl, Petôfirôl, Aranyrôl, Kodâlyrôl, Bartôkrôl, sôt
még a paprikas csirkérôl és a gulyâsrôl is.

1976 tavaszân a folytatôlagos, négyhetes tanfolyamon az
Egyesûlt Âllamokban élô magyar hagyomânyokrôl adtam elô.

Ilyen kérdésekkel is foglalkoztam: a magyar kivândorlâs okai,
egyéni bevândorlâsok, magyarok az amerikai forradalomban,
az 1848-as szabadsâgharc menekûltjei, gazdasâgi bevândorlôk,
politikai menekûltek, a magyarok eloszlâsa és telepûlései az
Egyesûlt Allamokban, magyar intézmények az Egyesûlt

Àllamokban, hîres emberek és azok szolgâlatai Amerikânak,
szokâsok, vallâsok, kultûrâlis asszimilâciô és végiil: magyarok
Clevelandben és Ohio âllamban.

Magyarorszâg mindkét félévben hârom ismertetett orszâg

kôzt szerepelt. Osztâlyaink mindig megteltek, és elôadâsainkat
hallgatôink nagy érdeklôdéssel fogadtâk. A kôzeljôvôben,
remélem, mindkét tanfolyamomat meg tudom isméteini a
mûvelôdéskôzti tâvlatok keretében. Elismerem, hogy az anyag

kissé tûlméretezett és valôszînûleg csak a felszinen mozog,
pillanatnyilag azonban a magyar mûveltség megismertetésére
az amerikai hallgatôkkal ez az egyik legjobb megoldâs, amely

képessé teszi ôket arra, hogy az egyetemrôl valamilyen
sokmûveltségi ôntudattal (multicultural consciousness) keriiljenek ki.

Mint magyar amerikai hivatâsbeli egyén akadémikus

kapcsolatokkal, az ilyen természetû tanfolyamokon valô
elôadâsokat mind hivatâsbeli, mind személyi vonatkozâsban
megnyugtatôan kielégitôknek és értékeseknek talâlom. Igaz,

ha mâs nyelvtanfolyamokat a tûlélés szempontjâbôl vetûnk
ôssze a magyarral, akkor meg kell âllapîtanunk, hogy a
magyar nyelv tanîtâsa majdnem lehetetlen âlom ("impossible
dream"). Ki vâlasztanâ a mi nyelvtanfolyamainkat? Ezzel
szemben viszont a mûvelôdéskôzti tâvlatok legalâbb komolyan
szâmba vehetô érdeklôdést keltenek a hallgatôban.
Ennél is âltalânosabban és târgyszerûbben be kell ismer-

nem, hogy mint a magyar kultûra tanîtôja jutottam el a

beolvadâs (asszimilâciô) folyamatânak Kallen M. Horace
meghatârozâsa szerint negyedik fokozatâba. Kallen "Demokrâcia és az olvasztôkemence" ("Democracy and the Melting
Pot'') cîmû cikkében az amerikaivâ vâlâs folyamatânak négy

fokozatât, lépését kûlônbôzteti meg. Az elsôben a bevândorlô
gazdasâgi boldogulâsra vâgyô tôrekvése nyilvânul meg; a
mâsodikban azért akar beolvadni, hogy megalapozott gazda
sâgi helyzetében ônâllôsâgra tehessen szert; a harmadikban a

beolvadâs folyamata lelassul és vége felé tart; a negyedikben az
elkûlônûlés (dissimilation) folyamata indul meg. A nemzetiségi
alkotâsok, életmegnyilvânulâsok és eszmék vâlnak lényege-

sekké s îgy a népi, nemzeti sajâtossâgok és értékek a beolvadâs
hâtrânyaival szemben ellenâllâst idéznek elô. Egyénileg az az
érzésem, hogy maris megtettem a teljes kôrt s a negyedik

fokozatba jutottam. Ténylegesen pedig az Egyesult Âllamok
nevelési-oktatâsi rendszere és môdszere tâplâlta és szabadîtotta
fel bennem magyar nemzeti ôntudatomat.
Elôttunk, magyarok elôtt, a legnagyobb akadâly szâmbeli-

leg kicsi voltunk. Csak maroknyian vagyunk. Csak azt tudjuk
elérni, hogy a mennyiség elé a minôséget helyezziik. A beolvadâst vissza kell utasîtanunk; vagy talân helyesebb, ha azt

mondjuk, el kelljutnunk Kallen negyedik fokozatâig. Magyarsâgunkat minden rendelkezésûnkre âllô hivatâsbeli és személyi
ûton-môdon biztosîtanunk kell. Ezért kell kuzdenûnk
nemzeti felszabadulâsunkban eggyé forrnunk.

és

Somogyi Lél\
MIT TEHETUNK

FENNMARADÂSUNK ÉRDEKÉBEN?
A tûlélés vagy beolvadâs kérdése nem ûj. Amiôta vannak
emberek és egyesûletek, azôta âllandôan felmerûl ez a kérdés.
Ha valamelyik nemzedék megerôsîti a maga egyesûletét, azt
akarja lâtni, hogy kezdeményezése folytatôdjék. Amit elértek,
annak eredményét ât szeretnék adni az utânuk kôvetkezô
nemzedéknek. Nem akarjâk, hogy munkâjuk gyiimôlcse kârba
vesszék. Egyesûletûk keretein keresztûl tûl akarjâk élni az idô
mûlâsât. Az a meggyôzôdésûk, hogy amit alkottak, azt az
utânuk kôvetkezô nemzedék is értékesnek tartja.

Ennek alapjân meg tudjuk âllapîtani, hogy a

tûlélés

fogalma elsôsorban elvek megôrzésére irânyul. Akik megôrzik
és tovâhb fejlesztik a kialakîtott elveket, azok nem olvadnak be
a kôrulôttûk élô néptômeg âltalânos gondolkozâsformâjâba.
Az elôttem felszôlalô magyar amerikaiak megâllapitottâk,
hogy tûléljûk a mostani megprôbâltatâsokat és nem olvadunk

be az amerikai tômegbe. Nemcsak mi maradunk

meg

azoknak, akik és amik vagyunk, hanem az az elv, az a hit is,
amelyért az elôttiink jârô nemzedék tagjai éltek és haltak. Tûl
kell élnûnk minden veszélyt a hit és vallâs terén, a polgâri és a
segélyegyesûletekben, politikai vonalon, egyéni munkânkhan
és az iskolâkban, az egyetemeken egyarânt.
Templomaink, egyhâzkôzségeink és gyûlekezeteink kôzpontokat adnak nemcsak a hit- és vallâsi élet, hanem az
egyesûleti munka kifejtésére is. Helyet adnak gyûléseink
megtartâsâra, vacsorâink, ebédeink megrendezésére és kisebbnagyobb megbeszéléseink lefolytatâsâra. Môdot adnak arra,

hogy a szétszôrt magyarsâg idônként ûjra meg ùjra talâlkozzék
és tagjai ûjabb barâti kapcsolatokat épîtsenek ki. Azoknak a
csoportoknak, amelyek templomaink kôriil vagy azokon

keresztûl dolgoznak, nemcsak tolytatniuk kell eddigi munkâjukat, hanem feladatkôreiket ki is kell bôvîteniûk. Ha tôbb
csoport is van, akkor azoknak szorosan egyiitt kell dolgozniuk,

természetesen a nélkûl, hogy a maguk ônâllôsâgât feladnâk.
(Nemcsak az

azonos vallâsû szervezetekre vonatkozik ez,

hanem a mâs vallâsû — katolikus, reformâtus, evangélikus —
kôzôsségekre is!)
Kôzismert magyar egyesiileteink nem tudjâk helyettesîteni
az egyhâzkôzségek, gyulekezetek munkâjât és a templomok
varâzsât. Nem is ez a céljuk. A magyar egyesûletek a
tudomânyos vagy mâs vonatkozâsban kôzôs érdeklôdésû
magyarokat azért hozzâk ôssze, hogy a hasonlô érdeklôdésû
emberek magyarsâgnk

azonossâgânak erejével egyûttesen

tudjâk elérni céljaikat. Fontos, hogy azok, akik az egyesûleti
életben nem vesznek részt, abba kapcsolôdjanak be. Az
egyesuleteknek minden korosztâly szâmâra meg kell adniuk
mindazt, amiért a magyaroknak érdemes bekapcsolôdniuk.
Meg kell értenûnk, hogy a magyarok az amerikai életben
mâsutt is azt keresik, ami érdekes és értékes szâmukra, a

magyar egyesuleteknek tehât szintén ilyent kell nyûjtaniuk, de
valamivel tôbbet és jobbat, valami olyant, ami egyénileg
tôbbet ad nekik, mint az amerikai egyesûletek s amit mint
magyarok elvârnak tôlûk.

Politikai kôrôkben nincs elég magyar. Akik azokban
jârtasok, szavazatunkat csak akkor vehetik szâmitâsba, tâmo-

gatâsunkat csak akkor érdemlik meg, ha a maguk politikai

céljaik, érvényesûlésûk érdekében nem lesznek hûtlenek
magyarsâgukhoz és nem dolgoznak a magyarsâg ellen.
Az elôbbi hârom kôvetelmény a magyarsâg szempontjâbôl
csak akkor tud érvényesûlni, kôzpontosîtô eredményt elérni,
mint mondani szoktâk, egységet teremteni, ha a magyarsâg
minden tagja bekapcsolôdik a magyar kôzôsségi tevékenységbe.
Mindnyâjan tudjuk, hogy nemcsak egyhâzi, egyesûleti és
politikai eredményekrôl beszélhetûnk, mert vannak egyéni
eredmények és érdemek is. Egyesûleteinknek tehât legyen egyik
legfôbb tôrekvésùk a tehetséges egyének bekapcsolâsa az
egyesûleti életbe, hogy azok tudâsât és tehetségének gyumôlcsét az egyesûletek tagsâga is megszerezze és élvezhesse.
Az amerikai magyarsâg soraiban ma nagyon sokan vannak
olyanok, akik maguk csinâljâk, amit csinâlniuk kell, nem
tartoznak egyik magyar egyesûlethez sem, îgy mâsok nem
tanulnak vagy fejlôdnek olyan gyorsan, mint ahogy az ô
kôzremûkôdésûkkel fejlôdhetnének. Legyen az egyik legfôbb
célunk, hogy a thetséges, kivâlô tudôsokat, îrôkat, mûvészeket,
mérnôki és technikai, ipari vagy kereskedelmi kitûnôségeinket
megnyerjûk magunknak és valahogyan becsalogassuk a mâr
meglévô magyar egyesûletekbe. Ez fôként a fiatalabb nemzedékekhez tartozôkkal kapcsolatosan igen fontes. Ne feledjûk
azonban, hogy ezeket a tehetséges fiatalokat — akâr nôk, akâr

férfiak — csak akkor tudjuk egyesûleteinknek megnyerni, ha
ezek a fiatalok valamit azoktôl vissza is kapnak, ha az azokhoz
valô tartozâst — akârcsak a kôszônet, elismerés, barâtsâg
kedvéért is — elônyôsnek, hasznosnak talâljâk.

Iskolai és egyetemi vonalon meg kell értenûnk, hogy nem
mi vagyunk az elsôk vagy utolsôk, akik nyelvoktatâsi és
mûveltségtanîtâsi nehézségekrôl beszélnek. Meg kell értenûnk,
hogy a spanyolok, a francia kanadaiak vagy amerikaiak mâr
megoldottâk problémâikat. Nekûnk is utâna kell jârnunk a
megoldâsi lehetôségeknek, fel kell derîtenûnk az âllami és
egyesûleti alapokat, pénzeket és lehetôségeket, amelyeknek
célszerû felhasznâlâsa kizârôlag mirânk vâr.
Mit tehetûnk? Egyénileg mindent, amit tudunk, amihez

pénzûnk és tehetségûnk van. Egyesûletileg is megâllapîthatjuk,
hogyan tudjuk az amerikai modem (korszerû) eszkôzôket

igénybe venni s azokat — mint râdiôt, ûjsâgokat, kônyveket,
folyôiratokat — magyarsâgunk javâra hasznosîtani. Hasznâljuk mi is azt, amit mâsok hasznâlnak. Vegyiik észre, ha
elmaradtunk és ne szégyeljùk bevallani, hogy mas jobban
csinâlta, hanem âllapîtsuk meg, hogy mi jobban is tudnânk
csinâlni. Tanuljunk! És cselekedjùnk!
És végûl ismerjûk el magunkban, magunk elôtt, hogy a
magyar mûveltség (kultûra) és a magyar ôrôkség (héritage) a
legjobbak kôzé tartozik. Mâsok "felfedezik" mûltjukat és
mûveltségiiket (kultûrâjukat), — nekûnk nem kell erre idôt és
erôt pazarolnunk; mi mâr ismerjûk azt.De; értékelnûnk kell és
ki kell hasznâlnunk.

Akârhova megyek Clevelandben, akârmelyik cégbe lépek
be, akârhova kûldenek ki a nagy Amerikâban vagy Kanadâban, mindig és mindenhol talâlok magyarokat, akik nem
restellik, hogy magyarok. Hasznâljâk magyarsâgukat érvényesûlésûkhôz és legtôbbszôr a magyar célokat is szolgâljâk,
elôsegîtik.

Mindezek utân mi a vâlasz a tûlélés vagy beolvadâs

kérdésére? Én azt és ûgy lâtom, hogy még nem olvadtunk be,
de mâr egy kicsit megpuhultunk. A mai amerikai vilâgnézet

nem kîvânja tôbbé beolvadâsunkat. Most rajtunk mûlik annak
eldôntése, hogyan tudunk megerôsôdni és hogyan éljûk tûl a
magyar nemzedék- és ôrségvâltâst!

Szabô Magda:
DALOIJUNK EGYUTT!
ZENEI ANYANYELVUNK

VILÂGNYELVVÉ VARÀZSOLÂSA
"Hazdm, hazdm, te mindenem,

Tudom, hogy életem neked kôszônhetem.
Arany mezôk, ezûst folyôk,

Hôs vértôl dzottak, kdnnytôl dradôk... "
Erkel Ferenc "Bânk bân" cîmû operâjâbôl a nagy ténor
âria muzsikâl fûlûnkben, ha Magyarorszâg térképére nézûnk.

Ennek az âriânak szârnyân repûljûnk el az Ûjvilâgbôl most az
ôreg Eurôpa egyik legkedvesebb orszâgâba, ahol a vilâg
legelhagyatottabb, legeinyomottabb népe, a magyar él.
Megérkeztûnk a tôbb, mint szâz évvel ezelôtt felcsendûlt

operaâria szârnyân Budapestre. Itthon vagyunk. Érzitek-e,
hogy mâs a levegô, mâs a fâk és virâgok illata, mâsként dalol
még a madâr is itt, "ahol zûg az a négy folyô", itt, ezen a vérrel
gazdagon ôntôzôtt tâjon, apâitok, nagyapâitok meggyalâzott
fôidjén?

Messzirôl jôttûnk, âlmokat dédelgetô szîvvel, az egységes
természeti tâj, — elhagyott hazânk, — a Kârpât-medence
szeretetével. És ma, a dalok szârnyân beutazzuk ezt az Istentôl
âldott, csodâlatosan szép orszâgot. Nem vâr bennûnket senki,

îgy bejârhatjuk a szlvunk diktâlta utat; nem tôrôdiink sem
politikai rendôrséggel, sem ôsszetâkolt hatârok fegyveres
ôreivel. Induljunk hât.
Elôszôr menjûnk az idegenforgalmârôl hires Balaton mellé.
Csodâlatos a magyar tenger! Kék vîzén vitorlâsokat ringat,
aprô motorosokat dobâl.

Énekeljûk el hât a "Széles a Balaton vize" kezdetû dalt:
Széles a Balaton vize, keskeny a hid rajta,
Ne menj arra, kis angyalom, mert leesel rôla!
Nem esek, nem esek én a Balaton vizébe,
Inkdbb esek, kis angyalom, véled szerelembe.
Ez a dal Dunântûlrôl valô és mindenki tudja, hogy dalos
pârbeszéd fiatal szerelmesek kôzôtt. Prôbâljuk elénekelni ûjra

ûgy, hogy az elsô két sort a férfiak, a mâsodik kettôt pedig a
nôk énekeljék.
Amîg énekeltûnk, gondolom, mindnyâjan éreztûk a friss
balatoni szél cirôgatâsât és lâttuk a fûredi kettôs fasort,
tâvolabb pedig a tihanyi apâtsâg ôsi, kéttornyû templomât a
félsziget felett a hegytetôn.
Sajnos, idônk szûkre szabott s nem hallgathatjuk meg a
tihanyi kecskekôrmôk mondâjât, nem hîvhatjuk fennszôval
"Tihanynak riadô leânyât" sem, hogy szâlljon ki szent hegye
kôzùl.

Uljiink fel a regebeli turulmadâr hâtâra és repûljûnk
tovâbb. Nagy hegyek, ôriâs erdôk felett vagyunk, Kriza Jânos
és Bartôk Béla nyomât keressûk a Székelyfôld vôlgybe rejtett,
messze fôldôn hîres hâzai kôzôtt. Daloljuk el a jobbâgyteiki
(Maros-Torda megye) dalt:
Erdô, erdô, erdô, marosszéki kerek erdô,
Maddr lakik benne, madâr lakik tizenkettô.
Cukrot adnék annak a maddmak,

Dalolja kinevét a babdmnak,
Csdrdds kis angyalom,

Értedfdj a szivem nagyon.
{Bartôk Béla gyûjtése) (1)
Mindnyâjan tudjuk, hogy Erdély ma a siralmak vôlgye. A
roman uralom alatt rabszolgasorban él 2Vé milliô magyar, de
panaszukat nem akarjâk meghallani azok, akik az igazsâgtalan
trianoni, majd pârizsi békével elszaldtottâk ôket az ezeréves
hontôl.

Cikkezni, dolgozni, kilincselni és nem utolsôsorban imâdkozni kell értûk mindnyâjunknak, akik szabad vilâgban élûnk.
Ugye

ti

is

tesztek valamit érdekûkben

és

nem

nézitek

érzéketleniil, hogy pusztulnak, vesznek a kegyetlen, hazûg
diktatûrâban?

Emlîtettem az elôbb Bartôk Béla nevét,

aki Kodâly

Zoltânnal egyûtt induit el elôszôr népdalkutatô ûtra. Az
âltaluk lejegyzett dalok — azok is, amelyeket az elôbb
énekeltûnk — négysorosak és ûn. sorvégzô hangokon épûlnek
fel. Minden dallamsor a skâla valamelyik fokân végzôdik.
Ezeket a fokszâmokat jegyezték egymâs mellé s ennek alapjân

rendezték a dallamokat. Legfontosabb a dallam kôzepét jelzô
mâsodik sorvég, a fôkadencia. Ennek segîtségével sikerûlt a
dallamok eredetét, a vândorlâs alatt elvâltozott formâjât
meghatârozni.
Bartôk Béla "A magyar népdal" cîmû mûvében megkûlônbôztet régi stîlust (5 fokû) és ûj stîlust, amelyben a dallamok
elsô és negyedik sera azonos. (2) A régi stilus népdalkincsûnknek egyharmadât teszi ki. Az ûj stîlust
"vegyes
csoport"-nak nevezi, amelyben vannak régi pentaton dalla
mok és vannak ûjabb (de nem ûj stilusû) dalok. Ez utôbbiakban az ôtfokûsâg mâr elmosôdott.
Bartôk és Kodâly népdalgyûjtési munkâjât a tanîtvânyok
hosszû sera folytatta. Kodâly énektanîtâsi môdszere a magyar
népdalon alapszik. Irâsaiban a gyakorlati tanâcsok mellett
olyan elvi ûtmutatâs is van, amely tûllép a "môdszer" keretein
és egységes zenei nevelési, sôt âltalânos nevelési koncepciôvâ
vâlik. Legfontosabb alapelvei kôzé tartoznak a kôvetkezôk:
1. A zene az embert jobbâ, életét gazdagabbâ teszi.

2. A zenei nevelés alapja zenei anyanyelvûnk, a gyermekdal és népdal.
3. Igazi zenei mûveltség lehetetlen a zenei irâs-olvasâs
elsajâtîtâsa nélkûl. Ehhez legjobb môdszer a
relatîv

szolmizdciô, amely rôgtôn tudatosîtja is az egyes hangok
szerepét. (3)
Ez az idézett hârom pont nem minden, csak îzelîtô a

kidolgozott, alapos môdszerbôl. Talân azt mondbatnânk, hogy

ez a môdszer hallàs-nevelés, amely nemzeti sajâtossâgainkat,
kultûrânkat tûkrôzi és megismerteti azt az egész vilâggal.
Az elsô vilâghâborû utâni években az iskolai énektanîtâs

anyagâbôl hiânyoztak a népdalok. Az énekeskônyvek lehetet
len szôvegû, mesterkélt dallamokkal voltak tele. Még szerencse
volt, ha egy-egy nagyobb kôltônk versére îrt valaki muzsikât.
/Kisleâny koromban altot énekeltem az iskolai énekkarban. Sohasem felejtem el Posa Lajos versére îrt kétszôlamû
dalunkat:

"Ha a fôld Isten kalapja,
Hazdnk a bokréta rajta".

A vers kedves, szîvesen szavaltuk, de dallama és kétszôlamûsâga rettenetes volt. Bemutatom, hogyan is énekeltùk:
"Ha a fôld Isten (sten) kalapja,
Hazdnk a bokréta (kréta) rajta".

(A zârôjeles szôtagokat az ait fûjta egymaga.) Csoda, ha
minden alkalommal nevetôgôrcsôt kaptunk éneklés kôzben?/
♦

Kodâly Zoltân az ehhez hasonlô, gyermekekkel énekeltetett
dalok ellen harcolt, ennek megvâltoztatâsâért kûzdôtt, cikkezett. Azt hangoztatta, hogy "az ékszer is holt kincs a lâda

fenekén, életet akkor kap, ha viselik; a népdal is minél tôbheké
lesz, annal nagyobb lesz vilâgîtô és melegîtô ereje." (3)
Bartôk és Kodâly mûkôdésének eredménye a kôtelezô

iskolai énektamtâs lett, amely a magyarsâgérzésnek és a
magyarul tôrténô gondolkodâsnak hatalmas lôkést adott;
hatâsa a mûlt szâzad kôltôinek és azok verseinek megismertetésével vâlt egyenlô jelentôségûvé az ifjûsâg nevelésében.

A Kodâly-môdszert eg^etlen ôra keretében lebetetlen teljes
egészében bemutatni. Mint nevébôl, illetôleg megbatârozâsâbôl kitûnik: môdszer, amelynek segîtségével lépésrôl lépésre
el lebet jutni a legalacsonyabb zenei mûveltségrôl a legmagasabbig. Ez a daltanîtâsi môdszer a kisgyermek jâtékos
idejétôl egészen az érettségizô diâk korâig fokozatosan épîti fel
anyagât. Jelenlegi bemutatôm kiindulôpontja kb. a negyedik
fokozat, amikor a tanulôknak mâr van némi alapismeretiik a
szolmizâlâsrôl, ritmizâlâsrôl.

A bangsor a dallam bangjainak magassâg szerint tôrténô
sorba rakâsa.

A régi magyar népzenében az 5 fokû skâla az alap, amelyet
pentaton bangsornak nevezûnk. Van lâgy és kemény pentatônia. A lâgy pentaton bangsor jellemzôje a kis terc (éppenûgy,

mint a 7 fokû mollé). Ez azt jelenti, bogy az alapbangra kis terc
és tiszta kvint épûl, s îgy lâgy bârmas bangzatot ad. Ez az
ismertebb, basznâltabb bangsor. (A kemény vagy dûr jellegû
pentatôniâban nagy terc és ennek megfelelôen dûr jellegû
bârmas bangzat van.) Most csak a lâgy pentaton bangsorral
foglalkozunk:

LA

SZO

SZO

MI

MI

RE

RE

DO

DO

Prôbâljuk meg elénekelni ezt a hangsort!
Ezt nevezzûk szaknyelven szolmizâlâsnak.

Mi tehât a szolmizâciô? A hangok magassâgânak megkeresése.

Bemutatom a kézjeleket:
SZO

LA

MI

Ugyeljûnk a ritmusra. Ha gyorsabban mutatom, gyorsabban énekeljûnk, ha lassabban, akkor lassabban énekeljûnk.
Prôbâljuk meg a kôvetkezô dallamot:

I LA

SZO

I

SZO

I

I

SZO

1 I LA

SZO SZO SZO

I

I

SZO MI

MI

Mire emlékeztet ez a dallam? Énekeljûk el most szôveggel a
"Lânc, lânc, eszterlânc" kezdetû gyermekdal fenti modvumât:

"Lànc, lânc, eszterlânc,
Eszterlânci cérna... "

Ismerunk-e még néhâny gyermekdalt? Ô, igen! Ilyen pl.
a "Katalinka," "Csip, csip, csôka..." vagy a

"Kis kacsa

fûrdik..."

A gyermekdalok alaprétegére a hâromfokûsâg jellemzô:

DO RE MI vagy SZO LA MI. Sajnos, nagyon kevés maradt
meg még szâjhagyomâny ûtjân is dalirodalmunkban.
A gyermekdalokon keresztûl megismertûnk hârom hangot
a pentaton hangsorbôl. Kettô ismeretlen még: a DO és a RE.
Mutatom:
DO

RE

Kapcsoljuk ôssze mind az ôt hangot, hogy teljes legyen a
pentaton hangsor.

Kôvetkezô dalunk cime: "Kalapom a Tiszân ûszkâl..." (4)

Ez a dal Kodâly elsô lejegyzett dalai kôzé tartozott. Ûjszerû
volt, nem illett a megszokott dûr vagy moll hangnemek kôzé és
nem lehetett hozzâ "cigânyos" kîséretet jâtszani, mint a
kôzismert magyar nôtâkhoz.
Olvassuk el a szôveget.
Kalapom a Tiszân ûszkâl,
Subâm zâlog a birônâl.
De a szîvem érted dobog,

Forrô lângjafeléd lobog.

Mindenki tudja, mi a "suba" és mi a "zâlog"? Akkor
figyeljûk meg, milyen tôkéletes verselése, ritmusa van ennek az
egyszerû kis dalnak; képlete:

A A B B, szôtagszâmai: 8 - 8 - 8 - 8.

Foglalkozzunk most a 2. szakasszal. Nagyon érdekes, hogy
Kodâly Farkasdon (Nyitra megyében) gyûjtôtte a dalt
1905-ben és szôvege a Tiszârôl szôl. Ennek a dallamnak azôta
sok vâltozatû szôvege ismeretes. Ilyen a mâsodik szakasz is:
Fûj, sûvôlt a Mâtra szele,
Ungôm, gatyâm lobog bele.
Kalapom is elkapta mâr,
Tiszâba vitte a tatâr.

Mindenki tudja, mit jelent ebben a vonatkozâsban a
"tatâr"szô? Mai nyelven kb. szemtelen, pajkos, jâtékos mâtrai
szélrôl îmânk vagy beszélnénk.
*

Âllapitsuk meg ezek utân, hogy melyik részében voltunk
édes hazânknak? (A Felvidéken.) Ma ez az orszâgrész is idegen
uralom alatt van, mert mind a két békediktâtum Csehszlo-

vâkiânak adta. Igy arrafelé is jaj, de mâshogy szôl a nota!...
Hârom népdalt lâttunk eddig, meghatârozhatjuk tehât,
hogy mi a népdal tulajdonképpen. "A népdal olyan dal,
amelyhez a dallam mindig hozzâtartozik és a legvâltozatosabb
érzések fejezôdnek ki benne." A legmélyebb gyâsztôl a
fulemûle dalâhoz hasonlô epedésen ât a szilaj szenvedély
féktelen kitôréséig vagy a mâmoros kedv pajzân, csapongô és
tâncra ingerlô ujjongâsâig minden talâlhatô benne.
No, de menjûnk tovâbb az énekes madarak délfelé tartô

ûtjân. Âlljunk meg egy pillanatra a Tiszântûlon, Békés
megyében, ahol a népdalgyûjtôk hatalmas anyaggal gyarapîthattâk mâr meglévô dalgyûjteményuket. Bartôk Bêla itt
jegyezte le azt a dalt is, amelyet — gondolom — mindnyâjan
ismeriink. A dal cime: "Szânt a babâm... " (5)
Szânt a babâm, csïreg-csôrôg, sej, haj, ajârom.
Szânt a babâm a benedeki hatâron,
Szâraz a fôld, hârmas eke nem âllja,
Szépa babâm, Benedeken, sej, haj, nincs pârja.
Mondtam, babâm, ne rakd meg a sej, haj szekeret!
Feltôria villanyél a kezedet.
Fâbôl van a villa nyele, nem mâsbôl,
Feltôri a tenyeredet, sej, haj, csûnyâul.
Ezt a dalt Bartôk Béla feldolgozta szôlô énekre is zongorakîsérettel. A két hâborû kôzôtt dalénekeseinknek nagyon
kedvelt szâma lett.

Sûrget az idô bennûnket, repûljûnk tovâbb, a szélnél is

sebesebben. Vegyiik utunkat északkeletre, jelenleg a Szovjetuniôhoz tartozô erdôs, bérces Bereg megyébe, ahol Bartôk

Béla valamikor jârtâban-keltében feljegyezte a kôvetkezô dalt,
amely îgy hangzik: (3)
Kicsi nekem ez a hâz,
Kirûgom az oldalât,
Erre te, arra te,
Erre kerekedjél te.
Erre kakas, erre tyûk.
Erre van a gyalogût.
Erre te, arra te,
Anydd is olyan, mint te!

Ez a dallam Dercenbôl valô, de csak az elsô szakaszt
énekelték azon a vidéken. A mâsodik szakasz ûjabb vâltozat,
sôt a "Komâromi kisleâny" a harmadik.

Mielôtt a magyar dal miatt rajtunk ûtnének a jelenlegi
szovjet "urak", repûljûnk cl innen a Dunântûira és daloljuk el
a kôzismert somogyi dalt, ami îgy szôl: (4)
A szântôi hires utca

Cimbalommal van kirakva.

Ha még egyszer végigmegyek rajta.
Notât ver a csizmâm sarka.

Erre gyere, ne menj arra,
Jobb ût van erre, mint arra.
Erre gyere, szîvem Mariskâja,
Adj egy csôkot utoljâra.
A két utolsô sor helyett az is énekelhetô:

Erre van a kicsi kerek utca,
Kisangyalom gyalogûtja.

Ezt a dalt Bardas Lajos kôrusra is feldolgozta és mindig ûn.
"sikerszâm" volt a hangversenyeken bûbâjos hangulata miatt.

Ne felejtsétek el, idegenben élô fiatalok, hogy zenei
anyanyelviink a magyar népdal. Ne tartozzatok ahhoz a

nemzedékhez, amely a népdalt leértékeli vagy csak példatâri
darabnak tekinti. Terjesszétek az "Éneklô Ifjûsâg" mozgalmât,
hogy ne csak nyelvetekben, hanem dalaitokban is magyarok
maradhassatok. A népdalok ezerarcûak, sokféle ritmusûak.

Minden hangulatot ki lehet velûk fejezni. Vegyétek észre, hogy
a népdal a legtôkéletesebb kis zenei forma, mindenki âltal
elérhetô, âtvehetô mûremek, amelyen keresztûl a zene is
birtokba vehetô.

Otthoni îrâsban olvastam (6): "Nemzeti bûszkeség fogja el
az embert, amikor a Kodâly-môdszer elterjedésérôl hall.
Tudvân tudjuk, hogy pazarlâsunk mértéke szerint talân a
leggazdagabb orszâg vagyunk s hogy "elfekvô" készleteinknél

csak "elfekvô" lehetôségeink nagyobbak és hogy pro és kontra
civôdâsok kôzepette értékek mennek veszendôbe. "
Lehetséges, hogy egyszer — ha nem tudatosîtjuk eléggé a
nagyvilâgban, hogy Kodâly magyar volt, môdszere is a magyar
népdalokon alapszik — Amerikâbôl, vagy Japânbôl tanuljuk
meg ûjra, illetve tanuljuk vissza az âtadott môdszert s akkor
majd kevesen hiszik el, hogy az magyar muzsikus zseni egész
életet kitevô munkâjânak eredménye.

A londoni BBC évenként megrendezi "Let the people sing"
dmû nemzetkôzi kôrusversenyét. Nem tudnânk mi is évente

ôsszejônni egy alkalommal és énekelni, beszâmolni dalos
eredményeinkrôl, tapasztalatainkrôl? Gondolkozzunk ezeni
Biztosan sok szép és kellemes dalos ôrât tôlthetne egyutt az
ôsszesereglô magyarsâg. (San Franciscoban, a Pannonia Club
havi "vitaest"-jén bevezettûk a kôzôs népdaléneklést. Mindenki
ôrômmel fûjja legszebb dalainkat. Kôvessûk San Francisco
magyarsâgânak példâjât!
Tudomâsom szerint Arrezzoban is van nemzetkôzi kôrusfesztivâl. Mi kôrusokat csak igen kis létszâmban tudunk

felvonultatni, de dalainkat egy-egy dalosverseny rendezésével
vagy vetélkedôvel terjeszthetnénk, népszerûsîthetnénk.
A magyar zene ôsi nyelvét tiz milliô otthon élô magyar
tâjszôlâsâbôl a tizenegyedik milliô anyanyelvévé emelni szabad
fôldôn — Kodâly Zoltdn életének egyik fômûve, nagy âlma
volt. Ezt a zenei anyanyelvet vilâgnyelwé tenni: az évszâzad
legnagyobb szellemi erôfeszitése, legszebb feladata lehet.

Szâjhagyomânnyâ merevedett népdalkincsûnket ûjra meg
ûjra fel kell tâmasztani, élôvé tenni. Liszt Ferenc egyik

kôrusmûvében, az "Ûnnepi dal"-ban dalolja:
Serkenjfel, ûj nemzedék

Rdd vdr az elhagyott nêp!

Igen, râtok vâr, fiatalok, a nép, râtok vâr a sok feladat,
amelyet mind meg kell oldani. Nektek szôl Berzsenyi Dâniel
verse is:

Nem sokasdg, hanem lélek,
Szabad nép tesz csuda dolgokat! (Magyarokhoz)
Ti, kedves fiatalok, szabadok vagytok, bar idegen nép
dalain nevelkedtek. Nektek kell a mi âlmunkat megvalôsitani,

hogy a râdiô, televîziô foglalkozzék a mi dalainkkal is, ne csak
az utôdâllamokéival. Tudatositani kell vilâgszerte, hogy a
Kodâly môdszertani kônyveiben lévô dallamok mind magyarok. (Meg kell emlîtenem, hog^ Bartôk Bêla magyar
gyermekdalokat dolgozott fel zongorâra, amit a vilâg minden
zongoristâja ismer és jâtszik. Ezt kellene elérni tôbbi népdalunkkal is.)

Lehet, hogy a ma bemutatott népdalok nem voltak mind
ismerôsek. Akkor most gazdagabbak lettiink. Szeretném hinni,
hogy elôadâsom felkeltette az érdeklôdést az igazân nemes és
tiszta irânt. A népkôltészet és a népdal elterjedése nagyban
hozzâjârult a nemzetté vâlâshoz és ezen keresztûl a nemzeti
szabadsâg kivîvâsânak ôhajâhoz.
Ugorjunk ât még Somogybôl Tolna megyébe is, ahol
szintén sokat énekeltek valamikor az emberek.

Kôvetkezô

dalunknak is érdekessége, hogy a Duna tâjân jegyezték le és
mégis a legmagyarabb folyôrôl — a Tiszârôl — szôl. (4)
Altaï mennék én a Tiszdn ladikon, ladikon, de ladikon.
Ott lakik a, ott lakik a galambom, oit lakik a galambom.
Ott lakik a vdrosba', a harmadik utcdba',
Piros rôzsa, kék nefelejcs, ibolya vint az ablakdba'.
Altaï mennék én a Tiszdn, nem merek, nem merek,
de nem merek.

Attôlfélek, hogy a Tiszdba esek, hogy a Tiszdba esek.
Lovam hdtdn, seje-haj, félre fordul a nyereg,
A Tiszdnak habjai kôzt elveszek, a babdmé nem leszek.

Bûcsûzzunk el most a hazai tâjaktôl: vén Dunâtôl, szôke
Tiszâtôl, kék Balatontôl, a fenyves Felvidéktôl, bérces

Kârpâtaljâtôl és kincses Erdélytôl, meg a gazdag Délvidéktôl

abban a reményben, hogy egyszer ûjra magyar és szabad lesz a
Kârpâtok koszorûjâval kôriilvett szép orszâg.
Felhaszndlt irodalom:
1. a magyar népzene példatâra (szerkesztette

Vargyas

Lajos),

Budapest,

Zenemûkiadô, 1969.

2. Bartok Béla: A magyar népdal.

3. Koddty Zoltdn: A magyar népzene, Budapest, 1935.
Magyar
4. Kerényi Gyôrgy — Rajeczky Benjamin-, Énekes ABC, Budapest, Magyar
Kôrus, 1943.

5. Koddly Zoltdn — Péczely Attila-, 103 magyar népdal. Budapest, Magyar
Kôrus, 1943.

6. Vita a zeneoktatâs môdszereirôl, Budapest, Muzsika, 1971.

7. Âddm Jenô: Môdszeres
Budapest, 1944.
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NYELVROL, IRODALOMRÔL,
MÛVÉSZETRÔL
Kossdnyijôzsef:

MÉCS LÂSZLÔRÔL
(a kônyvkiâllîtâs megnyitôjân)
Két évvel ezelôtt kenyerespajtâsom, az ezévben elhûnyt
Nehéz Ferenc kitûnô îrônk hozta a szîvszorîtô hîrt Torontôbôl,

hogy Mécs Lâszlô meghalt. A hîr akkor nem bizonyult
igaznak. A mostani hir, akârmennyire lesûjt bennûnket: igaz.
A nagy kôltô november 8-ân adta vissza nemes lelkét
Teremtôjének és 11-én helyezték nyugovôra az ôsi Pannonhalma temetôjébe.
Gombolyitsuk csak vissza az idô fonalât. Akik itt vagyunk
most, legtôbben ismertûk, lâttuk, hallottuk ôt. Komâromi
bencés diâk voltam, amikor a Jôkai Egyesûlet dîsztermében
elôszôr lâttam és izleltem bele a Mécs-kôltészet eget-fôldet
egyformân hordozô, istentôrvényû szépségeibe.
Akkor még nem is âlmodtam arrôl, hogy par év mûlva,
1929 hûsvétjân az én "Mdglyàk" cimû kônyvemrôl îr négy
hasâbos méltatâst s ettôl a dâtumtôl kezdve 1944 karâcsonyâig
bol Ersekûjvârott, bol Komâromszentpéteren, bol Ogyallân,
bol Komâromban talâlkozunk âpolgatva a kôzôs célû barcban,
a felvidéki magyarsâgért vlvott kûzdelmekben kialakult szép
emberi és irodalmi barâtsâgunkat. Miért mondom el ezeket?

Abogy Arany Jânos minden nagyobb îrâsânak tôrténelmi
bâtteret keresett, megadta a mûnek epikai hitelét, én is, aki
nemcsak kortârsa, banem szerény îrôtârsa, barâtja lebettem a

kôltônek, bitelesen akarom megfesteni a miliôt, a "couleur
local"-1, abonnan a kôltô jôtt és amiben életének igazi bôsi
korszakât tôltôtte.

Ha a nép szava Isten szava, akkor a felvidéki magyarsâg
szava valôban az. Mi tudjuk és balâlunkig valljuk, bogy a
bernâdszentistvâni tamtôportârôl induit Mécs Ldszlô az elsô,

aki a lâtnokzseni intuîciôjâval érzi meg a megmâsult ég ûj

magyar problémâit és habozâs nélkûl, biztos lâbbal indul a
kegyetlen omlâs âltal betemetett ôsi forrâsok felé.A lângész
csalhatatlan râérzésével vezeti népét a szakadékos ûton. Tudja,
hogy a reménytelenség éjszakâjânak kôdei kavarognak a
magyar falvak és vârosok felett. Megzendîti hât a HAJNALI

HARANGSZÔ-t. Benne él. benne lélegzik népében, ismeri
annak legtitkosabb rezdûléseit. Pontosan tudja, hogy most a
végsô idôk feszûltségében vergôdô magyar léleknek az elveszett
hit, a bujkâlô remény, a lebunkôzott lelki erôk feltâmasztâsâra
van szûksége.
Es az éjszaka valôban hajnalra vâltozik. Ha magyar
vârosban szaval, a vidék, a falvak magyarsâga ûgy tôdul hozzâ,
mint szâzadokkal elôbb a nagysâgos fejedelemhez, mert a
versmondâs most Mécs ajkârôl maga a legszentebb népi mâgia,
a megtiport, megalâzott emberi lélek csodâban, hitben,
sîrâsban és tiszta âldozatban munkâra, harcra szervezkedô

ereje. Katakombâs rorâté ez, ahol a kôltô segît felnyitni a
bezârt egeket, hogy harmatozhassék a mennyei igazsâg, amit
itt a fôldôn oly gyalâzatosan elârultak. És Krisztus sebeiben
tisztui, igazul, erôsôdik a nemzeti lélek. Tertullianus éneke
zendûl: mélybôl kezdje, ki magasba indul.
Mécs nem elégszik meg a hajnalos ébredéssel, hajnali
reményekkel. Megigazulâst akar, erkôlcsi gerincet akar,
szabadsâgharcot akar nemcsak a cseh elnyomâs ellen, a
politika hazûgsâgai ellen, hanem harcot hirdet minden sajâtos
magyar bûn ellen is, ami ennek a kûzdelemnek az eredményeit, a magyarsâg szellem-erkôlcsi magasba jutâsât veszélyeztetné. Halljâtok ezt, marakodô, széthûzô, gyûlôlkôdô
magyarok, itt az emigrâciôban? A szenvedés, a megalâztatâs
napjaiban is embernek kell maradni, a rabszolgasorsban is
énekelni kell az ôrôk magyar szépségek, a szântâs-vetés, a

kitartô munka, az ônzetlen âldozat és a szenvedésben is kihajtô
erôs titkok megvâltô dalât.

îgy indul, îgy zendûl meg a felvidéki szimfônia:

a

"Rabszolgdk énekelnek. "

Erkôlcsi megûjhodâsunk ûj megfogalmazâst nyer Mécs
kôltészetében. "Ûveglegenda" cimû. kôtetében nemcsak a kôltô
élete kap erôs, szimbolikus értelmet, hanem az egész kisebbségi
magyarsâgé. A kôltôvel egyûtt lakunk, egyûtt élûnk. A mi

életûnk éppûgy az ûveglegendâhoz tartozik, mint a kôltôé.

Minden tettûnkrôl szâmot kell adnunk; emberi magatartâsunk szépsége vagy gyalâzata ûvegfalon ât mutatkozik, jaj
bât annak, aki gonoszat cselekszik. Ki az, aki le marné tôrni a
kôlcsônôs egymâsratalâlâs, a bizalom, a hûség ôrômében nyîlô
aranyâgacskâkat?

A grôfi kastélyok nagy része azonban még mindig hallgat.
A dzsentri udvarhâzakban is sokan tétovâznak: a megmaradt

holdak védettségében, a dzsentri atyafisâg avarringjében olyan
jô lenne még elâlmodozni a kûlônvalô, szép, ûri vilâgrôl.A
kôltô hangja azonban egyre sûrget. Az ûjjongô istenszerelem és
az âltalânos emberszeretet aranykék magassâgokbôl permetezô
zenéjén ât egyre erôteljesebben zûg fel hangja, hogy magyar és
szociâlis felelôsségtudatra intsen. Elmondja a hallgatô kas
télyok felé a félreérthetetlen tanîtâst: a csôszkunyhôba ô
éppûgy elmegy szûreti dinnyére, mint a fôhercegékhez ûnnepi
dinére. Szôl a kis kanâszkârôl, akinek csak sîrô ôzvegyasszony
az anyja, s kopott fekete nadrâgjâra, nadrâgjânak ûlepére

bizony csak piros posztôbôl jutott szîvalakû folt. Ki nem tudta
volna kôzùlûnk, hogy a kanâszka nem mâs, mint a cseh
fôldbirtokreformbôl kisemmîzett, fôldnélkûl valô, nincstelen
magyar parasztsâg? A jelenlegi otthoni rendszer elhallgattatta.
A hatalmas kôltônek, aki magât Isten szavânak, egyetemes
zengésû trombitâjânak tartotta, aki mindennap szôlt meg-

prôbâlt népéhez, lakatot tettek lelkére s halâlâig, tôbb mint
harminc évig egyetlen kôtete sem jelenhetett meg. De még ez
sem volt elég: 1953-ban hârom évi bôrtônre vetették, mint
"népellenes" lâzîtôt, ôt, aki a vilâgirodalom egyik leghatalmasabb szociâlis kôlteményét, "A nyomor balladàjd"-t îrta. A
ballada arrôl szôl, hogy az elôregedett bérest kiteszik âllâsâbôl
(még a nevét is tudjuk az illetônek: Gervai Gyôrgynek hîvtâkl)
s hogy éhen ne haljon, vak feleségével egyûtt piôcât gyûjt a
helybeli patikus szâmâra. A vak asszony a vîzbe âll s ha
csipést érez a lâbân, odakap és ûvegbe rakja a zsâkmânyt. Ez a
vers nagykaposi plébânos korâban jelent meg. De garmadâjât
idézhetném verseinek is, amelyekben hitet tesz a szegények, a
nyomorultak, a megtiportak és megalâzottak mellett. Ilyen
példâul a " Vdd- és védbeszéd", " Vaskô Jdnos és kedves
csalddja", "Olimpusz él és jôtékonykodik", "Civis Romanus

sum", "Minden magyar vadàsszon", "Sôtét mârcius", " Vôrôs-

begy" stb. De nemcsak versben figyelmeztet a kôltô. Hâza is
târva-nyitva âll a szegények elôtt. Hordjâk fâjât, viszik
gabonâjât. A favâgôk, napszâmosok gyerekeinek keresztapja.
Szâmontartja ôket, komâmurazzâk egymâst erôsen; szôval a
komasâg parasztszertartâsait és kôtelességeit életreszôlô hûséggel vâllalja.

Miutân megnyitôm ûgy is hosszabb a szokottnâl, mondanivalômat

marokra

fogom;

Mécs

Lâszlô

mâr
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éve

Pannonhalmân lakott a papi ôregotthonban, mikor egyik
Magyarorszâgon élô felvidéki kortârsa a pozsonyi Irodalmï
Szemlé-hen "Mécs Ldszlô lirdja" cîmen megtôrte a kôltô
kôriil sûrûsôdô csendet, s 1966-ban ûgy nyilatkozott, Mécset

ûjra kézbe kell venni, mert akit egykor tûlbecsûltek, most
megbecsûlhetik. A levelek ozone érkezett a szerkesztôségbe:
Mécs ellen és Mécs mellett. A kôltô kôrûl keletkezett harci

zajban valaki a még mindig a Felvidéken élô Fdbry Zoltdn
nevét kiâltotta. Nekem kellemetlen emlékeim vannak Fâbry

Zoltânrôl. Sok galyibât okozott a két hâborù kôzôtt a
felvidéki kisebbségi életben, a halott kommunista irôrôl
mégis ki kell jelentenem, hogy 1956 utân megjelent kônyvei — "A vâdlott megszôlal", "Stôszi délelôttôk" — bâ-

tor magyar îrâsok és a meghajszolt felvidéki magyarsâgnak egyetlen védelmezôi. Mécset is védelmébe vette a maga
môdjân és az adott kôrûlmények âltal megszabott lehetôségek
kôzôtt. Kerûlgeti a Mécs-problémât, mint macska a forrô
kâsât, de îrâsa Mécs mellett foglal âllâst.

Âllâsfoglalâsânak cîme: "Vigyâzzatok a nappalokra".
Szôvâ kell tennem, hogy Szalatnai Rezsô is, Fdbry Zoltdn is
egyformân nehezményezik, hogy a "Hajnali harangszô" utân a
nagyszerû kezdés

irânyt

tévesztett

és

ambivalenciâjânak

mâsodik felében — a vallâsi metafizikâban — kôtôtt ki.De

nem lehet kikapcsolni a felvidéki irodalmi életbôl, mert annak
"szerves tartozéka".

Itt a volt felvidéki kôltô felkapja vénûlô fejét: tartozéka?
Mécs nem tartozéka, nem perifériâlis jelensége a felvidéki
irodalomnak, hanem tengelye! Mâr az indulâsnâl és késôbb is
jobb- és baloldal, volt bécsi kommunista emigrânsok (Gômôriék), ôregek, fiatalok, modernek és konzervativok, mindenki.

aki csak szâmîtott a Felvidéken, mind kôréje sereglett;
egyhangûlag csûcsnak tartotta mindenki, mint a gôrôgôk az
Olimposzt.
Mécs Lâszlô hagyatéka felmérhetetlenûl nagy. Nemcsak a
Felvidéké volt, hanem az egész virtuâlis Magyarorszâgé.
Amikor vâlogatott verseit tartalmazô kôtete "Aranygyapjû"
cîmmel 1971-ben a

New York âllamban lévô Buffaloban

megjelent, Rônay Gyôrgy, a magyar katolikus irodalom
legbâtrabb utôvédharcosa 38 oldalas tanulmânyt Irt a kôtet

elé. Azt mondja itt, hogy tôbb szempont szerint vâlogatta Mécs
verseit, de a vâlogatâsnâl irodalomtôrténeti szempont is
vezette. Az irodalomtôrténetbe csak a legkivâlôbbak kerûlnek.
A kortârs nyugodtan îrhatja le: Mécs Lâszlô a legkivâlôbbak
kôzûlvalô.

Ismertetésem befejezéséûl szôljon maga a kôltô:
Egy ismeretlen, ôsifényû
ôrôk Titokrôl elszakadtan

kuldôncnek jôttem s eltûnôk majd,
ha ûzenetem âltaladtam.

Mécs Ldszlô az iizenetet âtadta, mégpedig hiânytalanul.
A kônyvkiâllîtâs megnyitâsân személyesen megjelent
szerzôk és kiadôk, akiket Kossdnyi Jôzsef név szerint kûlôn is
ûdvôzôlt: Beniczky Adâmné, Chdszdr Ede dr. (Indiana, PA),
Fazakas Ferenc (Mountain View, CA), Eényes Mdna (Californiai Magyar Ûjsâg, Los Angeles, CA), Harasztî Endre,
Kdlnoky Ernô, Kossdnyi Jôzsef, ft. Kôtai Zoltdn dr. (Kârpât
Kônyvkiadô, Magyar Ûjsâg), Kônnyû Ldszlô (Amerikai
Magyar Szemle, St. Louis, MO), Lendvay Jôzsef (Amerikai
Magyar Élet), Molndr Zsigmond dr. (Kanadai Magyarsâg),

Môzsi Ferenc (Chicago, IL), Nddas Gyula dr. (Ârpâd
Kônyvkiadô), Ndnay Endre dr. (Los Angeles, CA), Ndnay
Jûlia (Washington, DC), Negyedi Szabô Margit (New York,
NY), Panajoth Zoltdnné, Ruttkay Arnold (Toorak, Ausztrâlia), Simon Valentine, Somogyi Ferenc dr., Somogyt Lél,
Stirling Gyôrgy (Fûggetlen Magyar Hîrszolgâlat, Washington,
DC), dr. Szakdts Istvdnné (Nêmetorszàg), T. Dombrddy Dôra,

Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA), Vdrdyné Huszdr Agnes dr.
(Pittsburgh, PA).

Gyimesy Kâsds Emô:
FENNMARADÂSUNK ZÂLOGA

Valamikor, hosszû évekkel ezelôtt mûteremlâtogatâsokba
kezdtem. A reâlis szâmok ûgy mondjâk: minden harmadik
magyar kùlfôldôn él. Mûvészeink sem kivételek. Sok orszâg —
sok magyar mûvész. 140 mûteremlâtogatâs utân eijutottunk a

mûvészvilâgszôvetség életrehivâsâhoz, majd az Ârpâd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak megalakulâsâhoz. Mire
mintegy 1000 kùlfôldi magyar mûvész munkâssâgât ôsszegyûjtôttem, minden szâl hajam megôszûlt, de a Magyar
Talâlkozô, az idén mâr a XVIII., ûjbôl a képzômûvészeti
kiâlhtâssal

kezdôdik s az elôbb megnyitott széles kôrû
kônyvkiâllîtâson mâr ott van a mûlt évben megjelent magyar
kôtet utân a gazdagon illusztrâlt "Professional Hungarian
Artists Outside ofHungary" cîmû kôtet is, amely angol nyelven
II23 kûlfôldi magyar mûvészunk adatait, mûveit ismerteti
Gyimesy Kâsds Ernô és Kônnyû L. Ldszlô egyûttes feldolgozâsâban.

Buzàné Ormay Ildikô és Kônnyû Lâszlôné pedig ûnnepi
dîszmagyart ôltôtt, hogy feikérésûnkre âtadjâk Mindszenty
hercegprimâs és Solzhenitsyn mellszobrânak kicsinyitett eredeti meliszobrât, Glatter Zoltdn londoni szobrâsz aikotâsât,
1000 kûlfôldi magyar képzômûvész nevében a Magyar
Talâlkozôk lelkes fôrendezôjének, Nddasjdnos rfr.-nak hâlânk

eszmei kifejezéseként nemzetûnkért folytatott kûzdelmûnkben.
Kùlôn fel kell hivnom a figyelmet azokra a fényképészeti
kiâllîtâson lâthatô felvételekre, amelyeket a nyâr folyamân a
bécsi Kunsthistorische Muzeum fôigazgatôjânak kûlôn engedélyével kérésemre Barcza Ldszlô készitett Munkdcsy Mihdly
szâznégyzetméteres falfestményérôl, amelyet a bejârati kupolân csak nemrég fedeztek fel. Munkâcsynak ezt az aikotâsât
1974-ben az egyik hâromkôtetes mûvészettôrténeti mû 70
oldalon keresztûl ismertette.

A kûlfôldre szakadt magyar mûvésztârsadalom ezûttal
fejezi ki kôszônetét a magyar nyelvû sajtônak, a rendezôségnek

és egész magyar târsadalmunknak,

hogy legkimagaslôbb

kiâllitâsainkkal kapcsolatban, amelyeket a
washingtoni
Capitolban, a les angelesi âllami mûzeumban, Mûnchenben,

az Olimpiân, Philadelphiâban s a torontôi Magyar Hâzban
rendeztûnk, megértôen tâmogatott bennûnket.
Kiâllîtâsainkat mindig a jôvô szolgâlatâba âllîtjuk. A
holnap javâra tartjuk ébren Kovdts ôbester, Zâgonyi ezredes,
Haraszthy Agost, Mindszenty bîboros, Asbôth tâbornok, Liszt
Ferenc, Bartok Béla, Petôfi Sdndor, Ady Endre, Puskds
Tivadar, Kandô, Teller, s a tôbbiek fénylô nevének ragyogô
emlékét is, mert ez az emlék: fennmaraddsunk zdloga.
^

^

A képzômûvészeti kidllûdson bemutatott mûvek alkotôi:
Asbôth Oszkdr, Bées, Barcza Ldszlô, Bées, Bényey Zoltdn,
New York, Boldisdr Matild, New York, Csôka Istvdn, New
York, Dohanos Istvdn, Westport, CT, Ferencz Béla, Veniee,
CA, Fonyô Ldszlô, Norfolk, VW, Glatter Zoltdn, London,
Gyimesy Kdsds Ernô, New York, Hampelné Tallôs Kitty,
Cleveland, Hollôs Irén, New York, Horvdth Béla, Dayton,
OH, Juhdsz Fazekas Ilona, Toronto, Ont., Kanada, Juhdsz
Miklôs, Burbank, CA, Kelemen Emil, Bées, Klasil Mthdly,

Bées-Môdling, Koe-Krompecher P. Ldszlô dr., Columbus,

OH,

Kozmon

Gyôrgy, Cleveland,

Krump Éva, Rôma,

Lendvay Imre, St. Louis, MO, Môr Jôzsef, Phoenix, AZ,
Nemesszeghy Jenô, Adelaide, Ausztrâlia, Ormay Jdnos, Bay

Village, OH, OrsolyaJôzsef, Norfolk, VW, Ôs Nagy Istvdn, St.
Gallen, Svâje, Pethes Béla, Minnesota, Révay Gyu/a,Frankfurt
am Main, Romhdnyi Birkds Anikô, Zûrieh, Svâje, Silbernhorn

Tibor, Los Angeles, CA, Soôs Jôska, Brûsszel, Széles Jôzsef,
Cleveland, Szôts Vilmos, Mexieo City, Tallôs Môric, Philadelphia, PA, TôthJôzsef, Los Angeles, CA, Tôrôk Endre, New
York.

A képzômûvészeti kiâllitâs keretében kerûlt kôzszemlére

Gyimesy Kdsds Ernô 50. Gubîleumi) képkiâllîtâsânak nagyrészt
magyar tdrgyû 24 olajfestménye is, amely mind megérdemelt
sikert aratott.

Molndr Zsigmond dr. :
MAGYAROKHOZ MAGYARUL

(az irodalmi és mûvészest kezdetén)

Ha emigrâns életem szûrke és egyhangû napjain olykor
eljut hozzâm a clevelandi Magyar Târsasâg vagy az Arpâd
Akadémia egy-egy prominens rendezvényének a meghîvôja, s
ha lâtom, hogy a rendezvény sikerét a mûsoron kôzremûkôdô
emigrâns szellemi kivâlôsâgok aranyfedezetû nevei biztosîtjâk,
akkor valahogy ûg^ érzem, még nem zuhantunk bele
katlantôlteléknek Amerika iszonyû olvasztôkemencéjébe, még
nem vesztûnk el idegen orszâgok lelki homokbuckâi kôzôtt,
ahol idegen népek, idegen nyelvek és szavak, idegen szokâsok,
idegen szellemiség és leikiség lehelik rânk iszonyû beolvasztâsi
szândékkal a fôrtelmes halâlt.

Még nem vesztûnk el akkor sem, ha emigrâns elefântcsonttomyainkban tetôtôl talpig bezârkôzunk és egyhelyben topogunk is belviszâlyaink és torzsalkodâsaink kôzepette.
Nem veszûnk el, mert nem veszhetùnk el mindaddig, amig
ôsszekôt bennûnket a kôzos gyôkér, a kôzôs eredet és szârmazâs

tudata, amîg ôsszekôt bennûnket nemzeti hovatartozandôsâgunk megvâltoztathatatlan tôrvénye, amîg ôsszekôt ben
nûnket vesztett szûlôfôldûnk szâzszor és ezerszer megkônnyezett
drâga emléke és mindezek felett ôsi magyar anyanyelvûnk,
amelynek îze-zamata és mâmoritô ereje elkîsér bennûnket a
sîrig.

Emigrâciôs nemzetszolgâlatunkban ez a magyar anyanyelv
a jelen pillanatban legyen az éltetô kovâsz, a jôvôben ez legyen
a kôtâblâra vésett ige és tôrvény, ez legyen az égô szôvétnek és
az utat mutatô lângolô csipkebokor emigfrâciônk sok-sok

buktatô orszâgûtjân. És nyelvûnk legyen nekûnk végsô
menedékûnk idegen orszâgban.

És mi, egyenként és kûlôn-kûlôn, és ôsszesen és mindahânyan...a clevelandi Magyar Târsasâg és az Ârpâd Akadémia és
mâs egyéb nemzeti alapon âllô szellemi és kulturâlis kôzûletek,

amelyek az Ûristen nagysâgos kegyelmébôl ma még vigyâzôi és
ôrlzô pâsztorai lehetûnk a népek iszonyû nyelvtengerébe csak
ârva kis patakként csôrgedezô târstalan nyelvûnknek,

jôl

vigyâzzunk râ, mert miként Mdrai Sdndor mondja "Halotti

Beszéd" cîmû megrâzôan komor verses monolôgjâban:
Nyelvûnk mdrfoszlik, szakadoz' és a drâga szavak
Elporlanak, elszdradnak a szdjpadlat alatt.
Es én, mint az emigrâciô egyik porszeme, akit bârmikor

elfûjhat a szél a semmibe, az Ûristen legnagyobb kegyelmének
azt tartom, hogy idegen orszâgban magyar nyelven îrhatok,
magyarul
beszélhetek
és
magyarul
szôlhatok
most
magyarokhoz.

E par szerény gondolât jegyében indîtom el a XVIIL

Magyar Talâlkozô, illetôleg a VI. Magyar Kongresszus
irodalmi és mûvészestjének mûsorât, kôszôntôm megjelent,
tisztelt vendégeinket és a mûsoron kôzremûkôdô kivâlôsâgainkat.

Bemczky Addmné:
AZ ANYANYELV VARÂZSA
(az irodalmi és mûvészest megnyitôja)

Tizennyolcadszor târja ki a kapuit a clevelandi Magyar
Talâlkozô ezen a novembervégen az emigrâciôs magyar
kultûra képviselôi, termékei és hivei elôtt. Nehéz és âldott
kôtelesség ez a rôvidesen két évtizedre terjedô munka, amely

bemutatni hivatott nemcsak az Egyesûlt Âllamokban, de
Eurôpâban, Ausztrâliâban és Dél-Amerikâban a boni anya-

fôldtôl tâvol is virâgzô magyar kultûranyagot. Ez a Magyar
Talâlkozô ônként vâllalt feladata. Evek hosszû sora ôta tôbbszâz irô, kôltô, festô, grafikus, szobrâsz és mâs képzômûvész

jelentkezik ilyenkor Cleveland hatârân és zôrgeti a kaput, hogy
nyissâtok ki, itt vagyok én is, hozom, amit magyar szîvem és
eszem megérzett itt a befogadô hazâban, amit a szemem

meglâtott jelenben és mûltban, itt van, amit a kezem alkotott,

amit a fûlem meghallott; itt van: nektek hoztam, clevelandi és
nem-clevelandi magyarok, akiket hagyomânyaink és ûj eredményeink éhe és szomja hozott ma ide.

A kapuk kitârultak. Itt van a mûvészest és az irodalom és itt
vagyunk mi, a kôzônség, akiket idehozott a szép és jô utân valô
vâgy dolgos, fakô mindennapjaink utân. És idehozott még
valami, ami elgondolkoztatô és lelkesîtô egyszerre. Ugy érzem,

hogy itt ma mindnyâjan titkos târsasâg tagjai vagyunk lâthatô
ismertetôjelek nélkiil, mégis letéteményesei és hordozôi egy
nagyobb titoknak, ami ôsszekôt bennùnket. Ez az egynyelvûség, azonos nyelvûség, az azonos anyanyelv titka. Mi nemcsak
beszélûnk magyarul, hanem magyarul lâtunk, hallunk. Mégha
egy képzômûvészeti alkotâst szemlélùnk is vagy egy mindenkihez szôlô zenemûvet hallgatunk is, mâst mond nekûnk a
tiszaparti fùzes képe, vagy egy felvétel a parlament alatt
kanyargô Dunârôl, mint annak, aki nem magyar. Ha zenét

hallok és abban ôseink pentatonikâja borzongat meg lelket és
fûlet, azt is magyarul nyugtâzom, amikor ûgy szôlok, hogy
milyen ûj és mégis milyen régi; tâltosok bûvôlô énekét, regôsôk
regéit, igricek virâgénekeit hallom benne.
A legszéisôbb hatârig el merek menni ezzel a magyarul
lâtâssal, magyarul hallâssal. Victor Vasarelli néven vilâghîrre
jutott hazânkfia, Vdsdrhelyi Viktor reprodukciôit nézegettem

a kôzelmûltban. A mûvész a nyugati kultûra nyelvén az op.
art-nak, optikus mûvészetnek képviselôje. Festményei témâjukban lâtszatra nemzetietlenek. ûgy is mondhatnâm, hogy
nemzetkoziek. Egy képe alatt ezt a cîmet olvasom: KALOTA.
Megakad a szemem rajta és megdobban a szîvem. Ki mâs,
mint magyar érthette volna meg, hogy mit jelent ez a név, és ki
mâs érezhetett bele ebbe a képbe tôbbet, mint amit a vonalak
és kockâk bonyolult és mégis tetszetôs geometriai âbrâja
mondott? Csak az, aki tudja, hogy mit jelent Kalota, s hogy
valahol a vilâg végén van egy ilyen nevû vidék, de ûgy is
mondhatnâm, hogy ott, ahol a magyar vilâgnak lassan vége

lehet, ott van Kalotaszeg. Ezt éreztette bele a képbe a mûvész,
de csak velùnk, akikkel egy anyanyelvet beszél.
Még itt Clevelandben is, ahol nem ritka a magyar szô, hogy

felfigyelûnk, ha valahol magyar beszéd ûti meg a fûlûnket.
Hât még kûlfôldôn. Hânyszor fordult mâr elô velûnk, hogy
vâratlan helyzetben egyszerre csak megszôHt bennùnket valaki:
"Hât maguk is magyarok?" Nem kîvân semmit az illetô, nem
tudunk rôla semmit, ô sem rôlunk, mégis ôrôm villan fel
benniink is és benne is, hogy azon a nyelven szôlalhatott meg,
amely a Duna-Tisza tâjân virult irodalommâ és amelynek
ôshazâja heves vitâk târgya lett.
Ez az anyanyelv varâzsa, a titok, ami bennùnket ôsszekôt.

De elég-e ennek a bûvôletében élnûnk vagy vannak-e
tennivalôink, hogy ez a varâzs meg ne szûnjék? Nem csupân
tennivalôk vârnak rânk, hanem kôtelességek, amelyeket — ha
elmulasztanânk, — a magyar ôntudatnak olyan bâstyâja
omlanék le, amely soha tôbbé fel nem éplthetô. A magyar
nyelv orszâghatârokon tûli sorsa mirajtunk âll. Ha mi nem
szorgalmazzuk, buzdîtjuk, sûrgetjûk, sôt erôltetjûk a fiatal
nemzedék magyar nyelvtudâsât és ezen keresztûl magyarsâg-

ismeretét, kifogyunk az idôbôl. Kifogyunk a nyelvbôl és
kônyveink, amelyeket szeretettel lapoztunk, az utôdok szâmâra
mâr

csak

ismeretlen

és

érthetetlen

âkom-bâkomokkâ

vâlhatnak.

Hiszen mi magunk is kopunk és nyelviink fakul, emlékeink,
ismereteink halvânyulnak, és mâr nem tudjuk biztosan
âllîtani, hogy Nagyszalonta melyik megyében volt, hogy
Kazinczy Széphalma hol is talâlhatô. Mârai Sdndorral szôlva:
Emlékeink szétesnek, mint a régiszovetek.

Ossze tudod még rakni a Margitszigetet?
Mâr minden csak dirib-darab, szildnk, avitt kacat.

A "pillangô", a "gyôngy", a "sziv" mdrnem az, ami volt,
Arnikor a kôltô még egy csaldd nyelvén dalolt
Es megértettek, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadô, nyûgôs gyerek dlmdban érti meg.
Sziwerésûnk titkos beszéd, dlmunk zsivdnyoké,
A gyereknek Toldit olvasod és azt felelv. oké.
Az ohiôi bdnydban megbicsaklik kezed,
A csdkdny koppan és lehull nevedrôl az ékezet.
Azok az îrôk és kôltôk, akik ma itt megszôlalnak és azok,

akiknek mûvei kiâliîtâsra kerûltek, megtették a maguk

kôtelességét a magyar nyelvért. Bâtran mondhatom, hogy
tnostoha kôrûlmények kôzôtt, mert mûveik kiadâsa jôformân

kivétel nélkiil sajât kôltségiikôn tôrtént. De csak félmunka
volna eddig. Ôk megîrtâk azt, ami a szivuket nyomta, de
munkâjuk és fâradsâguk a mi tâmogatâsunk nélkûl pusztâha

kiâltô szô. Becsiiljûk meg ôket, akik magyarul îrnak. Ki tudja,
meddig? Magyar nyelven, amely nyelv a finnugor nyelvcsalâd

és talân egy kelet-âzsiai nagy birodalom csodâlatos ârvâja,
akinek korân elhaltak szûlei, atyafiai a vilâgtôrténelem
zûrzavarâban messze idegenbe kôltôztek, de ô megélt eddig a
jéghâtân is: rokontalanul és testvértelenûl.
Azzal kezdtem bevezetômet, hogy ennek a Magyar
Talâikozônak megrendezése nehéz, de âldott kôtelesség. Meg
kell emlékeznem a Magyar Talâlkozô lelkes vezetôségének
arrôl a szakszerûen szervezett és tôkéletes munkâjârôl, amely
nélkûl ez a mûsoros est sem valôsulhatott volna meg. Kîvânjuk,
hogy a jôvôben is lankadatlan erôvel szorgalmazza az idegenbe
szakadt ârva magyar kultûra tâmogatâsât.
Reményik Sdndomak, a korân elhûnyt erdélyi kôltônek
szavaival fejezem be megnyitômat. A kôltô uzenete éppoly
idôszerû ma itt Amerikâban, mint volt kôzel 50 éwel ezelôtt,

amikor Erdély roman uralom alâ keriilt és a kôltô aggodalommal figyelte a magyar nyelv sorsât. Igy szôl az ûzenet:

" Vigydzzatok majôl, mikor beszéltek
És dhitattal ejtsétek a szôt,
A nyelv ma néktek végsô menedéktek. "
Ezzel nyitom meg a XVIII. clevelandi Magyar Talâlkozô
irodalmi és mûvészestjét.

A MAGYAR KISEBBSÉGEK VÉDELME
NEMZETKÔZI FÔRUMOKON
Nagy Gyôrgy dr. (Toronto, Ont., Kanada)
A KISEBBSÉGEK ÉS VÉDELMUK
NEMZETKÔZI VONATKOZÂSBAN

A nemzeti kisebbségek problémâja és az azokkai valô

foglalkozâs arânylag ûjkeletû a nemzetkôzi életben. Ûjkeletû,
mert tôrténelmi, vagyis tôrténelmet befolyâsolô szerepûk a
nemzeti âllamok megalakulâsa utânra esik.

Amîg a vallâsi, nemzetségi (vagy tôrzsi) hovatartozâs volt a
dôntô az emberek gondolkodâsâban, a nemzeti érzés, vagyis az
ugyanazon nemzetséghez valô tartozâs és ragaszkodâs érzése

legtôbbszôr mâsodrendû szerepet jâtszott a politikai életben.
De még a nemzeti âllamok megalakulâsa utân, vagyis a XVII.
szâzadtôl kezdôdôen is valamely nagy egységhez, birodalomhoz
valô tartozâs vagy valamely tôrténelmi dinasztia irânti hûség
sokszor elhomâlyositotta a szorosabb értelemben vett nacionalizmus érzését. Csak amikor a nagy, soknyelvû birodalmak,
tnint a német-rômai és az ottomân birodalom, omladozni
kezdtek, akkor ûtôtte fel fejét és fejlôdôtt ki a modem

értelemben vett nemzetiségi érzés tôrténelmi ereje. Mivel
Eurôpânak nincsen még egy része, ahol a nemzetiségek oly
nagy szâmban, oly keverten élnek, mint Kôzép- és Kelet-Eurô-

pâban, természetes, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése itt
okozta a legnagyobb problémâkat a politikai ûjjârendezések
folyamân.

Az elsô vilâghâborûig a Habsburg-dinasztia a birodalom
sok kiilônbôzô nemzetiségét arânylag sikeresen tudta egyensûlyban tartani. Az ottomân birodalom nemzetiségei a balkâni

hâborûk utân mâr felszabadultak, de az ottani nemzetiségi
problémâk még messze voltak — és vannak részben ma is —

végleges megoldâsuktôl. A harmadik nagy, nemzetiségekbôl
âllô birodalom, a câri Oroszorszâg pedig a pânszlâvizmus

eszméjének a nemzetiségi eszme fôlé valô helyezésével odâzta el

a népi erôk érvényesûlését. Az elsô vilâghâborût kôvetô 1918-as
ôsszeomlâs utân azonban ezek az erôk elemi erôvel tôrtek ki.

Mivel az akkor uralmon levô nemzetek erejét, — amelyek
kôzé a magyart is be kell szâmîtanunk annak ellenére, hogy
kulpolitikai és katonai szempontbôl nem volt szuverén, —
teljesen lekôtôtte a hâborû élethalâlharca; nem fordîtottak
kellô figyelmet a nemzeti, jobban mondva nemzetiségi erôk
rombolô erejére és teljesen felkészûletleniil âlltak annak
nemzetkôzileg jôl megszervezett tâmadâsâval szemben. Ennek
volt kôvetkezménye, hogy a Versailles! és trianoni hatârok a

nemzetiségek milliôit itélték kisebbség^ sorsra, vagyis arra,
hogy sajât fajtestvéreiktôl elvâlasztva idegen nemzetek uralma
alâ kerûltek és mâsodrangû âllampolgârok sorsâra lettek
îtélve.

Minden cinizmusuk ellenére az akkori nyugati âllamfér-

fiak, akik az ûj hatârokat politikai dédelgetettjeik javâra oly
lelkiismeretlenûl vontâk meg, mag^k is érezhették,

hogy

legalâbb papîron mégis tenniûk kell valamit az idegen uralom
alâ kényszeritett kisebbségek védelmére és mind a békeszerzôdésekbe, mind a Népszôvetség alapokmânyâba felvették a
nemzeti kisebbségek jogainak védelmét célzô intézkedéseket. A
Népszôvetségnek kùlôn bizottsâga volt hivatva ellenôrizni
ezeknek a

védelmi rendelkezéseknek

tiszteletben

tartâsât.

Tudjuk jôl, hogy mind a nagyhatalmak, mind a Nép
szôvetség a gyakorlatban mit sem tôrôdtek az elnyomott
kisebbségek sorsâval és elenyészô azoknak az eseteknek szâma,
amikor jogaik biztosîtâsâra komoly szôt emeltek volna. Mégis,
ha ma visszatekintûnk a két vilâghâborû kôzôtti idôre, azt kell
mondanunk, hogy az paradicsomi âllapotot jelentett a
kisebbségek sorsât illetôleg a maival ôsszehasonlitva.
A hûszas években és a harmincas évek elején, vagyis még
mielôtt a nemzetiszocialista Németorszâg nyomâsa érvényesûlt
volna Kôzép-Eurôpâban, a magyar és német kisebbségek, mint
a legjelentôsebbek Kôzép-Eurôpâban, kevés kivétellel (mint
Jugoszlâviâban), mint szervezett nemzetiségi csoportok léphettek fel sajât pârtjaik vezetésével és nyiltan kûzdhettek, ha
nem is igazsâgosabb hatârokért, de legalâbb azért, hogy a
békeszerzôdésekben és a Népszôvetség alapokmânyâban biztositott jogaikat érvényesitsék. Képviselôik voltak az utôd-

âllamok parlamentjeiben, beadvânyokkal fordulhattak és
fordultak is, a nyugati hatalmakhoz, a genfi Népszôvetséghez.
Fellépésûk persze csak akkor vezetett korlâtolt eredményre,
amikor a politikai és hatalmi helyzet kedvezôbbé vâlt helyi
vonatkozâsban, mint példâul a Csehszlovâkia ôsszeomlâsât
megelôzô idôben; mégis az a tény, hogy hallathattâk

hangjukat, hogy sérelmeik nemzetkôzileg elismert problémâkkâ vâltak, fenntartotta a kisebbségekben a reményt arra,

hogy kilâtâs van sorsuk jobbrafordulâsâra. Természetesen
nagyban hozzâjârult e remény tâplâlâsâhoz anyaorszâgaik
hatâsos fellépése érdekeik védelmére. Mind Csonka-Magyarorszâg, mind Németorszâg és kisebb mértékben Lengyelorszâg
nemcsak az igazsâgtalan hatârok revîziôjât kôvetelte nyiltan,

hanem igen intenzîv tevékenységet fejtettek ki elszakîtott
nemzetiségi kisebbségeik érdekében is.
A mâsodik vilâghâborû mindezt elsôpôrte.

Nemcsak ûjra megerôsîtette, sôt sûlyosbîtotta a hatârok
igazsâgtalansâgait, de a testvéreiktôl elszakîtott kisebbségi
tômegeket teljesen és védtelenùl szolgâltatta ki régi vagy ûj
elnyomôik kényére, kedvére. Most mâr sehol sem volt hang,
amely védelmébe vette volna az elnyomottakat. Senki sem

emelte fel szavât a Maniu-gârda ôldôklése, a csehszlovâkiai
naagyarok és németek kitelepîtése vagy Tito partizânjainak
magyar- és horvâtirtâsa ellen. Azôta sincs nemzetkôzi forum

vagy hatalom, amelyhez a kisebbségek még csak panasszal is
fordulhatnânak sérelmeik orvoslâsâra. Ami magyar viszonylatban még szomorûbb, nincsen Budapesten olyan kormâny,
amely szôvâ merné tenni a hatârokon tûl élô testvéreink

szôrnyû elnyomâsât. Amîg România hangoskodik besszarâbiai
românjai érdekében, amîg Nyugat-Németorszâg, ha félénken
is, de tesz valamit az erdélyi szâszokért, addig az elszakîtott
magyar kisebbségek sorsânak mi, szabadvilâgi magyarok
vagyunk egyedûli szôszôlôi a vilâgban.
A mâsodik vilâghâborû utân a kisebbségek sorsa egysze-

rûen lekerûlt a nemzetkôzi fôrumok napirendjérôl. Ennek
legdôbb oka, hogy a Szovjetuniô a vasfûggônyôn tûl élô
bârmely nemzeti kisebbség panaszânak még a puszta emlîtését
is az illetô âllam belùgyeibe valô beavatkozâsnak bélyegezte és
ezt a szôlamot oly sokszor ismételte, hogy tehetetlenségében

végul a Nyugat is elfogadta. Sôt addig is elment, hogy annak
elvét felvette a Helsinki paktumba.

Vagyis a jelenlegi viszonyok kôzôtt a kisebbségi jogok
klasszikus értelemben vett védelmére

nemzetkôzi

vonatko-

zâsban nincsen jârhatô ût.

Az elsô vilâghâborû utân Wilson elnôk meghirdette a
népek ônrendeikezési jogânak elvét, amelyet éppen a Pârizs
kôrnyéki békeszerzôdések sértettek meg a legkirîvôbban.
Carter elnôk az emberi jogok védelmére inditott szôhadjâratot.
Mindkettônek alapvetô gyengesége, hogy nem annyira az
elnyomôkhoz és az elnyomottakhoz szôlt, hanem inkâbb az
amerikai kôzvélemény megnyugtatâsâra szolgâlt a nyilvânvalô
igazsâgtalansâgokkal szemben.
A kisebbségek helyzete a mai vilâgban a lehetô legkedvezôtlenebb. A vasfûggôny môgôtt még emlîtése is a szocialista
szolidaritâs megsértését jelenti, ami fôbenjârô bûn. De
Nyugaton sem sokkal jobb a helyzet, mert nincsen semmiféle

nemzetkôzi intézmény, amely ezzel a problémâval foglalkoznék
és még csak érdeklôdés sem mutatkozik a kérdés megoldâsa
irânt. Ezért egyes kisebbségek, mint az îrek és baszkok,
terroreszkôzôkhôz folyamodnak, hogy felhivjâk a vilâg figyelmét sérelmeikre.

Nekunk, magyaroknak a legnehezebb a helyzetûnk ezen a
téren. Anyaorszâgunk kormânya bûnôsen hallgat a hatârokon
tûl élô véreink szenvedésérôl, sôt ûjabban még azt a néhâny
gyenge hangot is elhallgattatja, amely érdekûkben felemeli
szavât.

Mit thetûnk mi, szabadvilâgi magyarok ezen a téren?

A vâlaszt erre a kérdésre a jelen kor adottsâgaiban kell
keresnûnk. A tômegtâjékoztatâsi eszkôzôk idejét éljûk, azokat
kell tehât felhasznâlnunk. A két vilâghâborû kôzôtt diplomâciai beadvânyokkal harcoltunk, most a televîziô és sajtô
ûtjân kell kûzdenûnk. Az emigrâciô mâris nagy munkât
végzett. Egyedûl az ô munkâjânak kôszônhetô, hogy az erdélyi
magyarsâg szenvedése ma nemzetkôzileg ismert.

Minden

eszkôz, legyen az tiintetés, kongresszusi kihallgatâs, vagy
bârmely fôrumhoz intézett beadvâny csak akkor lesz foganatos,
ha nyilvânossâgot kap. Ez egyetlen fegyverûnk, ezt kell
hasznâlnunk, amennyire csak erônktôl telik.

Nàvori Kornél dr. :

A HELSINKIBEN TARTOTT KONFERENCIA

KILÂTÂSAI
AMERIKAI SZEMSZÔGBÔL
1975 augusztus havâban Gerald Ford és Pierre Trudeau
az észak-amerikai kontinens képviseletében csatlakozott
Leonid Brezsnyevhez, Helmut Schmidthez, Harold Wilsonhoz
és Valéry Giscard d'Estainghoz, valamint 29 eurôpai âllamot és
a Vatikânt képviselô âllamférfihez, akik Helsinkiben gyiilekeztek a Conférence on Security and Coopération in Europe
(rôvidîtve CSCE), magyarul az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûttmûkôdési Târgyalâsokra.
Amikor az egybegyûlekezett âllamférfiak iinnepélyesen
alâirtâk a tôbb mint 40.000 szôt tartalmazô okiratot, igen

kevesen értették meg az alâîrâsukkal hitelesîtett okmânyt, s
ami a legrosszabb, a Helsinki csûcstalâlkozô résztveôi kôzûl még

kevesebben olvastâk vagy ha olvastâk is, akkor félreértették az
ûgynevezett Final Act-et szavakba foglalô okmânyt.

Az Egyesûlt Âllamok kûlûgyminisztériuma "Carrent Policy
No.29, August 1978" cimmel megjelent kôzleményében
terjedelmes vizsgâlat târgyâvâ tette a Helsinki egyezményeket.
Ezek a széles keretû vizsgâlatok ûjabb fényt vetnek a Helsinki
egyezményre, a belgrâdi konferencia eredményeire, valamint
elôrevetik az amerikai âllâspont fontosabb tényezôit az 1978
nyarân

Bonnban

tartott

és

az

1980

februâr

Havâban

Hamburgban tartandô Tudomânyos Forum, az 1978 oktôberében Montreuxban tartott "a nemzetkôzi vitâk békés

megoldâsâra" irânyulô megbeszéléseken és az 1979 februâr
13-ân Vallettâban, Maltâban tartandô Fôldkôzi-tengeri vonatkozâsû tudomânyos és gazdasâgi egyùttmûkôdés megbeszélésein. Minden kétséget kizârôan a diplomâciai nyelvezet-

ben kifejezett âllâspontok az 1980-as madridi konferenciân is
felbukkannak majd, mint a Hivatalos amerikai âllâspont
pillérei.

Bevezetôiil néHâny tényt kell szemiigyre vennûnk:

— azok a kiértékelések, amik a Szovjetuniô gyôzelmérôl
beszéltek a Helsinki egyezményekkel kapcsolatban, téveseknek
bizonyultak. Tôbb okbôl kifolyôlag az egyezmények bume-

rângokként a szovjetet csaptâk arcul;

— a Szovjetuniô viselkedése mind beliigyi, mind kûlûgyi
tekintetben az amerikai kôzvéleményre és az amerikai
kormânyra âltalâban rossz benyomâst gyakorolt;
— az elmûlt év eseményei élénken bizonyîtjâk, hogy a
kommunista âllamszervezetben még a legelemibb szabadsâg-

jogok korlâtozott engedélyezése is milyen

nehézségekbe

ûtkôzik;

— az a tény, hogy a szovjet vezetôség eleddig képtelen volt
—vagy egyszerûen nem volt hajlandô — a fontosabb Helsinki
hatârozmânyokat érvényesùlésre juttatni, sem a keleti vagy

nyugati érdekszférâk polgârait, de a nyugati âllamok hossabb
lejâratû érdekeit illetôen sem csôkkenti a helsinki egyezményben rejlô elônyôket.

Ezekkel a pontokkal a "U.S. Commission on Security and
Coopération in Europe" elnôke, Dante B. Fascell kongresszusi
képviselô Floridâbôl is teljesen egyetért. Az amerikai kûlûgyminisztérium szôvivôje, Matthew Nimetz miniszteri tanâcsos a

kôvetkezô gondolatkôrben fogalmazta meg az amerikai
kûlpolitikai tényezôket a helsinki egyezménnyel kapcsolatban;
— a helsinki egyezmény jelentôségét az Egyesûlt Allamok,
Nyugat-Eurôpa és a Szovjetuniô kôzôtt fennâllô kapcsolatokat
illetôen;

— a helsinki egyezmények esetleges befolyâsa az amerikai
kûlpolitikai vonal kialakîtâsâban az elkôvetkezô néhâny évben.
Mindenekelôtt tôrténelmileg véve a Szovjetuniô mâr az
1950-es évektôl kezdve javasolta egy Eurôpai Biztonsâgi és
Egyuttmûkôdési Konferencia ôsszehivâsât. A Nyugatnak nem
volt érdekében ilyen konferenciân valô részvétel, hiszen
nyilvânvalô volt, hogy a konferencia tulajdonképpen a
Szovjetuniô kelet-eurôpai hegemôniâjânak szentesitését szol-

gâlnâ, és ugyanakkor az Egyesûlt Allamok és Nyugat-Eurôpa
kôzôtt fennâllô kapcsolatok kôzé éket verne.

1960 vége felé a NATO-hatalmak ôvatos diplomâciai
lépéseket tettek egy pân-eurôpai konferencia ôsszehîvâsâra

azzal a kikôtéssel, hogy ezen a konferenciân az Egyesûlt

Allamok és Kanada teljes joggal vehessen részt.
Ezalatt az idô alatt a Német Szôvetséges Kôztârsasâg Willy
Brandi kancellâr vezetésével meginditotta az Ostpolitik néven

ismert diplomâciai-gazdasâgi kôzeledést a Szovjetuniô felé.

Ugyancsak ez idô alatt az Egyesùlt Âllamok és a Szovjetuniô
kôzôtt létrejôtt a SALT I, valamint a kulturâlis és tudomânyos
megâllapodâs is. A CSCE-megbeszélések 1972 végén kezdôdtek

Helsinkiben és az 1975-ben alâirt dokumentum legfontosabb
része a "Déclaration of Principles" c. alatt az Egyesùlt
Nemzetek Alapitô okmânyâban, tovâbbâ az Egyesùlt Nemzetek "Barâtsâgos Kapcsolatok" c. alatt ismert deklarâciôjâban
és az Egyesùlt Nemzetek agressziôt meghatârozô okmânyâban
talâljâk eredetùket. Mindezekbôl vilâgos lehet, hogy a Helsinki
egyezmény az emberi jogokkal kapcsolatos érdekeket egybe-

fonta a Kelet és Nyugat kôzôtt kialakult détente-tal. Ez a
politikai vonalvezetés nemcsak Amerikâban talâlt termékeny

talajra, hanem a nyugati âllamok is — mondhatni pârhuzamosan — magukévâ tették.

Fontosnak lâtszik az az észrevétel is, hogy a Helsinki
egyezmény nem testesît meg âllamok kôzôtti szerzôdést, az
egyezmény csupân okmâny, amit a kùlônbôzô âllamok
képviselôi azzal a szândékkal irtak alâ, Hogy a nyomtatott
betûben kifejezett elHatârozâsokat gyakorlatilag megvalô-

sitjâk. Ez a felfogâs Nyugaton ma sem vâltozott meg. A
szkeptikusok azt Hitték, Hogy a Helsinki egyezményt Hamarosan
elfelejtik. Valôjâban az ellenkezôje tôrtént: manapsâg talân
nincs olyan nemzetkôzi dokumentum, amit olyan gyakran
idéznének, mint a Helsinkiben alâîrt okmânyt. Mindennél
feltûnôbb, Hogy az egyezmény Keleten elôre nem lâtott
mértékben keltette fel az emberek érdeklôdését, kùlônôsképpen az emberi jogok garanciâjâval kapcsolatban.

Fontossâgot kell tulajdonitani annak a ténynek is, Hogy a
Carier-kormânyzat az âltalânos emberi jogok Hangoztatâsât a

jelenlegi amerikai kùlpolitika egyik pillérévé tette. Végùl azt is
Hangsûlyozni kell, Hogy a Helsinki egyezmény sorozatos
konferenciâkat îrt elô, aminek célja a paragrafusokban
kifejezett célok végreHajtâsânak az ellenôrzésében rejlik. EHHez
Hasonlô ellenôrzési folyamat a diplomâcia tôrténetében szinte
példa nélkùl âll.

Politikai szempontbôl meg kell fontolni azt a tényt is, Hogy
a Helsinki és a Belgrâd kôzôtti idôben a varsôi szerzôdés
népeiHez tartozô polgârok szâmos alkalommal fordultak

kormânyaikhoz az emberi jogok sérelmeinek orvoslâsa érdekében. Nemcsak a Szovjetuniôban, de a csatlôs orszâgokban is
felhangzott a kérelem az emberi jogok visszaâllîtâsâra. Ennek a
kérelemnek az alâtâmasztâsâra egyének és kisebb csoportok a
Nyugat segîtségét is kérelmezték. Az amerikai kôzvélemény és a
hivatalos amerikai kûlpolidkai vonal nem maradt kôzômbôs
ezekkel a kérésekkel kapcsolatban.

Mindezekbôl az tûnnék ki, hogy a helsinki egyezménynek
csak a Nyugaton szûlettek konkrét eredményei. A tény az, hogy
az egyezmény Keleten is beszâmolhat bizonyos eredményekrôl.
îgy 1976-ban 100.000 kelet-német âllampolgâr kért vizumot
azzal a céllal, hogy Nyugat-Németorszâgban élô rokonaikkal
egyesûlhessenek. Lengyel munkâsok, akiket 1976-ban a
rendôrség brutalizâlt, az értelmiségiekhez csatlakozva kôzôs
beadvânyban kôvetelték a varsôi kormânytôl sérelmeik orvoslâsât. 1977 elején a csehszlovâkiai îrôk, mûvészek és egyebek
beadvânya, amit Charter '77 néven ismer a vilâg, az emberi
jogok visszaâllitâsât kôvetelte. Bukarestben Paul Goma îrô és a
kôréje gyûlekezett értelmiségiek kisebb kôre, amelyhez késôbb
a szâllodai dolgozôk és bânyâszok is csatlakoztak, kôvetelte
Ceausescutôl a helsinki egyezmény tiszteleben tartâsât.
A legfontosabb kezdeményezésre azonban magâban a
Szovjetuniôban kerûlt sor. Yuri Orlov és tiz târsa bejelentette
az elsô helsinki "Figyelô" megszervezését. Ezt kôvetôen gyors

ûtemben jelentkeztek hasonlô bizottsâgok Ukrajnâban, Litvâniâban, Georgiâban és Orményorszâgban. Bizonyîtékok és
kérelmek tômege kezdett felbukkanni a nyugati vilâgban
ezektôl a szovjet hatalom alatt élô egyénektôl és csoportoktôl,

amelyek az emberi jogok sérelmeit hoztâk napvilâgra.
Maga az a tény, hogy a zsidôk, németek, krimi tatârok,
orosz baptistâk, litvân katolikusok, orosz ortodox keresztények

és nacionalistâk a Kaukâzustôl a balti âllamokig és Ukrajnâig,
a helsinki egyezményt hasznâltâk fel az emberi jogok
sérelmeinek orvoslâsâra, Brezsnyevnek kellemetlen meglepetést és kényelmetlenséget okozott, hiszen ô volt a helsinki

egyezmény alâîrâsânak legfôbb mentora és szorgalmazôja. A
legnagyobb fejfâjâst azonban az jelenti, hogy a belsô helyzet
megvâltoztatâsâra irânyulô mozgolôdâsnak a helsinki egyez
mény lett az alapja.

Tovâbbi konkrét eredménynek kônyvelhetô el az is, hogy a
belgrâdi konferencia — bar elôkészitése hosszabb idôt vett

igénybe — ûn. SÂRGA KÔNYV létrehozâsât eredményezte.
Ez a Sârga Kônyv magâban foglalja a belgrâdi konferencia és
minden azt kôvetô konferencia alapszabâlyait. Mind a nyugati
hatalmak, mind a semlegesek tômbje egyformân résztvettek
ennek a Sârga Kônyvnek a létrehozâsâban és ez a kônyv lett a
biztosîtéka annak, hogy minden esetleges diplomâciai, mâs
irânyba terelô lépést helyszîni vizsgâlat elôz meg, hogy az elôbb
mâr elfogadott hatârozatokat életbe léptette-e a javaslô fél
vagy sem.

A belgrâdi konferenciân a keleti tômb és legfôbb
szôszôlôja, a Szovjetuniô makacsul ragaszkodott ahhoz a
tézishez, hogy a nyugati hatalmak megsértették a helsinki
egyezményt, mert a 6. pont (non-intervention in internai

affairs) kizârja a belûgyekbe valô beavatkozâst. Ôk az emberi
jogokat beliigyi természetûeknek tartjâk. Az amerikai és tôbb
nyugati delegâtus viszont ragaszkodott ahhoz. hogy a szovjet
âllâspont nemcsak jogilag, de politikailag is tarthatatlan.
Az az amerikai vélemény jegecesedett ki, hogy a belgrâdi
konferencia megerôsîtette a nyugati âllâspontot. Ennek a
véleménynek a keretében az amerikai kiilûgyminisztérium
képviselôje a kôvetkezô kérdéseket vetette fel és igyekezett
azokra vâlaszt keresni:

— milyen irânyban halad az amerikai kûlpolitika 3 éwel a
helsinki egyezmény alâirâsa utân?
— milyen befolyâst gyakorol a CSCE a 35 alâîrô orszâg
mindennapi életében?

— mi

a CSCE szerepe a kelet-nyugati kapcsolatok

kialakulâsâban?

Nyilvânvalô, hogy a kérdésekre adott vâlasz nemcsak
feltételes, de bonyolult is.
Elsôsorban is vilâgos, hogy a FINAL ACT beiktatâsâra,
bâr a hivatalos kommûniké nem ônti szavakba, a keleti
életszférâban nem észlelhetô a kîvânt haladâs ûteme. Ezzel

szemben a Final Act-et amerikai szemszôgbôl az egész vilâgra
alkalmazzâk s mint olyant vilâgszerte, az egyezmény alâirâsa

ôta fokozatosan, életbe léptették. Tovâbbâ az amerikai
âllâspont szerint, bâr a Szovjetuniôban és a keleti csatlôs

âllamokban az egyezményt illetô hatârozatok kûlônbozô fokû
és nem kielégîtô érvényesîtése nyilvânvalô, az âltalânos
helyzetet nem bîrâljâk âltalânosan rossz jelzôvel. Mindenek-

felett a zavaros helyzetet az egyéni szabad mozgâs és szabad
gondolkodâs kôrében talâlja. Ezzel kapcsolatban az amerikai
politikai kielemzés râmutat a Szovjetuniôban begyôkerezett
tradîciôra, amely minden kûlfôldi eredetû gondolatot és
mozgalmat erôs ellenlépésekkel igyekszik elhâritani.

Azérem mâsik oldalân azt talâljuk, hogy a CSCE a nyugati
âllamokra pozitîv politikai befolyâst gyakorolt. Az Egyesûlt
Âllamok kûlpolitikai vonalvezetése szorosabb egyûttmûkôdést
mutât a NATO-nemzetek kûlpolitikâjâval s ezenfelûl az
Eurôpai Kôzôsség tagjai a CSCE-ben gyakorlatilag olyan

nevezôre talâltak, ami koordinâlja politikai és gazdasâgi
tevékenykedésûket is. Ôsszegezve az mondhatô, hogy a CSCE
megerôsîtette a Nyugat politikai erejét és

szolidaritâsât,

tovâbbâ fényt vetett a Kelet és Nyugat kôzôtt fennâllô
târsadalmi kûlônbségekre is. Ennek folyomânya, valamint a
Szovjetuniô merevsége a Helsinki egyezmény elveinek gyakor-

lati alkalmazâsât illetôen nagyban gyengîtette a nyugati
kommunista pârtok politikai hatâsossâgât, amit a vâlasztâsok
is bizonyitottak.

Az amerikai kûlpolitikai felfogâs tovâbbâ ûgy talâlja, hogy
a Nyugat és Kelet kôzôtti târgyalâsok megkônnyebbûltek a
Helsinki egyezmény ôta. Erre a kôvetkezô példâkat hozzâk fel:

— Româniâval gyakran, fokozott mértékben és gyûmôlcsôzôen tartanak megbeszéléseket ;

— Bulgâriâval és Lengyelorszâggal gazdasâgi természetû,
kulturâlis, valamint csalâdokat egyesitô ûgyekben folynak
hasznos megbeszélések;

— Magyarorszâggal kapcsolatban az amerikai kûlpolitikai
szôvivô ûgy vélte: a mérhetôen megjavult kapcsolatokat, a
Szent Korona visszatéritését és a "most favored nation status"

(âltalânos vâmkedvezmény) megszavazâsât nagy részben a
helsinki egyezményben lefektetett lehetôségek kiaknâzâsâban
kell keresni.

Mindezek ellenére az amerikai kûlpolitikai szôvivô ûgy

érezte, hogy a kelet-nyugati kapcsolatok jelenleg a pangâs
âllapotâban vannak. Râmutatott arra, hogy olyan hangok is

hallattâk magukat, hogy az Egyesûlt Âllamoknak fel kellene
mondani a helsinki egyezményt. Ilyen drasztikus lépés azzal az
eredménnyel jârna, mintha az amerikai kûlpolitika elhatârozta volna, hogy hâtât fordît a Nyugat legelemibb erkôlcsi
értékeinek. Tovâbbâ ilyen lépés nem semmisîtené meg azokat
az elônyôket, amit a CSCE a Szovjetuniônak juttatott, mert a
FINAL ACT nem tôrvényesiti a Szovjetuniô kôzépkeleteurôpai jelenlétét.

A kûlûgyminisztérium 1978 szeptember 7-i dâtummal
kiadott kônyvecskéjében (EASTERN EUROPE: An Overview)
a kôvetkezô kategorikus kijelentéseket tette: "A Kelet-Eurôpâban élô népek sorsa mély benyomâst gyakorol az Egyesûlt
Allamokra. Tôbb mint 15 milliô amerikai nemzeti bagyomânya abbôl a vilâgrészbôl ered. Az amerikai târsadalom

sokmilliôs egyéb eredetre visszatekintô tagja ugyancsak szîvén
viseli a keleti érdekszférâkban élô népek véget nem érô harcât a
fûggetlenség, biztonsâg és anyagi fellendûlés visszanyerése
érdekében. "

Ezt a politikât Vance kûlùgyminiszter tâmasztotta alâ 1978
szeptember 29-én az Egyesûlt Nemzetek 33. kôzgyûlésén tett

kijelentéseiben, amelyek szerint

"Minden politikânknak legfontosabb tényezôje az emberi
méltôsâg fokozottabb mértékû elfogadtatâsa. Az élelembez,
tisztességes lakâsboz és tanulmânyi lebetôségekbez, megfelelô
egészségûgyi ellâtâsboz valô jogok ûresen bangzanak politikai
és polgâri jogok nélkûl, mâr pedig ezeknek a jogoknak a
gyakorlâsa a mi gazdasâgpolitikânk alapkôve. A kinzâstôl és a
kormânyzâs âltal rossz bânâsmôdban valô kezeléstôl mente-

sûlést kivân ez a politika; ennek a politikânak az az alaptétele,
hogy az egyéni szabadsâgot garantâlni kell csakûgy, mint a
nemzet politikai életében valô szabad és korlâtlan részvételt.
Szabad vallâsgyakorlat, korlâtlan utazâsi lebetôségés a félelem
nélkûli vélemény-nyilvânitâs az amerikai kûlpolitika célkitû-

zései kôzé tartozik, mert amerikai felfogâs szerint nem lebet
ôsszeférbetetlenség gazdasâgi, politikai és polgâri jogok kôzôtt.
Kivételnek belye nincs, ezek a jogok egymâst csak megerôsitbetik."

Az amerikai kûlpolitika jelenlegi vonalvezetését talân
Nimetz kûlûgyminiszteri tanâcsos 3 pontjâval lebet ôsszegezni:

— Amerika felelôssége teljes tudatâban tovâbbra is azon
lesz, hogy a Helsinki egyezmény felelôsségteljes kivitelezését
ellenôrizze;

— Amerika azon lesz, hogy gyakorlati téren keresse az
egyezmény alapelveinek kielégîtô beiktatâsât;

— Amerika a legmesszebbmenôen arra tôrekszik, hogy az
egyezményre épîtve ûjabb lehetôségeket keressen az egyûttmûkôdésre.

Az elmondottakbôl nem tekinthetô tûlzâsnak az a vâra-

kozâs, hogy Amerika az elkôvetkezô néhâny évben szorgalmazni fogja a Helsinki egyezmény emberi jogokra vonatkozô
tételeit. Ezek szerint az amerikai kûlpolitika vonalvezetésében
helyt talâlhatunk a magyar kisebbségi sérelmek orvosiâsânak
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Mint az Erdélyi Vilâgszôvetség megbizott képviselôje, rôvid
mondanivalômat azzai kedem, hogy bâr belûlrôl lâtom az
erdélyi kérdést, mégis kîvulrôl kell kiértékeljem.
Ezalatt azt értem, hogy szinmagyar kôrnyezetben nôttem
fel, tehât belûlrôl lâttam a magyar hétkôznapokat, de német,

francia és amerikai iskolâkba jârtam, ezért îgy a nagyvilâg
szemszôgébôl értékelem ki Erdély ûgyét, ahonnan apâm ôsei is
szârmaznak.

Ezt annal is inkâbb igy kell tennem, mert jelen âllâsom egy

olajvâllalatnâl megkîvânja az amerikai Kongxesszussal valô
napi érintkezést.
Mindezek elôrebocsâtâsa utân legyen szabad elmondanom

ôsszefoglalôan,

hogy és

miként

lâtom

a

kérdést

és

a

tennivalôkat.

Helyesnek, talân mondhatnâm bôlcsnek, azt vélném, ha
mi, amerikai magyarok, Erdély ûgyében se lépnénk ât az
amerikai hivatalosak, îgy a kûlûgyminisztérium napi, néha
naiv és szâmunkra érthetetlen, âllâsfoglalâsain. Bâr sok
tâmogatâst vagy segitséget nem vârhatunk ezektôl a hivata-

losaktôl, de a hivatalos ellenszenv, amelyet esetleges tûlokossâgunk, magyar temperamentumunk és kûlôn ûtjaink kipro-

vokâlhatnak, ôriâsi kârokat okozhatnak Erdély ûgyének. A
nagyvilâg nagy ûgyeit a nagymalmok titokzatos molnârai ôrlik
valahol. Ezt a malmot és ezeket a molnârokat nehezen lehet

kikerûlni; durvân megsérteni ôket oktalan magyarkodâs lenne
és korântsem diplomatikus.

Amikor az erdélyi magyar

kisebbség ûgyérôl îrtam egyetemi tanulmânyomat, amelybôl
Wass Albert professzor jôvoltâbôl kônyv sziiletett, akkor is arra
az âllâspontra helyezkedtem, hogy mondanivalôimat olyan
nem magyar kûtfôkkel tâmasszam alâ, melyek a nem magyar

olvasôt is meggyôzik Erdély ûgyében, nem kôzhelyek és nem
szélsôségesek.

Sajnos, Erdélynek nincsenek politikai értékei, igy a
nagyvilâg, benne Amerika, nem hajlandô érte megmozdulni,
naert a politikât nem érdekli az igazsâg és a nemesség,

bârmennyire égbekiâltô sérelem esik is az igazsâgon; hiszen a
nagyvilâg tele van hasonlô panaszokkal.Ezért kell nekûnk

kettôs munkât végeznûnk, hogy Erdély kérdését mindezek
ellenére az érdeklôdés kôzpontjâba helyezzûk. Ezért lenne
szûkség az idegen nyelvû felvilâgositô munkâra, mert amîg a
politika titokzatos molnâraival meg nem ismertetjûk problémârikat, azokat meg nem gyôzzûk a kérdés magyar oldalârôl,
addigegymâs kôzôtt légûres térben hadonâszunk.
Alig lehet vitâzni a felett, hogy Erdély ûgyében legtôbbet a

hivatalos magyar kormâny tehetne, mert a nagyvilâg âltal
elfogadott hivatalos hang csak onnanjôhet. Ahogy azonban én
a mai képet lâtom, a szocialista hivatalosakat sajât hatalmuk

megtartâsa foglalja el, a szovjet az ûr, az erdélyi kérdés csak a
szovjet érdekek egyûttesébe illesztve kerûlhet bârmilyen
târgysorozatba. Ehhez pedig az kell, hogy mi, itt kint segîtsûk
beleilleszteni Erdély ûgyét a nagypolitika realitâsâba, amely
kényszerhangulatot teremt a szovjet szâmâra is, hogy Erdély

iigyét és a magyar ûgyet România elé helyezze. A disszidens
român tâbornok legfrissebb adatai Ceausescu ellen —
amennyiben a sajtôkôzlések a valôsâgot tûkrôzik, — arra
engednek kôvetkeztetni, hogy a român tdbbkulacsossâgbôl
elege van a szovjetnek. Igy a magyar hivatalosak is elérkezettnek lâthatnâk az idôt — még a szocialista igazsâgossâg
fedôneve alatt is, — magyar véreink felszabaditâsa ùgyében.
Ezt a kaput kellene dôngetnûnk Idvûlrôl, mert az erdélyi
magyarsâg jelen tragédiâja nem a român szocializmus, hanem
Ceausescu beteg sovinizmusa.
Ndnay Endre dr. :

A BEFOGADÔ HAZA NYELVÉN
A faji, szârmazâsi kisebbségek, az ûn. "ethnik minority"-k
olyan âllamok politikai keretében élnek, amelyek uralkodôival

nincsenek tôrténelmi kôzôsségben. îgy az uralkodô tôbbséggel
sem fajtabeli, sem szârmazâsi, sem tôrténelmi egységet nem
alkotnak. Az orszâgot kormânyzôk ezeknek a kisebbségeknek
létezését, problémâit sokszor elsikkasztjâk, egyszerû nosztalgiânak vagy éppen sovinizmusnak minôsîtik.
A jelen félévszâzad jelszava vagy slogan-ja a nemzetkoziség.

Ezt fôleg a nagy egységek, nagy nemzetek vagy orszâgok
propagâljâk. Ebben az "ethnie minority"-knek nem sok szavuk
és szerepûk van.

Soha annyi nemzetkôzi értekezletet nem tartottak, mint
ma. Soha annyi jelszô a nemzetkoziség érdekében nem
repkedett, mint ebben a félévszâzadban. Egyben soha nem volt
olyan erôs az ellenâllâs sem a nemzetkôzi okokbôl valô

cselekvésre, mint napjainkban. A vilâg komoly részét kitevô
etnik erô ugyanis befelé, sajât faji, szârmazâsi és tôrténelmi

ôsszetartozâsi potenciâjâhoz fordult. Megelégelte, hogy a
kisebbség csak hôsi halottnak jô a nagyok, az orszâgot
politikailag uralôk érdek-ôsszeûtkôzésében.

Az ûj Afrika és Âzsia a nemzeti és etnik kûzdelmek
sorozatâval, a fuggetlenségi harcok drâmâival ébresztette fel a

nemzetkôziséggel szôrakozô politikusokat. Eurôpa sem maradt

el. Spanyolorszâg, Franciaorszâg, Svâjc és a tôbbi orszâg etnik
csoportjai fûggetlenségukért lâzadoznak ugyanakkor, amikor a

nagyok mindent lenyelô vilâg-egykézrôl âbrândoznak. Az igazi
bôlcsek az eurôpai egység eszméjét, az Egyesûlt Eurôpât mâr
nem a jelen eurôpai orszâgok uniôjâval lâtjâk megoldhatônak.
Azon tôprengenek, hogy nem lenne-e biztonsâgosabb, reâlisabb és eredményesebb a "small médiéval region"-eket, a kis
kôzépkori, ma is élô etnik egységeket konfederâciôs ernyô alâ

hozni. Ûgy okoskodnak, hogy Francia- és Németorszâgot nehéz
Angliâval egy uniôban elképzelni. Azt âllitjâk, hogy ha ezek
eredeti szârmazâsi egységeit, "feudal componenseit", pl. az
angol etnik tôrzset, Umbriât és Wessexet vagy a francia faji
alapot, Burgundy-t, Brittany-t, Provence-ot az ûgyis etnik alapon regionâlt német tartomânyokkal konfederâciôba tudnâk
hozni, ez az etnik egyuttes megfelelô keretben tartôs és biztos
kôzôsség, valôsâgos egyesûlt Eurôpa lenne. Az etnik csoportok
ûgy is, mint "minority"-k, kôzôs mûlton, kultûrân, nyelven,
tôrténelmen, faji jellegen, szokâsokon, természeten, azonos
emberi tulajdonsâgokon és politikai tôrekvéseken alapulnak,

azaz az ûn. "identity" adva van. Sorsuk is kôzôs, éspedig
rendszerint az, hogy mâsodosztâlyû polgârjogaikat, mostoha,
megkûlônbôztetett elbânâsukat, sôt elnyomâsukat panaszoljâk. Emberi jogaiktôl, a "human rights"-tôl a politikai
uralkodôk megfosztjâk ôket.

A "human rights"-szal kapcsolatos panaszok sorân a vilâg
egyik legkûlôncebb, legôsibb, de legmostohâbb sorsû fajtâjâ-

nak az ûgye is a vilâg nyilvânossâga elé kerûlt.A Tigris és
Eufrates folyôk kôzôtt elterûlô mezopotâmiai sîksâgot, a

tôrténelem egyik legtitokzatosabb régészeti terûletét, a Bottkaârkokat, Nimrôd temetôjét mâr a mûlt szâzadban ellepték a
kutatôk. Az itt kiâsott kôtâblâkba vésett irâsokat kôzel egy

évszâzaddal késôbb fejtették csak meg. A régészek, antropolôgusok és tôrténészek csak napjainkban hoztâk nyilvânossâgra

vitâik eredményét, hogy ennek az îrâsnak mestere az az ôsi
emberfajta volt, amely sokezeréves vândorlâs utân eljutott^ az
eurôpai Kârpât-medencébe. Ez a târstalan népfaj a régebbi és
ûjabb tôrténelem viharaiban nagyon megfogyott. Nem any-

nyira a harcok, mint a politikai igazsâgtalansâgok gyengîtették
le. Az elsô vilâghâborû békéje darabokra szelte, a mâsodiké
politikailag szabdalta szét. Fajtâja kûlônbôzô orszâgok uralma
alâ kerûlt, ahol a politikai gyûlôlet tizedeli tagjait.

Maga a magyar nemzet, helyesebben Magyarorszâg is
kisebbség a nagy szlâv tengerben. Tîzmilliô a 350 milliôhoz.
Még hozzâ olyan kisebbség, amely ezer év ôta âllja a sarat, nem
hajlandô felszivôdni, elszlâvosodni, mint pl. a bulgâr vagy a
roman. Ennek a kis népnek nagy diaszpôrâja van, amely az
anyaorszâginak egy ôtôde, a "nyolcadik tôrzs", a hatâron kîviili
magyarsâg. Ennek a diaszpôrânak olyannak kellene lennie,

mint a zsidôsâgnak. Bârhol legyen is szétszôrtan a nagyvilâgban, a nagy ûgyben egységesek, akkor is ôsszetartoznak, ha a
kis egyéni, napi ûgyekben meg is vannak az élet mindennap-

jaival jârô nézeteltéréseik. Sajnos, mi ennek az egységnek teljes
hiânyâban vagyunk.
Mindezekre figyelemmel gyakorlati javaslatom az lenne,

hogy a szâmtalan probléma kôzûl két égetô fôkérdésben
keressûk az egymâsratalâlâst-. az erdélyi ûgyben és a fiatalsâg

tâborunkbahîvâsa, valamint ez utôbbi egyik alfejezete ûgyében, a jôvô nemzedéket magyarnak képezô hurg-kastli iskola
erkôlcsi és anyagi tâmogatdsânak ûgyében.

Ezûttal és a jôvôre nemcsak az egység jegyében valô
munkâikodâst kellene megfogadnunk, hanem azt is, hogy
energiânkat nem egymâs meggyôzésére forditjuk, hanem

problémâinkat a befogadô haza nyelvén propagâljuk.
Ehhez kérem Isten segîtségét!

Chdszâr Ede dr. :

A NEMZETKÔZIJOG SZEREPE A
NEMZETI KISEBBSÉGEK VÉDELMÉBEN
A magyar nemzeti kisebbségek nemzetkôzi fôrumokon
tôrténô védelmében kétségtelenûl szerepet jâtszik a nemzetkôzi

jog is. Sajnâlattal kell megâllapitanunk azonban, hogy ez a
szerep a mâsodik vilâghâborût kôvetô idôkben — fôleg a népi
ônrendelkezés elvének âtértékelése miatt, de egyéb okokbôl is
— hâttérbe szorult. Tanulmânyom célja, hogy ennek a

visszaesésnek tôrténelmi hâtterét felvâzoljam és a jelenlegi
fonâk helyzet lehetô orvoslâsâra némi ûtmutatâst nyûjtsak.
Tételem: Vissza kell âllitanunk a népi ônrendelkezés elvének
eredeti (mondhatnânk "wilsoni") értelmezését.

A népi ônrendelkezés elve egykor és ma

Ismeretes, hogy az elsô vilâghâborût kôvetô pârizs-kôrnyéki békeszerzôdések egyik — sajnos, nem kovetkezetesen
alkalmazott — rendezô elve az ûgynevezett "népi ônrendel
kezés elve" volt. Ezt hasznâltâk fel a g^ôztes hatalmak tôbbek
kôzôtt az Osztrâk-Magyar Monarchia volt terûletén az
"utôdâllamok" létrehozâsâra. Az is kôztudomâsû, hogy a népi

ônrendelkezés elvét kizârôlag a legyôzôtt hatalmak rovâsâra
alkalmaztâk s azon tûlmenôleg gazdasâgi, stratégiai és

politikai szempontokat is figyelembe vettek az ûj hatârok
megvonâsânâl. Ennek kôvetkeztében példâul a Magyarorszâg

részére Csehszlovâkia felé megvont trianoni hatâr Charles
Seymour amerikai békedelegâtus szavai szerint még "nagyjâbôl
sem egyezett meg" a nyelvi, azaz néprajzi hatârral (1). Ugyan-

ez âllt fenn România, Jugoszlâvia, sôt még Ausztria felé is.
Rôviden, a népi ônrendelkezés nevéhen, de valôjâban
messze ezen tûlmenô indokok alapjân egyes eddig nem ônâllô
népcsoportok mâs nemzetiségek kârâra ônâllô âllamot nyertek.
Mint azt az ebben a kérdéshen elismert szakértô, Alfred
Cobban îrja:

It was ironie that a settlement supposed to have been

largely determined by the principle of nationahty should have
produced a state like Czehoslovakia, with minorities amount-

irtg ta 34. 7 percent of its population, quite apart from the
Question of the doubtful identity ofnationahty between Czechs

and Slovaks. Poland was not much better off, with minorities

amounting to 30.4 percent, or Romania, with 25 percent (2).
Tekintve, hogy mâr a hékekonferencia alatt elôrevetette

ârnyékât a nemzeti kisehhségek prohlémâja, a haj orvoslâsât a
kisehhségi garanciâk" szerzôdéshe iktatâsâval igyekeztek

elérni. Erre szûkség is volt, mert maga Lloyd George (a
hékekonferencia egyik vezéralakja) keserûen kommentâlta az
utôdâllamokhan maris kialakult âllapotokat.

Rfills me with despair the way in which I have seen small
nations, before they have hardly leapt into the light of
freedom, beginning to oppress other races than their own.
They are more impérialiste than either England or France,

certainly (more) than the Umted States (3).

Sajnos, a "kisebbségi garanciâk" nem vâltottâk be a
hozzâjuk fûzôtt reményeket. Mégis legalâbb alkalmat nyûjtottak arra, hogy a Népszôvetség keretében a nemzetiségi kérdés
idônként a felszînre kerulhessen s ezâltal a

visszaéléseket

illetôlegmérsékelô hatâssal legyen. A hâborût vesztett orszâgok
kormânyainak a nemzetkôzi fôrumokon legalâbb volt bizonyos
jogi alapja idegen uralom alâ keriilt véreik védelmében.
A mâsodik vilâghâborû utân azonban mindez megvâlto-

zott. Az ûj pârizsi békék semmiféle kisebbségi garanciât nem
tartalmaztak, csupân az âltalânos emberi jogokra hivatkozva
prôbâltak a nemzetiségek sorsât illetôleg valamiféle gesztust
nyûjtani. Ezen tûlmenôleg a népi ônrendelkezés elve — a
gyarmati sorban élô népek jôvôjétôl eltekintve — teljesen
hâttérbe szorult. Ahogy pedig az ôtvenes évek végétôl
kezdôdôen a gyarmatok egyre nôvekvô szâmban fûggetlenné
vâltak, s az ENSZ-ben szavazatuk szâma kôvetkeztében
fontosabb szerephez jutottak, a népi ônrendelkezés elvét
teljesen âtértékelték.
Sajnâlatos tény, hogy a mâsodik vilâghâborût kôvetô
negyedszâzad alatt a népi ônrendelkezés elve kizârôlag a
gyarmati sorsban élô népekre vonatkozott. Ennek kôvetkez

tében nemzetkôzi fôrumokon ezalatt az idôszak alatt csupân az
âltalânos emberi jogokra valô hivatkozâssal lehetett az
elnyomott nemzeti kisebbségek védelmére kelni. Bizonyos

mértékig ez a helyzet még mindig fennâll. Egyik alapvetô
feladatunknak kellene lennie, hogy ezt megvâltoztassuk.
Mindent el kellene kôvetniink annak érdekében, hogy a népi
ônrendelkezés elvének eredeti értelmezését ûjbôl âltalânosan
elfogadott tétellé tegyiik. Ezzel elérnénk azt, hogy az elv az
"utôdâllamok"-ban élô magyarsâgra ismét alkalmazhatôvâ
vâlnék.

Hogy ez a feladat nem lehetetlen,

azt az

Egyesùlt

Nemzetekben elôâllt ûjabb — szâmunkra kedvezô — fejlemények igazoljâk.

A nemzeti kisebbségek védelmének ûjabb irdnyzata
Bocsâssuk elôre, hogy minden kisebbségvédelmi intézkedés
ma az idegen uralom alatt élô magyarsâg tûlélését segîtené elô

mindaddig az ideig, amîg a helyesen értelmezett népi
ônrendelkezés alapjân az ûjabb eurôpai jellegû politikai és
terûleti âtrendezés eredményeként az "anyaorszâg" testéhez
vissza nem kerûl.

Lâssuk tehât, miként kezelte az ENSZ a népi ônrendelke
zés elvét a mûltban, s mi az annak mintegy kôvetkezményeként
kialakulôban levô ûjabb kisebbségvédelmi irânyzat.
Mint mondtuk, az 1947-es pârizsi békeszerzôdések a népi
ônrendelkezés elvét és az abbôl levezethetô kisebbségi garan-

ciâkat nem foglaltâk magukban. Az ônrendelkezés elve azonban, ha kissé hatârozatlan formâban is, de tôbb helyen emlî-

tésre kerûlt az ENSZ alapokmânyâban (4). A kôvetkezô
jelentôsebb lépés az Emberi Jogok Egyetemes Kinyilatkoztatâsa
(Universal Déclaration of Human Rights) volt 1948 decemberében az ENSZ kôzgyûlésén. Tekintve azonban, hogy ez
csupân "nyilatkozat" volt, a tagnemzetekre nézve jogi kôtelezettségeket

nem

hozott

létre.

Az

utôbbihoz

ugyanis

a

kormânyok âltal szabâlyszerûen alâirt és a tôrvényhozô
testûletek részérôl ratifikâlt nemzetkôzi szerzôdés ("konven-

ciô") lett volna szûkséges.

1952-ben két ilyen irânyû nemzetkôzi szerzôdés kerûlt az
elôkészités, azaz megfogalmazâs stâdiumâba, amely azutân 14
évig tartott. Az elsô szerzôdéstervezet az ûgynevezett polgâr-

jogok és politikai jogok biztositâsât célozta, a mâsodik a
gazdasâgi, târsadalmi és kulturâlis jogokét. Hozzâjuk csatoltak
még egy "opcionâlis protokollt" (5).

Mindkét (azôta mâr életbe lépett) szerzôdésnek kûlôn
érdekessége, hogy szôvege — vagyis elsô szakasza — a népi
ônrendelkezés elvének leszôgezésével kezdôdik. A polgâri és

politikai jogokat biztosîtô konvenciô pedig a kisebbségek
védelmérôl is rendelkezik (6).

Mindkét szôveg fogyatékossâga, hogy a népi ônrendelkezés

elvét pontosan meg nem hatârozza, ezenkîvûl pedig egyik
szerzôdés sem tartalmaz semmiféle szankciôt vagy bûntetést az

esetleges szerzôdésszegô, azaz jogellenes cselekményt elkôveto

fél ellen. Legjobb esetben az ENSZ âltal felâllîtott Emberi
Jogok Bizottsâga az ûgyet "kivizsgâlja. "

A szerzôdések megszôvegezésével foglalkozô Harmadik
(ENSZ) Bizottsâg ûlésein a népi ônrendelkezés elvének kérdése

tôbb izben vita alâ kerûlt. Legtôbb problémât a "nép"
fogalmânak meghatârozâsa okozta. Mi vagy ki a "nép".^
Hasonlô kérdés volt, hogy mit jelent tulajdonkép az "ônrendelkezés" elve. Csupân az idegen uralom alôl valô felszabadulâst vagy a nép akaratânak megfelelô kormânyformât is?
Vagypéldâul, megilleti-e az a nemzeti kisebbségeket is?
Az 1960-as évek kôzepére, fôleg a fûggetlenségiiket elnyert
volt gyarmatok nyomâsâra, amit természetesen a kommunista

tômb is erôsen tâmogatott, az az âltalânos âllâspont kezdett
kialakulni, hogy az ônrendelkezés "joga" csupân a gyarmati
sorban élô népeket illeti. Ahogy azt az etiôpiai Addis
Ababâban megtartott 1963. évi afrikai csûcskonferenciân a
kenyai delegâtus mondta:
"The principle of self-détermination has relevance where
foreign domination is the issue. It has no relevance where the

issue is territorial disintegration by dissident citizens" (7).
Mâsszôval, mivel az Etiôpiâban élô szomâliak és eritreaiak
nem kûlfôldi elnyomâs alatt éltek, nem volt ônrendelkezési
joguk. Nem illette meg ôket a Szomâliâhoz valô tartozâs,

illetve az ônâllô âllammâ valô vâlâs lehetôsége. Ugyanezt az
elvet vallottâk az âzsiai ûj âllamok is, amire legjobb példa a
hollandoktôl "ônrendelkezés" révén megszabadult Indonézia
kormânyânak egyes népcsoportokkal szemben tanusitott elnyomô magatartâsa.

Az 1970-es évek elején azonban vilâgszerte ûj szelek kezdtek
fûjni. Az "etnikum" vagy "nemzetiség" elve ûjbôl felsz'mre

kerûlt, de az eddigitôl eltérô formâban. A "nemzetiségi tudat"
vagy "nemzeti ôntudat" most hatékonyan jelentkezett olyan
âllamokban is, aboi eddig ilyen jelenség szinte ismeretlen volt.
Egyik legjobb példa erre a kanadai franciâk esete. Afrikâban a

biafrai ônâllôsulâsi kisérlet csôdjét kôvetôen néhâny évi
viszonylagos csend utân a szomâliai és eritreai kérdés ismét
elôtérbe kerûlt. Eurôpâban — egyebektôl eltekintve — a

românok példâtlan magyarellenes akciôja jârult erôsen hozzâ a

nemzetiségi kérdés, illetve az ônrendelkezési jog kôrûl megindulô ûj vitâhoz.

Az ûj irânyzatnak megfelelôen az ENSZ 1974-ben megrendezett ohridi népkisebbségi szeminâriumân az egyik javaslat (96.sz.) mâr arrôl szôlt, hogy "egy etnikai anyaorszâg

tôrôdését mds orszdgokban élô kùebbségeinek sorsa iront
tôrvényszerûnek kell tekinteni és ezért nem szabad a mds
orszdgok belûgyeibe valô be nem avatkozds elve alapjdn
akaddlyozni" (8).
A nyugati kôrôkben 1975-ben meglehetôs kétségekkel
fogadott Helsinki Konferencia ugyancsak felvette zârônyilatkozatâba a kisebbségek védelmének kérdését az âliandôan
szemmel tartandô iigyek listâjâra, és hârom helyen is
megemlîti. A felvidéki kérdésben szakértô Révay Istvdn szerint

a megszôvegezés nagyon hasonlît az ENSZ konvenciô 27.
cikkelyére és ugyanaz a fogyatékossâga: a kisebbséghez tartozô
egyén, nem pedig maga a kisebbség, mint kôzôsség védelmét
célozza (9). Ez azonban ismét râmutat egyik lehetô feladatunkra: nemzetkôzi fôrumokon a "kisebbség, mint kôzôsség"

védelmének vilâgviszonylatban szôszôlôiként kell fellépnûnk,
mert ezzel kôzvetve a magyar kisebbségek sorsât befolyâsoljuk.

Ôsszegezve az elmondottakat: magyar kisebbségeink védelmében nemzetkôzi fôrumokon a nemzetkôzi jog szerepe a

mâsodik vilâghâborût kôvetô

idôkben egyideig hâttérbe

szorult. Ennek oka elsôsorban az volt, hogy a régi Népszôvetség

nemzetkôzileg garantâlt kollektîv kisebbségjogi rendszerét az
ENSZ nem vette ât. (Mâsodsorban — és ezt is meg kell
emlîtenûnk — azért, mert az ENSZ, legalâbbis egyelôre,

inkâbb politikai, mintsem jogi alapokon prôbâl a nemzetkôzi
vitâs kérdésekben megoldâsokat talâlni.)

Kedvezô fejleménynek lâtszik azonban az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatâban foglalt elvek nemzetkôzi szerzô-

déses alapra valô helyezése, az ônrendelkezési elv gyarmati
vonatkozâsû értelmezésének bar ôvatos, de észrevehetô vâlto-

zâsa, s részben ebbôl a vâltozâsbôl kifolyôlag a nemzeti
kisebbségek ûgyének egyelôre még kissé fogyatékos, de
kialakulôban levô védelme.

Feladatul jelôlhetjûk meg tehât magunknak, hogy mîg
rôvid lejâratban a jelenleg legjobban felhasznâlhatônak lâtszô
âltalânos emberi jogokra tôrténô hivatkozâssal védelmezzûk
magyar kisebbségeinket, addig hosszû tâvra tekintve a

fentemlitett pozitiv irânyû vâltozâsokat igyekezûnk kôvetkezetesen elômozditani. Ezzel nem csupân kisebbségeink jelenlegi

sorsân javitunk, hanem egy lehetséges jôvôbeni nagyobb

vâltozâs alapjât rakjuk le, amely majd az ônrendelkezés elvét
az egy tômbben élô magyar nép ôsszességére vonatkozôan
biztosîtja.
JEGYZETEK:

1. House, E.N. and Seymour, C.: Whal Really Happened at ParisT (New York:
Charles Scribner's Sons, 1921), 103. oldal.

2. Cobban, Alfred: The Nation State and NationalSelf-Détermination. (Collins:
London, 1969) Rev. éd., 86 oldal.

3. Miller, D. Hunter: My Diary at the Peace Conférence of Paris. (New York:
Appeal PrintingCo., 1924-26), XIX, 98. oldal.
4. Articles 1(2), 55, 73(a), 73(b), 76(b).

5. Angol elnevezéssel: International Covenant on Civil and Political Rights;

International Covenant onEconomie, Social and Cultural Rights; Optional Protocol
to the Covenant on Civil and Political Rights. Lâsd Cerhard von Clahn Law Among
Wationj (New York: Macmillan, 1976), 3rded., 190-191. oldal.
6. Az idevâgô két paragrafus szôvege a kôvetkezô: (Article 26) "Ail persons are

equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal

protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and
guarantee to ail persons equal and effective protection against discrimination on any

ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth, or other status." (Article 27) "In those states

in which ethnie, religions or linguistic minorities exist, persons belonging to such
minorities shall not be denied the right, in community with other members of their
group, toenjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use

their ownlanguage." Americanfoumal ofInternational Law, 61 (1967), 879. oldal.
7. Lâsd Friedmann, Wolfgang et.al.: International Law, Cases and Materials
(St. Paul, Minn.: West Publishing Co.), 233. oldal.
8. United Nations ST/TAO/HR/49 sz. kiadvâny, 20. oldal.

9. Révay Istvân, "Csehszlovâkia: Jegyzetek egy tanulmânyhoz." Katolikus Szemle
(Rôma), 30/1 (1978), 69. oldal.

Bajsayjôzsef:
AZ EGYETLEN MEGNYUGTATÔ MEGOLDÂS
A magyar kisebbségek nemzetkôzi fôrumokon

tôrténô

védelmének kérdésével kapcsolatban a délvidéki magyarsâg
helyzetét szeretném példaként ismertetni, hogy abbôl az
egyetlen megnyugtatô megoldâs lehetôségére levonhassam
végsô kôvetkeztetésemet,

A nagyszerb tôrekvések nem ûj keletûek, hiszen az oroszok

âltal sugallt pânszlâv eszmék mâr régen kedvezô talajra
talâltak a szerb nacionalizmusban. Ennek eredményeként mig
a Râkôczi-szabadsâgharc idején a szerbek még csak rablâsi
szândékkal fogtak fegyvert a magyarok ellen, addig az

1848-49-es szabadsâgharc idején mâr tervszerû népirtâst
végeztek, mintegy helyet csinâltak a késôbbi szerb telepeseknek
az ôsi magyar terûleteken. Szenttamâs, Zenta, Bâcstopolya
lakossâgât csaknem teljesen kiirtottâk. Csak a fiatal magyar
honvédség gyors kôzbelépésének volt kôszônhetô, hogy a tôbbi
délvidéki vâros megmenekûlt.
A délszlâv âllam megalakulâsât azonban mégis a Londonban székelô, inkâbb horvâtokbôl âllô délszlâv tandcs mûkôdése
tette lehetôvé, amely kihasznâlta az elsô vilâghâborû és az
1919-es vorôs diktatûra kôvetkeztében kialakult Monarchia- és

magyarellenes nemzetkôzi hangulatot. A horvâtok azt remélték, hogy a szerbekkel szemben az ûj délszlâv âllamban
magasabb szellemi és gazdasâgi mûveltségiiknél fogva vezetô
szerephez jutnak; csakhamar kiderûlt azonban, hogy a szerbek
csak a mâsodhegedûs szerepét szântâk nekik. A hûszas évek
elején az egyik vezetô horvât politikus azt mondta: "Most
azoknak a jogoknak csak egy tôredékéért harcolunk, amelyeket
az 1868-as horvât-magyar kiegyezés utân élveztiink."
Az elkerûlhetetleniil bekôvetkezô ôsszetûzés 1919-ben érte

el tetôfokât, amikor Sândor szerb kirâly azzal a terwel
foglalkozott, hogy Horvâtorszâgot kitaszîtja az âllamkôzôsségbôl és orszâgât kizârôlag nagyszerb alapon rendezi be,
természetesen jelentôs horvât terûletek visszatartâsâval. Ami
kor azonban lâtta a horvât vezetôk hatârozatlansâgât, még egy
utolsô kisérletet tett. Nyilt katonai diktatûrât vezetett be,
amely 1934-ig, mindaddig érvényben maradt, amig a horvât
terroristâk Franciaorszâgban meg nem gyilkoltâk.
A politikai harc 1941 âprilis 6-ân — a Jugoszlâvia ellen
megindulô német tâmadâst kôvetôen — nyilt fegyveres harccâ
alakult. 1941 âprilis 10-én megalakult a Fûggetlen Horvât

Allam, s ezzel a vérengzések és kegyetlenségek olyan âradata
induit meg mindkét részrôl, amely még balkâni viszonylatban
is egyedûlâllô.
A mai jugoszlâv tôrténetîrâs szerint a Fûggetlen Horvât

Allam fennâllâsânak négy éve alatt tôbb mint egy milliô
szerbet végeztek ki a lehetô legkegyetlenebb môdon azzal a

szândékkal, hogy biztosîtsâk a Fûggetlen Horvât Allamhoz
csatolt terûletek horvât tôbbségét. Ezeknek az adatoknak
hitelességét minden bizonnyal vitatni lehet, hiszen a jugo-

szlâvok sem mennek a szomszédba egy kis tôrténelemhamisî-

tâsért, mégis — mint azt az emigrâciôban élô horvât vezetôk
sem tagadjâk — tény, hogy a Fûggetlen Horvât Allam
fennâllâsânak négy éve alatt valôban arra tôrekedett, hogy a
hozzâ tartozô teruletek horvât jallégét biztosîtsa, ami csakis az
ott élô szerbek megsemmisîtésével volt elérhetô. Viszont horvât
emigrâciôs adatok szerint Titoék is tôbb mint egymilliô
horvâtot végeztek ki a hâborû idején és utân. Ez — szerintem
— kôzel âll a valôsâghoz, ha csupân azt vesszûk is alapul, hogy
amikor az angolok a hâborû végén az Ausztriâba visszavonult
horvât hadsereget teljes egészében kiadtâk Titoéknak, azok
egyetlen nap alatt tôbb mint 200.000 horvât tisztet és katonât
lôttek agyon a szlovén-osztrâk hatâron.
A horvâtsâg a hâborût kôvetôen egészen az 1950-es évek
elejéig véres gerilla-harcot folytatott a szerb elnyomâs ellen, de
megfelelô kûlfôldi tâmogatâs hîjân Titoéknak sikerûlt urrâ
lenni a helyzeten. A mai Jugoszlâvia nemzeti jôvedelmének 80
%-ât Horvâtorszâg és Szlovénia adja, ugyanakkor a beruhâzâsok 85 %-a Szerbia és Monténégro terûletén tôrténik. Az
ûgynevezett egységes szerb-horvât nyelv feltételezésének ûrûgyével a szerb nyelvet tanltjâk a horvât iskolâkban, és az
"egységes" kultûra keretén belûl a horvâtokat megfosszâk ôsi
kultûrâjuktôl, s helyébe a szerb kultùrât erôszakoljâk râjuk.
Egyes jugoszlâv tôrténetîrôk mâr a horvâtsâg nemzeti létét is
kétségbe vonjâk. Ez természetesen a horvât târsadalom minden
rétegében komoly ellenâllâsba ûtkôzik. A helyzet odâig fajult,
hogy 1971-ben a horvât kommunista pârt kôzponti bizottsâgânak fôtitkâra, Mirko Tripola a jugoszlâv alkotmânynak arra
a kitételére hivatkozott, amely szerint minden kôztârsasâg
kivâlhatik a jugoszlâv âllambôl, ha érdekeit veszélyeztetettnek
lâtja, és ilyen irânyû kérelemmel fordult a jugoszlâv szôvetségi

kormânyhoz. Mindenki azt hitte, hogy ez Jugoszlâvia végét
jelenti, de a szerbek, mint mâr annyiszor a tôrténelem
folyamân, most is a régi jôl bevâlt balkâni môdszerekkel
néhâny hônap alatt ûjra urai lettek a helyzetnek. Tôbb ezer

horvât hazafit, kôztûk magât Mirko Tripolât is egyszerûen
eltuntették a szinrôl. Senki sem tudja, mi tôrtént velûk.
Minden bizonnyal kivégezték ôket.

1972-benûgy lâtszott, hogy minden a legnagyobb rendben

van, amikor Ausztriâliâbôl egy fiatalokbôl allô, hûsztagû,

horvât terrorista csoport érkezett az orszâgba, s néhâny kisebb
sikeres diverzâns akciôt hajtott végre. A jugoszlâv kormâny
azonnal âltalânos mozgôsîtâst rendelt el, s hârom hônapig

kijârâsi tilalmat vezetett be, holott amikor néhâny nap utân a
kis létszâmû terrorista csoport nagyobb katonai egységgel
ûtkôzôtt meg, annak mind a hûsz tagja elesett. Ennek ellenére
a szigorû kôzbiztonsâgi intézkedéseket tovâbbra is fenntartottâk, amivel kimutattâk és beigazoltâk a jugoszlâv âllam
gyengeségét. Ezt kôvetôen a jugoszlâv titkosrendôrség, az

U.D.B. irtô hadjâratot kezdett az emigrâciôban mûkôdô
horvât vezetôk ellen. Az utôbbi hat évben a vilâg minden tâjân
50 merényletet hajtottak végre kûlfôldôn tartôzkodô horvât
politikusok ellen. A jugoszlâv kormâny ilyen fellépése arra vall,
hogy az orszâg egysége nagyobb megrâzkôdtatâs (talân Tito
halâla) kôvetkeztében ûjra veszélyben forog. A szerbek mâr
most igyekeznek eltûntetni azokat, akik az adott helyzetben

komoly ellenâllâst fejthetnek ki a szerb terrorral szemben. A
Balkân irânt nemzetkôzi viszonylatban is egyre nôvekszik az
érdeklôdés. A Szovjetuniô nem is titkolja azt a tôrekvését, hogy
a dalmât tengerpartot ellenôrzése alâ vonja. Ez viszont Olaszés Gôrôgorszâg biztonsâgâra nézve lenne végzetes. Kîna
ugyancsak egyre nagyobb érdeklôdést mutât a jugoszlâv

helyzettel kapcsolatban.
A jugoszlâv helyzet tovâbbi alakulâsânak magyar viszony

latban kûlônôs jelentôsége van, hiszen a Jugoszlâviâhoz csatolt
21.000 négyzetkilométernyi ôsi magyar teriileten, a Délvidéken
tna is kôzel egymilliô magyar él. Ennek a magyarsâgnak
tovâbbi sorsa nem lehet kôzômbôs egyetlen magyar szâmâra

A délvidéki magyarsâg helyzete a hâborût kôzvetlenûl
kôvetô évekhez képest, amikor is a délvidéki magyarsâgnak
mintegy 20-25 %-ât irtottâk ki Tito partizânjai, lényegesen
javult. A szerb-horvât ellentét kôvetkeztében ugyanis mind a
két fél igyekszik megnyerni a magyarsâgot a maga szâmâra. Ha
azonban a szerb-horvât konfliktus bârmelyik irânyban vagy
bârmilyen formâban rendezôdnék, a délvidéki magyarsâg
helyzete a hâborût kôzvetlenûl kôvetô âllapotokra térne vissza.

Ezért a délvidéki magyarsâg szempontjâbôl az a legfontosabb

feladat, hogy megmaradjon, megôrizze egységét és pârtat-

lansâgât az esetleges nyilt szerb-horvât konfliktus esetén is, és
îgy vârja be azt az alkalmat, a nemzetkôzi helyzetnek olyan
alakulâsât, amely lehetôséget nyûjt helyzetének egyetlen reâlis
és megnyugtatô megoldâsâra, a teljes reviziôra.
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Nt. Ludwig Aurél dr. (East Chicago, IN):

A KISEBBSÉGI JOG ALAPJA

Nem szabad elfelejteniink, hogy a nemzeti, népi, vallâsi
kisebbségek jogainak alapja tulajdonképpen mindig kivâltsâg,
"privilégium" volt, lényegileg tehât olyan kivétel, amelyet a
tôbbség adott a tôle akâr nemzeti, népi, akâr vallâsi alapon
eltérô kisebbségnek. Az elsô ilyen kivâltsâgot Julius Caesar adta
Kr. e. 45-ben a rômai birodalom terûletén élô zsidôknak,

amikor lehetôvé tette szâmukra, hogy népi, vallâsi kôzôsségeket alkothassanak, és gyulekezeteikben, a zsinagôgâkban
vagy gôrôgul synagôgékban a rômaiak istentiszteleteitôl eltérô
môdon végezhessék istentiszteleteiket. Ebben a kivételezésben

benne volt az az engedély is, amely a zsidôkat mentesîtette a
rômai istenségek tiszteletére szânt âllat-âldozatok bemutatâsâtôl is.

A kisebbségi jog kivâltsâg (privilégium) maradt az egész

kôzépkoron ât is. A magyar kirâlyok a betelepitett vagy
betelepûlô idegen elemeknek ugyancsak kivâltsâglevelekben
biztosîtottâk az orszâgos magyar jogtôl eltérô kisebbségi
jogokat, amelyek kivétel nélkûl kûlôn szabâlyozott kivâltsâgok
voltak.

Nemzetkôzi vonatkozâsban a kisebbségi kérdés szabâlyozâsâval a mûlt szâzad 50-es éveiben România létrehozâsakor a

berlini kongresszus foglalkozott,

amikor a

Moldvâban és

Havasalfôldôn lakô hontalan zsidôk jogi helyzetét szabâlyozta,
a két vajdasâgbôl keletkezett ûj România jogrendjétôl eltérô,
népi-vallâsi "kisebbségi" jogait biztositotta. A kisebbségi jog
kivâltsâg jellegén azonban ez a nemzetkôzi rendelkezés sem

vâltoztatott. Ûjîtâs csak Wilson amerikai elnôk ônrendelkezési
jog^ elméletének érvényesûlése utân kôvetkezett be. Kétségtelen, hogy a Pârizs kôrnyéki békékben biztositott kisebbségi
jogok alapjân egyes nemzeti kisebbségek és nemzetiségi
személyek sérelmeikkel a genfi Népszôvetségnél panaszt
emelhettek. 1945 utân azonban ez a helyzet megvâltozott. A
mâsodik vilâghâborû ôta a nemzeti, népi, vallâsi kisebbségek
nemzetkôzi jogi alapon mâr nem alakîthatnak kôzmûvelôdési
egyesûleteket, sportszôvetségeket, kûlôn gazdasâgi, szakmai
vagy szôvetkezeti szervezeteket. A kisebbségi jogokat teljesen

kiszorîtottâk az emberi jogok,

amelyeknek érvényesîtése

azonban nem lehetséges oly môdon, mint ahogyan 1945 elôtt

volt. Magyar kisebbségeink nemzetkôzi fôrumokon tôrténô
védelme tehât nem tôrténhetik mâsként, mint az emberi

jogokon ejtett sérelmek alapjân annak bebizonyîtâsâval, hogy
adott esetekben a magyarsâg létét fenyegetô kulturâlis
genocldiumrôl (népirtâsrôl) van szô.

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÛRA

TANITÂSÂNAK JÔVÔJE
AMERIKÂBAN
St. ClairJôzsef{Scotts Valley, CA):

BEVEZETÔ GONDOLATOK,
TISZTÂZÂSRA VÂRÔ KÉRDÉSEK
Elôre kell bocsâtanom, vajmi keveset

tudok

arrôl

a

munkârôl, ami a magyar nyelv és kultûra tanîtâsâval
kapcsolatban az amerikai magyar egyesûletekben folyik s fôleg
nem ismerem azokat, akik ezt a munkât végzik. Én bizony csak
csendes hallgatôként, illetôleg szemlélôként kivântam a
kerekasztal-konferenciân részt venni. E helyett most a bevezetô
megtisztelô, de felelôsséggel teljes feladatât bîztâk râm.
Azt is szeretném még elôrebocsâtani: igaz ugyan, hogy az

elmûlt 30 évben tamtottam a magyar nyelvet és kultûrât, de
ezt egészen mâs célbôl, egészen mâs hallgatôsâgnak és fôleg
egészenmâs eszkôzôkkel végeztem, mint azok, akik az amerikai
magyar iskolâkban tevékenykedtek és tevékenykednek. Az
egyik kérdés, amit fel szeretnék vetni a megbeszélésen, éppen
erre a kûlônbségre vonatkozik.

Ez utân a rôvid bevezetés utân felvâzolom a megbeszélés
bevezetôjeként felvetôdô gondolatokat, illetôleg kérdéseket.

1. Az a benyomâsom, hogy az amerikai magyar iskolâk
nagyon keveset tudnak egymâs munkâjârôl, eredményeirôl,
problémâirôl. Alig-alig jelenik megvalami nyomtatâsban vagy
legalâbb sokszorosîtâsban a tanitâsi metodolôgiârôl, a hasz-

nâlt tananyagrôl, eredményekrôl stb. Amerikaiak és ôhazai
pedagôgusok irtak komolyabb dolgozatokat ebben a târgykôrben. Utalok itt Joshua Fischman Hungarian Language

Maintenance in the US (1966) és Szende Aladâr A magyarnak,
mint anyanyelvnek a tanîtâsa Amerikâban (Magyar Nyelvôr,
1973) dmû dolgozatâra.
Kérdés: kîvânatos, illetve hasznos volna-e létrehozni egy

munkakôzôsséget, amely ôsszegyûjtené az amerikai magyar

iskolâk munkâjâra vonatkozô anyagot és az îgy szerzett
informâciôt âtadnâ az ôsszes magyar iskolânak?
2. Sajnâlattal olvasom az amerikai magyar ûjsâgokban,
folyôiratokban és mâs kiadvânyokban azt a nagyon sokszor
parlagi hangon folytatott vitât, ami az ôhazai kapcsolatokra
vonatkozôan folyik. A demokratikus szôlâsszabadsâg mindenkinek biztositja a lehetôséget a vélemény-nyilvâmtâsra. Azt
azonban nem értem, hogy ennek miért kell parlagi hangon
folynia. Fôleg azért nem értem, mert az ilyen môdon folyô vita
nagyon ritkân vezet a valôdi problémâk megoldâsâra. Itt most
csak egy ilyen problémâra szeretnék râmutatni, amit rôviden a
nemzedékek meghasonlâsânak lehetne nevezni. Kûlônôsen itt,

az Egyesûlt Âllamokban, de semmiképpen sem kizârôlagosan
itt, âltalânosan ismert jelenség ez. Azok, akik az ôhazâtôl valô
teljes elzârkôzâst hirdetik, tisztâban vannak-e ennek az elvnek
kôvetkezményeivel? Szerintem az, hogy ki milyen mértékben
tartja fenn az ôhazâval valô kapcsolatait, egyéni, lelkiismereti
kérdés. Ehhez hozzânyûlni rendkîvul veszélyes és komplikâlt
kérdés. Egy dolog azonban biztos: ha nem foglalkozunk vele
kôrûltekintôen, tapintatosan, észszerûen, akkor ûgy viselkediink, mint a strucc.
Kérdés: kivânatos, illetve hasznos volna-e foglalkozni az

ôhazai kapcsolatok kérdésével? Nem kellene-e felmérni a
Magyarorszâgon kJvûli magyartanîtâs problematikâjâra vo
natkozô ôhazai munkâlatokat (konferenciâk, tankônyvek,
filmek) s a felmérés eredményét kôzôlni az amerikai magyar
iskolâk tanâraival, szervezôivel? Elképzelhetô-e, hogy amerikai
tnagyar iskolâkban (s itt most ne is heszéljûnk azokrôl, akik

nem jârnak ilyen iskolâkba!) tanulô gyermekeket ôrôkre el
tudjuk szigetelni az ôhazâtôl? Meddig fogadja el a gondolkozô
magyar szârmazâsû fiatal azt a feltevést, hogy minden, amit
Magyarorszâgrôl hall, olvas, lât, csak megszûrten, cenzûrâzottan juthat el hozzâ?

3. Kôztudomâsû, hogy az Egyesûlt Allamok ma hivatalosan, tôrvényhozâsilag tâmogatja a nem angol nyelven folyô
iskolai oktatâst, illetve elôsegîti az Egyesûlt Âllamokban élô
nemzetiségek anyanyelvének megtartâsât. A louisianai
Hammond egyetem keretében 30 magyar szârmazâsû amerikai
tanârt képeznek ki azért, hogy azok majd magyar nyelven

tanîtsanak bizonyos iskolai tantârgyakat az albany-i elemi
iskolâban. Ebben a helységben kb. 300 magyar csalâd lakik. A
tanârok kiképzése 3 éves tanfolyam keretében tôrténik s ennek
kôltségeit az amerikai szôvetségi koimâny, illetve Louisiana
âllama fedezi. 1978-ban egy hônapot tôltôttek Magyarorszâgon, a debreceni egyetemen. Ez nem fantazmagôria,
hanem tény.
Kérdês: nem kellene-e ôsszegyûjteni a kétnyelvû, illetve
second language education-re vonatkozô federâlis tôrvényeket,

illetve az azok végrehajtâsâra vonatkozô adatokat legalâbb
azokra az âllamokra vonatkozôan, ahol nagyobb szâmban
élnek magyarok (és Louisiana âllam nyilvânvalôan nem
tartozik ezek kôzé)? Ha Louisianâban lehetséges ez, miért nem
lehetséges Ohioban, Illinoisban, Michiganben, New Yorkban, Pennsylvaniâban vagy New Jerseyben? Ma mâr az
Egyesûlt Allamokban a magyar szârmazâsûak magyar tanîtâsa
nem fényûzés, nem kivâltsâg, hanem tôrvényben biztosîtott
jog. Miért nem él az amerikai magyarsâg ezzel a joggal?

4. Altalânosan ismert az a vita, amely az anyanyelvi
konferenciâk kôriil folyik. Hogy a mai magyar hivatalosak
milyen szândékkal karoltâk fel annak munkâjât, nem nehéz
megâllapitani, hiszen nyiltan megmondjâk. Hogy ennek
ellenére vagy éppen azért részt vegyùnk-e azokon, olyan
kérdés, amit szintén jp volna nyugodtan, észszerûen megbeszélni. Azt azonban mâr nehezebb megérteni, hogy a kûlfôldi magryarsâg miért nem hozott létre mâr régen anyanyelvi
konferenciât a kôzôs kérdések megvitatâsâra. Hiszen nyilvânvalô, hogy az ôhazai nyelvészeti, nyelvtamtâsi, szôtâr- és
tankônyv-kiadâsi eredményeket éppen ûgy nem lehet figyelmen kîvul hagyni, mint ahogy nem lehet tudomâsul nem venni

a magyar nyelv vâltozâsât sem. Éppen ûgy nyilvânvalô
azonban, hogy a magyar nyelvnek az ôhazân kivûli tanîtâsa

(Erdélyt, Felvidéket s a Délvidéket most figyelmen kîvul
hagyva) az Egyesûlt Âllamokban bîr a leghosszabb és
legsikeresebb mûlttal. Az amerikai magyar tanârok és tanîtôk
tudnâk a legjobban kiképezni azokat, akik a magyar nyelvet
vagy mâs târgyat magyarul akamak tanîtani magyar szârmazâsû gyermekeknek.

Kérdés: nem volna-e szûkséges megszervezni az amerikai

magyar tanârképzést és ennek keretében elvégezni azt a
munkât,

amit

most

a

louisianai

Hammondban,

illetve

Debrecenben végeznek s mindezt âllami anyagi tâmogatâssal,
amihez végeredményben mi, mint adôfizetôk mind hozzâjârulunk?

5. Ismeretes Bakô Elemér munkâssâga az amerikai magyarsâg dialektolôgiâja terén, fôleg 1961 és 1965 kôzôtt. Ezt
megelôzôen 1947-ben Szamek Ervin îrt doktori értekezést (The

Eastern American Dialect of Hungarian, Princeton University,
1947) ugyanebbôl a târgykôrbôl. Nem volna-e klvânatos
kôzelebbrôl megvizsgâlni ezt a kérdést mâr csak azért is, hogy
bizonyos kôvetkeztetéseket vonhassunk le arra vonatkozôan,

hogy mik lehetnek az amerikai magyarsâg nyelvi elzârkôzôdâsânak tâvolabbi kôvetkezményei?

Nagyjâban ezeket a gondolatokat szeretném felvetni
a kerekasztal-konferenciân.

Sdndor Andrds {McGravi, NY);
ISKOLASZERVEZÉSI ÉS OKTATASI
IRÂNYELVEK

Amikor a magyar nyelv, tôrténelem és egyéb magyar
tantârgyak tanitâsa kerûl szôba, akkor a Felvidéken, 20 éves

megszâllâs alatt élôknek magyarsâgunk megtartâsâért folytatott kûzdelmére gondolok. Az "Isten, âldd meg a magyart

nyiivânos helyen elénekelni elképzelhetetlen volt, mert ezért,
mint forradalmi ténykedésért, bebôrtônzés jârt. Igy nekiink,
megszâllott terûleteken élôknek a magyar nyelv nemcsak
kôzvetîtô eszkôz volt gondolataink kicserélésére, hanem hit,
csalâdot és nemzetûnket ôssze- és fenntartô kapocs. Amikor

Kassân, 1938 szeptember 13-ân a premontreiek zsûfolâsig
megtelt templomâban és a kintrekedt 1600 fônyi magyar ajkân
felhangzott az "Isten, âldd meg a magyart", nemcsak
kônnyeztûnk, hanem mindnyâjan sirtunk. A 20 éves elnyomottsâg fâjdalmas érzése tort ki ajkunkon, nem tôrôdtûnk a
kôvetkezményekkel, melyek azonban akkor, a mâr folyamatban levô vilâgpolitikai események miatt elmaradtak. Ez
a kônnyekig meghatô érzés magyar nyelvvink irânt — kûlônô-

sen a megszâllott teriileteken élô és az ezekrôl a terûletekrôl
emigrâciôba tâvozott magyarok szîvében — megmaradt, mert
a csonka Magyarorszâgban is élni — 1100 éves hazânk kétharmad részének elvesztése miatt — szivetgyôtrô élet volt, de

magyamak lenni nem jelentett hâtrânyt s magyarul beszélni
természetes volt.

Amikor kôzel két évtized elôtt a New Brunswicki Magyar

Oregdiâk Szôvetség kôzgyûlésén elvâllaltam a magyar iskola
igazgatôi tisztségét — bar nem vagyok pedagôgns — ez a
szivemben élô szeretet és kôtelességtudat nyelvunk és hazânk
irânt késztetett arra, hogy munkâmmal hozzâjâruljak az
emigrâciôban élô gyermekeink hazaszeretetre, magyar nyelvre
és hagyomânyaink ismeretére tôrténô tamtâsâhoz. Ezt a
munkakôrt most is betôltôm azzal a kûlônbséggel, hogy

jelenleg a magyar egyhâzak és a cserkészek iskolâjânak vagyok
vezetôje.

Evtizedek ôta ifjûsâgunknak magyarsâgra valô nevelése

nemcsak azt a feladatot szolgâlta, hogy a magyarsâggal
kapcsolatos ismereteket elsajâtîtsa, hanem hogy olyan ifjûsâgot
neveljûnk, amely megfelelô képzettségénél fogva helyûnket ât
tudja majd venni. A vezetô tisztségeket is betôltô fiatalsâg a
gyakorlati ténykedés kôzben még jobban felismeri a magyar
sâggal szemben târsadalmi felelôsségét. Talân kezdetben
lesznekkisebb zôkkenôk, de nekûnk, az ôregeknek akkor sem a

megrovô kritika hangjâval, hanem épitô tanâcsainkkal kell
segîtségiikre sietnûnk. Képzett, mâr vezetôi tisztségekre és
tanîtâsra képes ifjûsâgunk szép szâmmal van. Ezért az érdem

fôleg a Magyar Cserkész Szôvetségé, a vilâgon szétszôrt
emigrâciôs magyarsâg legnagyobb ifjûsâgnevelô intézményéé,
amely évtizedek sorân kivâlô munkâval nevelt jôl képzett
cserkésztiszteket.

Ebben a tanévben az ifjûsâg bekapcsolâsa

iskolânk

vezetésébe is megtôrtént. A Szent Lâszlô rômai katolikus és a
magyar reformâtus egyhâzkôzség, valamint a helyi cserkész-

csapatok vezetôibôl âllô iskolabizottsâg engem fôigazgatônak
(ami inkâbb tb. tisztség), Varga Gyula cserkésztisztet igazgatônak vâlasztotta meg. Iskolânk ûj neve "Széchenyi Magyar
Iskola" lett. Van egy 5 napos hétkôznapi ôvodânk, egyik
szombati ôvodânk 3-5 éves, a mâsik mâr iskolai elôképzéssel

5-7 éves gyermekek részére. Az iskolânak 6 osztâlya van.
Ezeknek Matyô, Kunsâg, Palôc, Sârkôz, Székely és Gôcsej a
neve. A tanîtâsi idô 9 hônapig tart, 4 ôra minden szombaton.
Egy osztâly tanîtâsi anyaga, egy évi tanîtâsi idôre van beosztva.
A tanîtâs a Cserkész Szôvetség és mâs emigrâciôs szervezet vagy
îrô âltal kiadott kônyvekbôl tôrténik. A tanîtâst nagyrészt mâr
fiatal cserkésztisztjeink lâtjâk el. Tanulôink létszâma szâzon
felul van.
Ezenkîvûl

New

Brunswick-on

a

Szent

Lâszlô

rômai

katolikus egyhâzkôzség iskolâjânak kiilôn magyar iskolaépûletében kb. 260 tanulô részesûl minden iskolai napon egy

ôrai magyar oktatâsban. A Magyar Ôregdiâk Szôvetségnek is
van hétvégi iskolâja kb. 70-80 tanulôval.

Az Egyesûlt Âllamok és Magyarorszâg kôzôtt fennâllô
kultûrcserével nem foglalkozom, mert véleményem szerint
ebbe nincs beleszôlâsunk. De az ezzel szorosan ôsszefûggô

diâkcserére vonatkozô âllâspontom hatârozottan pozitîv. A
kûlfôldôn, emigrâciôban élô magyar ifjûsâgnak is meg kell
adni a lehetôséget, hogy az OTTHONT, szûleik vagy
nagyszûleik hazâjât a valôsâgban, személyes tapasztalataikkal
is megismerjék és magyarsâgtudomânyi ismereteiket magyarorszâgi egyetemeken tovâbb fejleszthessék. Meggyôzôdésem,

hogy âllâspontom ellenzésre is talâl, de véleményem szerint a
mi egyetemre jârô ifjûsâgunk mâr eléggé érett arra, hogy a jôt
a rossztôl meg tudja kiilônbôztetni s hatârozott véleményt

képes alkotni arrôl is, hogy "felszabadîtott" hazânkat miért kell
szôges drôtsôvénnyel és géppuskâs ôrtornyokkal à kûlvilâgtôl
elzârni.

Az ezideig târgyaltakon kîviil még rendkîviil fontos volna
magyar népûnk és nyelvtink szârmazâsânak elméletével is

foglalkozni. Tôbb alkalommal jârtam a "U.S. Department of
Health, Education, and Welfare, Office of Education"-ben
Washingtonban magyar iskolâk részére kiutalandô segélyek
ûgyében. 1974 jûnius hô 5-én a "Title IX, Elementary and
Secondary Education Act" rendeletre valô tekintettel, amely a
kettôs nyelvû tanulôk mikénti oktatâsâval foglalkozik, személyesen 24 oldalas emlékiratot is benyûjtottam, amelynek 17.
oldalân a kôvetkezô indokolâs szerepel:
"Mivel a tanulôk fogadott hazâja az Egyesûlt Âllamok,

ezért az elsô nyelvnek az angolnak kell lennie.

Mâsodik nyelvként a tanulôk (vagy szûleik) anyanyelvét kell
tamtani és hasznâlni, hogy:

1. ez elôsegîtse az angol nyelv tanulâsât, miutân a mi
orszâgunkban minden egyes embemek elsôdlegesen angolul
beszélô kôzôsségen belûl kell érvényesûlnie nemcsak akadémiai, de târsadalmi és gazdasâgi vonatkozâsban is, ha az
amerikai târsadalomban valôban eredményes munkât akar
kifejteni;

2. azok a gyermekek, akikaz elemi, kôzép- vagy bârmelyik
kisebbségi iskolâban mâsodik nyelvet tanulnak, olyan ismeretszerzési môdszerre tesznek szert, amely sokkal vâltozatosabb
lebetôséget nyit meg elôttûk, mint amilyennel az egy nyelvû
tanulôk rendelkeznek. Kétnyelvû gyakorlat megszerzése a

gyermekkorban legalâbb részben feleletet ad a kulturâhs
meglepetés kérdéseire. Ezért elkerulhetetlenûl szûkséges a

mâsodik nyelv tanîtâsa, mert ezâltal a gyermek maga fejleszti

ki magâban kétnyelvûségének és kulturâlis ôrôkségének
ôntudatossâgât. Nyelv azonban nem tanithatô légûres térben.
A kétnyelvû oktatâsnak ki kell terjednie a tanulôk (vagy
szûleik) szûlôhazâjânak tôrténetére, fôldrajzâra, irodalmâra

stb. is, hogy ezekben a vonatkozâsokban a tanulôk részletesebb
ismeretekre tegyenek szert s ugyanakkor âltalânossâgban is

gyarapitsâk tudâsukat. Még tovâbbmenôen a kétnyelvû
oktatâst lehetôvé tevô tôrvény szûkségességét a kôvetkezo
példâval is szeretném megvilâgîtani: legutôbb 14 kôzépiskolai
tanulôval folytattam beszélgetést, hogy fôldrajzi tâjékozott-

sâgukrôl meggyôzôdjek. A 14 tanulô kôzûl egyetlenegy tudta
megmondani, hogy Magyarorszâg fôvâros Budapest, Româ-

niâé pedig Bukarest. És ennek az egyetlenegy tanulônak, aki a
helyes vâlaszt adta, édesanyja magyar szârmazâsû volt.

3. Szâmos iskolai kôrzetben a kétnyelvû oktatâshoz elen-

gedhetetlenûl szûkséges tanltôk kiképzése és ûj osztâlyok
szervezése gazdasâgi és egyéb okokbôl meg nem valôsithatô;
ezért a nemzetiségek egyhâzi iskolâit, a cserkészcsapatokat,

valamint a hétvégi iskolâkat és ôvodâkat kell megbîzni, hogy a
megfelelôen elosztott pénzûgyi tâmogatâs felhasznâlâsâval a
kétnyelvû oktatâsi terv megvalôsîtâsâba bekapcsolôdhassanak."

Ugyanekkor megkérdeztem azt is, miért vannak a magyar
tanfolyamok minden âllami egyetemen a szlâv osztâlyokon. A
vâlasz meglepôen a kôvetkezô volt: a magyar nép Oroszorszâgbôl vândorolt mostani hazâjâba és finnugor-szlâv
szârmazâsû. Ez utân a valôsâgnak meg nem felelô vâlasz utân
elhatâroztam, hogy életem hâtralevô idejét âllîtôlagos "fmnugor-szlâv" szârmazâsunk hamis elméletének megdôntésére

fordîtom. Eddig végzett munkâmrôl 11 oldalas tâjékoztatôt
adtam ât az Ârpâd Akadémia fôtitkârânak.
Javaslat:

Egy iskola-kongresszus megrendezése nagyon idôszerû, sot
azt is mondhatnâm, hogy elhalaszthatatlan. Emigrâciôban élô
ifjûsâgunk magyarsâgtudomâny-tanulâsânak kérdésével mâr a
XII. Magyar Talâlkozôn is foglalkoztunk, de tovâbbi eredniény nélkûl. A XV. Talâlkozôn "Az iskolai magyar nyelv-

oktatâs és a magyar nyelv hasznâlata" cîmû ankéten Somogyi
Ferenc fôtitkâr bejelentette, hogy az Ârpâd Akadémia
keretében a magyar iskolâk osztâlya is megalakul. Sajnos,
ennek az

osztâlynak mûkôdésérôl nincs tudomâsom. A

fentiekre valô tekintettel a kôvetkezôket javaslom:
1. Az Ârpâd Akadémia alakûsa meg a magyar iskolâk
osztâlyât.

2. A Magyar Târsasâg vagy az Ârpâd Akadémia rendezze
naeg az Egyesûlt Âllamokban és Kanadâban mûkôdô magyar

iskolâk kongresszusât. A kongresszusra kapjanak meghîvâst az
iskolavezetôk, tanârok és tanûôk, de csak azok, akik iskolâkban, ôvodâkban vagy a magyar cserkészet keretén belûl
magyar tantârgyakat tanîtanak, esetleg tanltottak. Véleményem szerint még meg kellene hîvni a magyar egyhâzak és

târsadalmi egyesûletek vezetôit, kûlônôsen azokat, akik
magyar iskolâkat tâmogatnak. A magyar lapokban is kôzôlt
meghîvôkban ki kellene emelni, hogy a magyar egyhâzak és
târsadalmi egyesûletek vezetôinek megjelenése is rendklvûl

fontos volna, mert a magyar egyhâzak és târsadalmi egyesûleteink fennmaradâsa kizârôlag a magyar ifjûsâg utânpôtlâsâval lehetséges.

A kongresszus târgysorozatâra vonatkozôlag kôvetkezô a
javaslatom:
1. Elnôki megnyitô.

2. Tâjékoztatô az Egyesûlt Âllamokban és Kanadâban
mûkôdô magyar iskolâkrôl és ôvodâkrôl (a bekûldôtt tâjékoztatôk és a mâr mcglevô adatok alapjân).
3. Tanûgyi kérdések:
a. A magyar nyelv tanîtâsa,
b. Az 1100 éves magyar haza tôrténelmének târgyilagos,
pârtpolitikamentes tanîtâsa.
c. Iskola-igazgatâsi és szervezési kérdések.

d. Tankônyvek. Az emigrâciôban megjelent kônyveket be
kell szerezni és ki kell âllitani. Az otthon hasznâlt kônyveket és

az emigrâciô részére otthon kiadott kônyveket is ki kell âllîtani.
e. A nem cserkész iskolâk nôvendékeinek bekapcsolôdâsa a
cserkészetbe.

4. Orszâgos kôzponti pénzûgyi alap felâllîtâsa:

a. olyan tankônyvek kiadâsâra, amelyeket emigrâciôs îrôk
îmak,

b. iskolâk és ôvodâk segélyezése stb. céljâbôl.

Amint az Ârpâd Akadémia megalaldtotta a magyar iskolâk
osztâlyât, ennek lekôzlésére fel kellene kérni valamennyi
magyar ûjsâgot és kôrlevélben kérni kellene az iskolâkat is,
hogy iskolâjuk mûkôdésérôl kûldjenek részletes tâjékoztatôt az

Ârpâd Akadémia magyar iskolai osztâlyâhoz.
A kongresszus meghivôjâban kôzôlni kellene, hogy ha
valamely iskola, egyhâz vagy târsadalmi egyesûlet nem képes
elkûldeni képviselôjét, javaslatait irdsban is megteheti.
Véleményem szerint azokat is meg kellene hîvni, akik az
anyanyelvi konferenciâkon meg szoktak jelenni, feltéve, hogy

magyar iskolâkban most is tamtanak vagy magyar iskolâk
vezetésében ma is aktiv részt vesznek.

Ûj magyar iskolâk felâllûâsa és a meglevô

iskolâk

kiterjesztése céljâbôl nagyon fontosnak tartanâm a magyar
egyhâzak részére kûlôn szôvegû meghîvôk kûldését vagy a
meghîvôhoz kûlôn levél csatolâsât, amely kimutatnâ, hogy a

magyar egyhâzak fennmaradâsa csakis megfelelô magyar
utânpôtlâssal érhetô el. Nem tudom, rossz gondolât volna-e,
hogy ezt a kûlôn levelet a katolikusok részérôl ft. Fûzér Juliân,

O.F.M., a reformait vallâsuak részérôl pedig nt. Ludwig Aurél
dr. is alâirnâ, akik mindketten hosszû idô ôta személyesen is
részt vesznek magyar iskolâk vezetésében.

Luddnyi Andrds {A-ddi, Ohio):

SZÔKINCS ÉS ÔNTUDAT
Szavak és fogalmak fontes eszkôzt jelentenek mindenki
szâmâra az ônismeret és ôntudat meghatârozâsâban. Szôkincsûnk hatârokat szab nekûnk lehetôségeink felmérésében.

Ha nincs szavunk valamire, akkor azt hihetjûk, hogy az a
valami nem is létezik. Pedig az a valami csak szâmunkra nem
létezik, mert mi nem tudjuk a nevét, szôkincsûnkben nincs râ

vonatkozô jel, irâsbeli, hangtani tâmpontunk. És mert nekûnk
nem létezik, nem tudunk értelmesen viszonyulni hozzâ. De ez a

valami ennek dacâra is befolyâsolhatja életûnket.
Az az egyén, aki kétnyelvû kôrnyezetben él vagy szûletik,
talân erre elôbb râjôn, râeszmél, de sok esetben ezt a jelenséget
csak az tudja igazân értékelni, aki sokat gondolkodott arrôl,

hogy miért nehéz egy kisebbségnek a kûzdelme ônmagânak a
fenntartâsâért. îgy a kûlfôldre szakadt magyarsâg is âllandôan
elônytelen helyzetben van, mert a létezô szôkincs nem mindig
ad neki elég ônbizalmat, ônigazolâst, hogy ônmaga jelenét és
jôvôjét ûgy tudja meghatârozni, hogy ez a meghatârozâs ne
legyen szâmâra zsâkutca vagy csupân kétirânyû ût (azaz, "love
it, or leave it"), hanem kôzlekedési gôcpont, amelybôl sok
irânyba, sok lehetôség felé lehet fordîtani az ember ûtjât!
Tizenegy éwel ezelôtt, amikor létrejôtt az ITT-OTT, ezért

fogalmaztunk ûj meghatârozâst a kûlfôldôn felnôvekvô ma
gyarsâg szâmâra. Ekkor kezdtûnk beszélni "szétszôrtsâgi"
magyarsâgrôl! Ez a megfogalmazâs nagyon fontos volt
szâmunkra, létkérdést jelentett, mert a létezô fogalmak nem

feleltek meg szûkségleteinknek. Mi nem voltunk sem "emigrânsok", sem "kivândorlôk", mi kûlfôldre szakadt, szôrvânyos

életmôdra kényszerûlt magyarok voltunk (és vagyunk), akik
magyarsâgunkat meg akartuk (akarjuk) ôrîzni annak dacâra,
hogy amerikai, ausztrâl, kanadai vagy brazil âllampolgârsâggal rendelkeztûnk (rendelkezûnk). Kettôs létûnk ôntu-

datosîtâsâhoz szùkséges volt a szétszôrtsdgi fogalom

meg-

honosodâsa életûnkben.

De tîz év tâvlatâbôl mérlegelve nyilvânvalô, egy fogalom
meghonosodâsa ônmagâban nem jelenti azt, hogy a kûlfôldre
szakadt magyarsâg igazân szétszôrtsâgi lelkiilettel fog szembe
nézni jôvôjének, lehetôségeinek kiaknâzâsâval. Ezért fontos,
hogy a szétszôrtsâgi lét kettôs és rugalmas koncepciôjât
ôsszevessûk azokkal a fogalmakkal, amelyek minden ember
hûségérzetét prôbâra teszik, megkérdôjelezik. Ez azért is
lényeges teendô szâmunkra, mert sokan azok kôzùl, akik
magukévâ tették a "szétszôrtsâgi" fogalmat szôkincsûnkben,
mégis ûgy viselkednek, mintha kivândorlôk, emigrânsok vagy
hontalan magyarorszâgiak lennének. Ez az ellentmondâsos
âllapot kétségtelenûl zavarja kôzôsségiink munkâjât a vilâgmagyarsâg megmaradâsâért és tovâbbfejlôdéséért. Az is igaz
viszont, hogy az ilyen értelemzavarok azért jelentkeznek
napjainkban elsôsorban, mert minden "szétszôrtsâgi" magyar
emigrâns vagy kivândorlô magyarok leszârmazottja és ezektôl
ôrôkli szôkincsét. Mâsodsorban, mert — épp a szétszôrtsâgi
flexibilitâsbôl kiindulva — sokkal tôbb a kapcsolat Magyarorszâggal, ami azt eredményezi, hogy sokan "hontalan
magyarorszâgiaknak" érzik ônmagukat és nem igazi szétszôrtsâgiaknak!
Mi az, ami problémât okoz? Honnan erednek a fogalomzavarok? Elsôsorban a mûlt maradvânyai. A francia forradalom egyik kôvetkezménye minden eurôpai nép szîvében a
nemzeti âllam eszméjének (ideâljânak) elùltetése lett. Ez az
eszme (ideâl) most mâr vilâgszerte minden ôntudatos népnek
célkitûzése. Sajnos, ez a lâzâlom épp Kôzépkelet-Eurôpâban
jelentkezett legerôsebben a XIX. szâzadban, amikor a
nacionalista mâmor Kossuthtôl lorgâig mindenkit rabul ejtett.

Ebbôl az 1848-as légkôrbôl szûletett az a felfogâs, hogy az
amber egy nemzeti âllamnak tartozik minden

hûséggel.

Ceamescu kérlelhetetlen nacionalizmusa még mindig erre a
nézetre alapozôdik. Tehât teljesen ôsszekeverôdôtt a "nemzet"

és az "âllam" fogalma. Sokan még ma is ilyen ôszvér
fogalommal kôzelednek a magyarsâg megfogalmazâsâhoz itt
kûlfôldôn és ott Magyarorszâgon egyarânt.
De nekûnk ez létûnknek nem megfelelô fogalmazâsa, mert

elsôsorban akadâlyozza megmaradâsi, tovâbbfejlôdési tôrekvéseinket és mâsodsorban mert fogalomzavarra van alapozva.
Ezért mindenki szâmâra, mindenki fïgyelmébe ajânljuk a
kôvetkezô fogalmak értelmezését:
ALLAM. Minden âllam elsôsorban olyan szervezett

kôzôsség, amely bizonyos teriileten Iakossâggal rendelkezik. Az
âllam nemzetkôzileg elismert jogi személy, amely szuverénitâst
gyakorol terûlete és lakossâga felett. Az âllam lehet tôbb-

nemzetiségû (mint példâul a Szovjetunio, az Egyesûlt Âllamok,
Kanada, Jugoszlâvia, Svâjc) vagy nemzeti âllam (Magyarorszâg, Portugâlia, Ausztria, Japân, Irorszâg). Vilâgunk kb. 150

âllama kôzûl csak 12% szâmît nemzeti âllamnak, a tôbbi mind
tôbb-nemzetiségû âllam. Mindenesetre, az âllam nemzetkôzi
jogi fogalom! Lehet valaki ôrmény nemzetiségû szovjet

âllampolgâr, csikânô nemzetiségû polgâra az Egyesûlt Allamoknak, vagy német, szlovâk, vagy român nemzetiségû
polgâra Magyarorszâgnak!
NEMZET.

Ha a nemzet nem azonos az âllammal, akkor

mi a nemzet vagy a nemzetiség? A nemzet érzelmi sorskôzôsség,
amely bizonyos tényezôkre van alapozva: példâul kôzôs
nyelvre, kôzôs kultûrâra, kôzôs tôrténelmi viszontagsâgokra és
arra a meggyôzôdésre, hogy kôzôs sorsuk van a jôvôben is.

Azok a nemzetek, melyeknek nem sikerûlt âllamot alkotni,
âltalâban nemzetiségeknek vannak minôsîtve. De a "nemzetiség"-nek valô minôsîtés azokra a nemzetekre is vonatkozik,

amelyek kisebbségben élnek egy nemzeti vagy tôbb nemzeti
ségû âllam keretén belûl. Ilyen tôbb-nemzetiségû âllam

keretén belûl viszont "dllamalkotô" ("Staatsvolk") nemzetnek
szâmît az a nemzetiség, amely kézben tartja az a7/amhatalmat,
meghatârozza a rezsim jellegzetességét és kormânyozza az
âllam lakossâgât és terûletét. Tehât a kôzépkori (Mohâcs
elôtti) Magyarorszâgon a magyarok (vagyis uralkodô osztâlyuk)
alkottâk az dllamalkotô nemzetet. Az Osztrâk-Magyar Monarchiâban 1867 utân

két Staatsvolk létezett, nyugaton a

németek, keleten a magyarok. A jelen Româniâban a românok
kapjâk a Staatsvolk szerepet, a Szovjetuniôban a nagyoroszok,
és az Egyesûlt Allamokban a WASP-ok. A tôbbi nemzet
ezekben az âllamokban csak "nemzetiségnek" szâmitott vagy

szâmît. Mint polgârok, elméletileg egyenjogûak, de nemzeti

hovatartozâsuk elônyben, vagy elônytelenségben részesîti ôket.
(Meg kell jegyeznûnk, hogy az âllamok dltalâban rôvidebb

életûek, mint a nemzetek. Âllamok alakulnak, lebuknak, ûjra
alakulnak, de nemzetek tartôsan tûlélnek!)

KORMÂNY.

Az elônyôk vagy elônytelenségek

szârmaznak, hogy az uralkodô
részrehajlâst gyakorol az âllam
mâny" intézi az âllam kôzûgyeit.
bel- és kûlpolitikai irânyvonalât.

abbôl

nemzet a kormânyzâsban
kôzigazgatâsâban. A "korA kormâny vezeti az âllam
A kormâny felelôs az âllam

szuverénitâsânak biztosltâsâért. Ha nemzeti âllamrôl van szô,

akkor a kormâny az âllami és a nemzeti érdek letételese
egyarânt. A kormâny nem mâs, mint az âllam mindenkori
végrehajtô szervezete, amely képvisel, tervez és végrebajt az
âllam nevében. Igy jelenleg a Carter-adminisztrâciô az USA
kormânya, a Ceausescu-adminisztrâciô România kormânya és
a Kâdâr-adminisztrâciô Magyarorszâg kormânya.

REZSIM.

Az âllamrendszer, vagy politikai forma az,

amit rezsimnek lehet

nevezni.

Anglia

demokratikus

és

alkotmânyos monarchia, az Egyesûlt Âllamok demokratikus és
alkotmânyos szôvetségi kôztârsasâg. mîg România szocialista
népkôztârsasâg, amely jelenleg a személyi kultusz és az
egypârtrendszer monopôliumâtôl szenved. A rezsim batârozza
meg az "alkotmânyos" rendet, a formasâgokat és az âltalânos

hatalmi gépezet jellegzetességeit; tehât hogy a kormâny
micsoda tîpusû politikai kôzôsség felett gyakorol hatalmat és
hogy milyen célokat szolgâl a kôzôsség életében!

ORSZÂG. Az orszâg fogalma igazân a turizmusban tôlt
be fontos szerepet, mert egy fôldrajzi egységet jelôl meg, amely
egyûttal egy vagy tôbb nemzeti kôzôsség otthona, telepûlési
terûlete. Gyûjtô fogalom, ami a mindennapi ember szôkincsében ôsszevonja esetleg a fenti fogalmakat is: âllam-nemzet-

kormâny-rezsim az "orszâg" jelzô, fedô fogalma alatt.
Ennélfogva szimbolikus szempontbôl az âtlagember életében
az orszâg fogalma is nagyon fontos lehet érzelmileg. Elvégre az
orszâg és a nemzet elvâlaszthatatlanul szôvôdik egybe érzelmi

vilâgâban. Eg^ nép kôltôi és vezetôi ezt az érzelmi kapcsolatot
fokozzâk a nemzetet meghatârozô nyilatkozatokban és ônérzetet épitô irodalomban. îgy amikor az amerikaiak az

America the Beautiful"-t éneklik, bâr fôldrajzi szépségeket és

adottsâgokat dîcsérnek, egyben nemzeti biiszkeségûket is
fokozzâk. Nekûnk, kûlfôldre szakadt magyaroknak ez a
legveszélyesebb azonosîtâs, mert ha tényleg komolyan vesszùk
Vôrôsmarty sorait, hogy "itt (Magyarorszâgon) élned, halnod
kell", akkor bizony a hatârokon innen nincs létjogosultsâgunknak értelme.

NEP. Hogy szétszôrtsâgba jutott létùnknek Vôrosmartyval ellentétben magyarâzatot nyûjthassunk, érdemes szâmon
tartani a nép fogalmânak lehetôségeit. Ez egy sokkal
âltalânosabb és egyben lazâbb fogalom is, mint a nemzet

fogalma. Egyben talân tôbb târgyilagossâggal lehet megkôzelîteni, mert nincs automatikusan ôsszekapcsolva a nacionalizmus mozgalmi légkôrével. Inkâbb antropolôgiai, lingvisztikai, és kulturâlis fogalom. îgy beszélhetûnk a magyar néprôl
vagy népcsoportrôl anélkûl, hogy mindjârt glédâban masîrozô
szervezett politikai kôzôsségre gondolnânk. Ezt a semleges

meghatârozâst a szocialista mozgalmak Magyarorszâgon részben maguknak akartâk kisajâtîtani. Ôk ezt az osztâlyharc
égisze alatt tették, mikor az uralkodô osztâlyrôl beszéitek,

ellentétben a kizsâkmânyozott néppel. A nép szônak ez a
hasznâlata fogalomtorzîtâson alapszik, amely ôsszevetett egy
osztâlyfogalmat az antropolôgiai-lingvisztikai és kultûr-foga-

lommal. Ez talân érthetô is volt, amikor bizonyos kôrôk
Magyarorszâgon (ugyanûgy, mint mâs âllam keretén belûl is)
maguknak akartâk kisajâtîtani azt a jogot, hogy meghatâroz-

zâk, mi a nemzet. Ilyen fogalmazâssal ellentétben jôtt létre a
"népi"szô basznâlata mozgalmi célokra. Bâr nekûnk tisztâban
kell lenni a "nép" és "népcsoport" fogalmak ilyennemû
alkalmazâsâval is, a szô semleges antropolôgiai, lingvisztikai és
kulturâlis megfogalmazâsa nagyon is hasznos lehet nekûnk,
szétszôrtsâgi magyaroknak, mert vonzâsi tâmpontot ad az
egyetemes magyarsâghoz és etnikai ôntudatot kôzôsségi
gyôkereink tudatos megvédéséhez, elsajâtîtâsâhoz és tovâbbfejlesztéséhez.

FAJ. A nép fogalmâval ellentétben, a harmincas évek
folyamân germân hatâsra, sokan beszéitek faji jellegrôl, faji
jellemrôl, faji felsô- és alsôrendûségrôl. Ideolôgiai elkôtelezettségébôl kifolyôlag ez a fogalom manapsâg majdnem
hasznavehetetlenné vâlt. Azon klvûl, hogy az emberiség

nagyobb népcsalâdjainak meghatàrozôja (sârga, fekete, fehér
és barna fajok), ez a fogalom tûl telîtett emôcionâlis
szempontbôl és îgy nem lehet a magyarsâg és mâs népek kôzôtt
mutatkozô kûlônbség târgyilagos meghatàrozôja. De egyben
igenis hasznos napjainkban; méghozzâ abban, hogy ne vârjunk
csodât valamilyen nagy keleti néptôl, ami "fajilag rokonunk"
annak dacâra, hogy errôl az antropolôgiai tudomâny mâst
mond.

HAZA. Utoljâra hagytuk a "haza" fogalmât, mert
târgyilagos szempontbôl ez talân a legbonyolultabb, legnehezebben meghatârozhatô. A kûlfôldre szakadt magyarok
gondolatvilâgâban sokszor ôsszekeveredik a haza és az orszâg
fogalma, holott éppen nekik kellene legjobban tudniuk, hogy
az egyik nem feltétlenûl azonos a mâsikkal. A zavar onnan
szârmazik, hogy a "haza" szintén gyûjtô fogalom, amibe
ôsszekapcsolôdhatik az âllam-nemzet-kormâny-rezsim fogalmak ôsszetétele. A kûlônbség csupân annyi, hogy az "orszâg"
semlegesebb meghatârozâs, mint a "haza". Bar az elôbbi is
lehet érzelmi tartalommal telîtett, az utôbbi mindig érzel-

mekbôl tâplâlkozik és erôsôdik, mint hûség-szimbôlum. A
haza-fogalomban viszont van egy biztos tâmpont, mégpedig az
egyén gyôkereinek a lelôhelye csalâdon, ôsôkôn, népi hovatartozâson keresztûl. Ezek szerint ahol van magyar telepûlés,
ott van magyar Aaza.'Vagyis akkor van ott magyar "haza", ha a
telepûlés ôrzi az ôsôk âltal tâplâlt kôzôsségi érzést a nép
kultûrâjân és a magyar nyelven keresztûl.
Nekûnk, szétszôrtsâgi magyaroknak — de talân a vilâgmagyarsâgnak szintén — fontos hûség fogalmainkat a "haza"
és a "nép" fogalmak ôsszetételébôl merîteni. Azaz a vilâgban
van magyar "népkôzôsség" fûggetlenûl a hatâroktôl és a vilâg

ideolôgiai megosztottsâgâtôl. És ez biztosabb tâmpont szâmunkra, mint a "nemzeti âllam", vagy "nemzettest" konkrétabb meghatârozâsai. Az utôbbiakat, amint lâthattuk, szét

lehet vâlasztani, fel lehet darabolni. A magyar népkôzôsséget
nem lehet feldarabolnil Illyés Gyula szavaival élve: ez a mi

hazânk a magasban. Akârhol élûnk, ha tôbben vagyunk, ha
van "négy ôt magyar", aki "ôsszehajol"-hat, akkor ott van a
haza.

Befejezésûl két mâsik tapasztalatot akarok emliteni, ami

mâs irânybôl szintén râvilâgît a fogalmak tisztâzâsânak
szûkségletére: hûségunket és ôntudatunkat illetôen. A két
esemény fôldrajzilag tôbb ezer mérfôldre tôrtént egymâstôl,
azért is erôsîti az âltalânos emberi leckét, ami bennûk rejlik.
Az egyik egy ungvâri zsidô vallomâsa, hogy ô mâr nem tudja,
minek szâmitsa magât. Mikor vilâgra jôtt, az Osztrâk-Magyar
Monarchiânak volt polgâra. Iskolâztatâsa mâr a Csehszlovâk
Kôztârsasâg keretén belûl ment végbe. A mâsodik vilâghâborû

alatt megkapta a magyar âllampolgârsâgot, mikor Kârpâtalja
megint Magyarorszâgé lett. De a szovjet "felszabadîtâs" ôta
Kârpâtaljât hozzâcsatoltâk az Ukrân Szovjet Szocialista Kôz-

târsasâghoz, tehât ma mâr szovjet âllampolgâr. És ahhoz, hogy
egy rdvid élet alatt négy âllampolgârsâgot élvezzen, nem is
kellett neki elkôltôznie Ungvârrôl. Ez tényleg megkérdôjelezi
az âllami hatalmak âllhatatossâgât.

A mâsik esemény a tâvoli Pakisztân Kôztârsasâgban
jâtszôdott le pâr évvel ezelôtt, amikor a bîrôsâg elé idézték az
c&yik pathân tôrzsfônôkôt âllamellenes tevékenységek miatt,

naert ellenezte a pakisztâni âllami szervek kôzpontosîtô
munkâjât a kôzoktatâsban. A bîrôsâg elôtt megkérdezték tôle:

miért nem hûséges Pakisztân kormânyâhoz, miért ellenzi
ennek erôfeszitéseit a kôzoktatâs terén. Az ôreg tôrzsfônôk

erre azt mondta, hogy ô bizony hûséges a pakisztâni
kormânyhoz, de ô egyben mâsnak is tartozik hûséggel, —mert
d nem csupân pakisztân âllampolgâr. Megjegyezte, hogy a

jelen pakisztâni kormdny csak pâr éves (miutân két éve bukott
meg a Bhutto-kormâny), sôt maga a pakisztân dllam is alig 30
éves, és ô mâr ennek létrehozâsa elôtt is élt negyven évet, de

mindig mint a pathân népkôzôsség tagja, — mely legalâbb
2,000 évre tudja visszavezetni létezését.
Ebben a két epizôdban ôsszetômôrltve talâlhatjuk mi,
szétszôrtsâgi magyarok is a teendôinket. Emlékeztetés —
irânymutatâs! Amerikai, ausztrâl, brazil, kanadai, stb. pol-

gârsâgunk nem merîti ki hûségunket! Bâr polgârai vagyunk
ezeknek az âllamoknak és engedelmességgel tartozunk a
kormânyoknak és rezsimeknek, ezen kîvûl magyarok is

vagyunk, akiknek megvan a sajât népkôzôsségunk, amely
minden âllamhatalom, kormâny, rezsim és hivatalos nemzet

fôlôtt âll: igazi hazânk a magasban. Ehhez legryùnk hûségesek
ôrôkké!

ELLENTÉTES SZEMPONTOK

Az elhangzott két elôadâshoz a jelenlévôk kôzûl hârman
szôltak hozzâ.

Héthalmi Pdth Kdroly (Los Angeles, CA) a magyar nyelv és
kultûra tanîtâsânak jôvôje szempontjâbôl az egyhâzak jelentôségéra mutât râ. Megfigyelése szerint a katolikus egyhâzkôzségekben és a protestâns gyûlekezetekben tômôrûlt magyarsâg gyermekei jôl beszélnek magyarui s a magyar
kulturâlis ôrôkséget is hîven ôrzik, mert minden tekintetben
kielégîtô vallâs-erkôlcsi nevelésben részesûlnek, ami magyar
népi és nemzeti ôntudatukat is ébren tartja, erôsîti. Az
amerikai magyar jôvô biztosîtâsânak legcélravezetôbb ûtja
tehât hitéletûnk âpolâsa, egyhâzi szervezeteink fenntartâsa.
Szabadkai Sdndor helyesnek és szûkségesnek tartja a
fogalmak tisztâzâsât, a magyar jôvô biztosîtâsa érdekében
azonban fontosabbnak tekinti, hogy a tisztâzott fogalmak
ismeretében a tanîtôk arrôl gyôzik meg tanîtvânyaikat, hogy
Magyarorszâgnak szûksége van râjuk. Erre viszont csak
emigrâciôs nevelôk alkalmasak. Még megfelelô szakképesîtés
hiânyâban is alkalmasabbak, mint az otthonrôl kikûldôtt szak-

képzett nevelôk, akik a jelenlegi rendszer irânt akaratlanul is
bizonyosrokonszenvetkeltenek tamtvânyaikban. Sohasem âllitottuk, hogy minden, ami otthon tôrténik, eleve rossz; de
szâmtalan esetben meggyôzôdhettiink rôla, hogy egyes tôrténelmi és târsadalmi kérdésekben hazulrôl teljesen torz és hamis
képetkapunk. Elzârkôznunk mereven nem szabad, de ami tan-

kônyvekben, szakkônyvekben kikerûl, azt gondosan ât kell
vizsgâlnunk, mert mi csak a nemzetpolitikai szempontbôl
teljesen kifogâstalan tôrekvések megvalôsîtâsâra nevelhetjûk
gyermekeinket.

Sass Mdrton (Chicago, IL) megîtélése szerint gyermekeink
nem sûketek és vakok, hogy csak azt fogadjâk el, amit mi
helyesnek talâlunk. A nemzedékek kôzt mindig voltak
ellentétek, nekûnk is bele kell tôrôdnûnk, hogy az utânunk
kôvetkezô fiatalok mâsképp lâtjâk sorskérdéseinket, mint
ahogy mi lâttuk azokat. A fiataloknak elsôsorban alapvetô
koncepciôkat kell adnunk, hogy maguk foglalhassanak âllâspontot. Néhâny fonâksâgra is râmutat, ami szerinte semmi-

képpen sem jârul hozzâ az amerikai magyar jôvô biztositâsâhoz. Értékes kezdeményezéseket, egyetemi tanulmânyokat
emigrâciôs "elvi" alapon bojkottâlunk, de bosszantô hibâkat
nem tudunk kikûszôbôlni, komoly nevelési célokat nem
tâmogatunk. Arrôl is elfeledkezûnk, hogy ifjûsâgunk a
magyarsâgot mindig csak mâsodkézbôl kapja, magyar cser-

kész- és mâs ôsszejôveteleit alagsori helyiségekben rendezheti.
Ne ringassuk magunkat âlomvilâgba. Vegyûk tudomâsul,
hogy ami van, az van és engedjûk fiataljainkat a maguk ûtjân
meggyôzôdésùk szerint haladni.

Somogyt Ferenc dr. :

MEGOLDATLAN KÉRDÉSEK,
ELODÂZHATATLAN FELADATOK

Oszintén meg kell âllapîtanunk, hogy azokat az alapvetô

kérdéseket, amelyeknek megbeszélése céljâbôl a kerekasztalkonferencia ôsszeûlt és amelyeket St. Clair Jôzsef kitûnô
bevezetôjében kûlôn is felvetett, nem oldottuk meg. Azokkal a
nehézségekkel és fonâksâgokkal, amelyekre Sass Mârton volt
szîves figyelmûnket felhîvni, egyetemi vonatkozâsban Palasics

Jdnos dr-ral és néhai B. Kovdcs Fréddval egyutt mâr az 1960-as
években szembekerûltûnk. Tôrekvéseink ugyanûgy meghiûsultak, mint ahog^y utânunk néhai Oszldnyi Robert minden hôsi
erôfeszîtése is hiâbavalônak bizonyult. Az âllîtôlag 105.000

fônyi clevelandi magfyarsâg magasabb fokû magyarsâgisme-

retek szerzésére vonatkozô kôzônye sem menthet fel azonban

bennûnket az alôl a kôtelezettségunk alôl, hogy —dum spiro,
spero — elodâzhatatlan feladatainkat megâllapîtsuk. Ezért

1• a magyar iskolâk, tanfolyamok, tanîtôk, elôadôk.
nevelôk adatainak ôsszegyûjtésére és nyilvântartâsâra mindent
tnegteszûnk;

2. a hazai kozmûvelôdési kapcsolatok természetére, lehetôségeire és korlâtaira vonatkozô âllâspontokat az egyetemes

magyar jôvô szempontjainak szigorû mérlegelésével igyekszûnk
meghatârozni;

3. a magyar nyelv és kultûra tanîtâsâra vonatkozô

jogszabâlyokat egybegyûjtjûk s az azok alapjân igénybevehetô
alapokrôl a lehetôséghez képest kielégîtô kimutatâst készitûnk;
4. a lehetô legrôvidebb idôn belûl magyar nyelvi konferencia rendezésére, ôsszehivâsâra teszûnk javaslatot (mivel
megîtélésûnk szerint a magyar nyelv a kûlfôldôn nemcsak az
anya, hanem az apa nyelve is lehet, konferenciânkat nem
korlâtozhatjuk az anyanyelvre);
5. keressûk a magyar tanîtô- és tanârképzés lehetôségeit;
6. megtesszûk a szûkséges lépéseket a magyar nyelv tisz-

tasâgânak megôrzésére, valamint helyes szôtâri,

fordîtâsi

értelmezésére;
7. âllamilag engedélyezett magyar iskolâk létesîtését szorgalmazzuk.
A kerekasztal-konferencia a tanâcskozâsi elnôk javasiatait
egyhangûlag elfogadja s azok gyakorlati végrehajtâsâra a

Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâga részérôl
bizottsâgot kéri fel.

kikûldôtt

A KULTÛRCSERE FF.T TF.TET F.I
Stirbng Gyôrgy (Washington, DC):
DIALÔGUS ÉS KULTÛRCSERE

Tavaly azzal a kérdéssel foglalkoztunk: mire megyûnk a
"dîalôgus"-5al? Ezt a kérdést akkor Nagy Gyôrgy dr.
(Toronto, Ont. Kanada), Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA)

vilâgîtotta meg jômagamon kîvul. Ezt azért emlîtem, mert
meg^télésem szerint a dialôgus és a kultûrcsere, amelyrôl most

lesz szô, szorosan ôsszefûgg egymâssal. Mindkettônek "feltételei" majdnem azonosak.

A kultûrcsere kapcsân râ kell mutatnom, hogy a kiilûgy-

nainisztérium (State Department) a magyar âllammal tôrtént
megâllapodâs alapjân ilyennek azt a cserét tekinti, amelynek

keretében az Egyesûlt Âllamokbôl fôként tudôsok mennek
Magyarorszâgra és onnan — ugyancsak fôként tudôsok
jônnek az Egyesûlt Âllamokba. Ez nem az a "kultûrcsere',
amirôl mi beszélûnk. Mi arrôl akarunk târgyalni, mik lehetnek
azok a feltételek, amelyek ellenében a magryar emigrâciô
tudôsai, îrôi, mûvészei cserelâtogatâsra mehetnének Magyar
orszâgra.

Es itt jutunk el a kérdés mâsodik részéhez, amely tisztân

elméleti. Ebbôl a szempontbôl hangsûlyozottan elôre kell
bocsâtanunk, hogy az otthonnal valô kapcsolatokat senki el
nem akarja vâgni. A kapcsolatok fenntartâsa vagy kiépitése

szempontjâbôl azonban tudnunk kell, hogy mi politikai
emigrânsok vagyunk, elvi engedményeket tehât nem tehetûnk.

Fazakas Ferenc (Mountain View, CA):
AMIBÔL A MAGYAR NÉPNEK IS
HASZNA LENNE

"Timeo Danaos et dona ferentes". (Félek a gôrôgôktôl,
mégha ajândékot hoznak is.) Ez a Trôja ostromâval kapcso-

latos ôkori mondas és a falôval valô cselszôvô becsapâs jut
eszembe a

kultûrcserével kapcsolatban. A kommunistâk
azonban még ajândékot sem hoznak, mert a rabszolgasâgot
semmilyen luciferi-marxi dialektikâval sem lehet ajândéknak
nevezni. Boldogult Mmdszenfy bîborosunk ôrôkségként hagyta
rânk a kôvetkezô ûzenetet: "Ne higgyetek

a

kommunista

rendszernek, mert a farkas bârânybôrben

is

csak

farkas

marad!"

A mâsodik vilâghâborû utân a

két

nagyhatalom,

az

Egyesûlt Âllamok és a Szovjetuniô kôzti viszonyt az ûn.
hideghâborû jellemezte, amelynek kiemelkedô
a berlini légihîd, a koreai hâborû,

az

eseményei:

1956-os

magyar

szabadsâgharc, a berlini fal megépîtése, majd a kubai Bay of

Pig-nél tervezett és az Egyesûlt Âllamok âltal cserbenhagyott
partraszâllâs, végûl a kubai ûn.

misszil

vâlsâg.

Ezek

a

konfrontâciôk — a légihîd kivételével — az Egyesûlt Allamok
presztizs-veszteségével vagy teljes kudarcâval végzôdtek, mert
az itthoni ôsszeeskûvôk és azok zsoldosai îgy is tervezték.
Ezt a kort vâltotta fel a vôrôsôk nagyszerû sakkbûzâsa, az

ûn. "détente", vagyis enyhûlés politikâjânak korszaka, amely

nek eredménye az Egyesûlt Allamok és nagyjâbôl a szabad
vilâg lélektani leszerelése lett a kommunizmussal szemben.

Csak gondoljunk a tôrvényhozâs belbiztonsâgi bizottsâgainak
megszûntetésére, az Amerika-ellenes, felforgatô (szubverzîv)
egyesûletek nyilvântartâsânak eltôrlésére, az F.B.E és C.EA.
titkos személyi lapjainak megsemmisitésére és ilyenirânyû
tevékenységének megtiltâsâra az egykéz-sajtônak azzal a
megokolâsâval, hogy elmûlt az a hisztérikus idô, amikor az
antikommunistâk minden âgy alatt vôrôst sejtettek. Ez egyszer
talân annyiban igazuk volt, hogy kôzben a komcsik nem az âgy
alâ bûjtak, hanem az âgyba fekûdtek be.
Ennek a détente-nak fattyûhajtâsa az ûn.

kultûrcsere,

amelynek taglalâsâboz csak annyit fûzôk: egyszerûen nem
hiszek benne. Ûgy érzem, hogy életembôl tûlsok idôt

fordîtottam a kommunizmus megismerésére, de olyan eseményt nem tudnék megemlîteni, amiben a kommunistâk a

nélkûl részt vettek volna, hogy abbôl nekik kôzvetve vagy

kôzvetlenûl hasznuk ne lett volna. Ez még azokban az
esetekben is îgy volt, amikor elôvigyâzatos, a marxista taktikât

jôl ismerô târgyalô felekkel âlltak szemben.
Mâsrészt 25 éve kîsérem figyelemmel azt a mâsik Amerikât,
a patriôtâk milliôit, akik nem juthatnak szôhoz, mert
élethalâlharcban âllnak az uralkodô, keleti-parti ûn. "estab
lishment "-tel s îgy ûgyszôlvân fôldalatti (szâmizdât) kiizdelmet

folytatnak. Ez a jobboldali Amerika perdôntôen bizonyîtja,
hogy Woodrow Wilson 1912. évi elnôkké vâlasztâsa ôta az

Egyesult Âllamok vezetôi majdnem kivétel nélkiil a vilâgôsszeeskùvés szolgâlatâban âllnak s 1933 ôta a vilâgkormâny
ûtjainak egyengetése érdekében a kommunizmus leghat-

hatôsabb segîtôi. Az a megâllapîtâs, hogy a C.F.R., vagyis a
Council on Foreign Relations intézi az Egyesult Âllamok sorsât, kôzvetlenûl-kôzvetve az egész vilâgét is az utolsô fél évszâzadban, kezd kôztudomâsûvâ vâlni. Az elôbb felsorolt tôrténeti

események a vietnâmi katasztrôfâval és még nagyon sok fel
nem sorolt amerikai kudarccal egryûtt nem tôrténhettek volna
nieg, ha a kulisszâk môgôtt az Amerikât elârulô vezetô réteg
nem îgy tervezte volna. Ha ugyanis nem elôre kitervezett
menetrend érvényesûlt volna — mondjâk a konzervatîvok, —

akkor a valôszînûségszâmîtâs alapjân néha az amerikai oldal
is nyert volna.
A végsô cél azonban a diktatûrân alapulô vilâgkormâny s a
vilâgôsszeeskùvôk mindent ennek a célnak elérése érdekében

tesznek, îgy az amerikai-szovjet vagy amerikai-magyar kultûrcserét is ennek szolgâlatâba âllîtottâk és mindkét oldalon
annak tudatâban kôtôttek meg, hogy a csere csak egy irânyû
lesz és csak a kommunizmus terjesztését segîti. Ezt nem én
sûtôttem ki, ezt az utolsô vâlasztâson jelentôsen megerôsôdôtt

amerikai jobboldal âllîtja és szavahihetôen bizonyîtja. Mindezek tudatâban csak azt a véleményt kockâztatom meg, hogy
mi az Egyesult Allamok kûlûgyminisztériumâtôl a legcsekélyebb segîtséget sem kapjuk meg arra, hogy Kâdârék olyan

tisztességes, kétirânyû kultûrcserét bonyolîtsanak le, amelybôl
a magyar népnek is valami haszna lenne.

HarasztiEndre (Hamilton, Ont., Kanada):

A KULTÛRCSERE FELTÉTELEI
Nem vitâs, hogy az ûgynevezett "kultûrcsere" kérdése az
utôbbi évek sorân egyre jobban elôtérbe kerûl az emigrâciô
berkeiben. Mint minden magyar târsadalompolitikai kérdésben, — mint ez vârhatô isvolt — a "kultûrcsere" kérdésében is
értesûlhettûnk mérsékelt és szélsôséges âllâspontokrôl. Néha
még tôbb volt a szélsôséges âllâspont, mint a târgyilagos. Ez

érthetô, megbocsâthatô, hiszen szdmkivetettségûnkben, elkeseredésûnkben legtôbben hajlamosak vagyunk arra, hogy az
egyetemes magyar nemzetpolitikdtôl jobbra vagy balra elhajoljunk, sajdt sorsunky. szenvedéseink szubjektiv szemûvegén
kôzelûsûk meg a "kultûrcsere" problémdjdt is.

Ne feledjûk eh az dllam és a nemzet kôzt kûlônbség van. Az
âllam szûk politikai fogalom, a nemzet viszont lényegesen

tâgabb kôrû érzelmi és kulturâlis fogalom. Magyar szempontbôl ez azt jelenti, hogy mig a jelenlegi magyar âllamhatârok kôzôtt 10 milliô polgâr él, addig ezen a fôldgolyôn kb. 15
milliô lélek tartozik a nemzet fogalmâba. Ez azt is jelenti, hogy
bar — kettôs âllampolgârsâgunk ellenére — a szôrvânymagyarsâg és az utôdâllamok magyarsâga nem él az âllam jogi és
târsadalmi keretei kôzôtt, mégis mindannyian, az egész 15
milliônyian bizony a magyar nemzet szerves alkotôelemei
vagyunk akâr Budapesten, Debrecenben, akâr Kolozsvârt,

Clevelandben, vagy Torontôban élûnk! A magyar nemzet itt
van, velûnk van, ahol magyar szô, magyar nota hallik,
Rdkôczi, Kossuth, Petôfilelke drad! Sûlyos hibdt kôvetnénk et,

ha nem disztingvdlndnk, ha egy skatulydba tennénk rôgeszmés
boszorkdnyûldôzésûnkben kivétel nélkûl

minden

hazulrôl

jôvôt! Sûlyos hibdt kôvetnénk el, ha nem ismernénk fel, hogy
otthon nemcsak a maiidôk "tôrôk dfiuma" van, hanem — még
ma is — életerôs, tehetséges magyar nép él — Vôrôsmarty
szavaival — "megfogyva bâr, de tôrve nem!".

A mai trianoni-pârizsi hatârok kôzt élô magyar nép a
magyar nemzet 66 %-ât, tehât tûlnyomô tôbbségét jelenti. A
magyar nemzet kétharmad része tehât a magyar âllam
teriiletén él és — Isten segîtségével — tûlél majd mindent. Az
âllamban élô nemzetrész a fa, amelynek mi, az utôdâllamok-

ban és szôrvânyban élô egyharmad rész tagjai, csupân âgai,
gallyai, levelei vagyunk. Ha mi szélsôséges tûlzâsba esnénk és a
teljes elszigetelést hirdetnénk, tennénk magunkévâ, ha lefûrészelnénk âgunkat a hazai kultûra fâjârôl, akkor a mi âgunk
nem maradna meg a levegôben, hanem — idegen nyelvte-

rûleten, idegen hatâsok alatt, elôbb-utôbb lezuhanna a porba
és elszâradna. Csakis a fdval valô dllandô kapcsolat tartja meg
a trianoni-pârizsi hatârokon dtnyûlô nemzetrészek fadgait a
magyar nemzeti kultûra gyônyôrû fakorondjdban! Ezért azt
mondom, hogy lôkjûk el a mai Kollonits Lipôtok, Metter-

nichek, Haynauk kezét magunktôl, de ne essûnk tûlzâsba; ne
lôkjûk el a Bethlen Gâborok, Râkôczik, Kossuthok, Petôfik
otthonélô lelkét is. Ônmagunkat bûntetnénk vele! Ne âltalânositsunk, ne képzeljûnk ôrdôgôt még a tômjénfûstben is. Ne
ôntsûk ki a csecsemôt a fûrdôvîzzel!

Elvitathatatlan, hogy kôlcsônôsségrôl csak akkor beszélhetûnk, ha a hazai és emigrdns irôk, kôltôk, tôrténészek,
mûvészek, tudôsok Idtogatdsa és elôaddsa kôlcsônôsen tôrtén-

hetik. Eddig az volt a helyzet, hogy hazulrôl tôbbségben a
"kijelôltek" és csak nagyon kis szâzalékban ûn. "ônkéntesek"
jôhettek hozzânk. Prôbâljunk megâllapodni olyan megoldâsban, hogy a hazulrôl jôvôknek tûlnyomô része ne "hivatalos
jelôlt" legyen, hanem "ônkéntes"; ugyanakkor pedig az
ittkintrôl hazalâtogatô — s remélhetôleg nyîlt szînen, sajtô,
kônyv hasâbjân is felbukkanô — trô, tudôs, tôrténész, mûvész
ne legyen kizdrôlagosan "ônkéntes", hanem kinti kultûrszervezeteink tudatos jelôltje és képmselôje. Egyetértek Sisa Istvdn
"Arccal Magyarorszâg felé" cîmû cikkébôl azzal, hogy legyen a

kétoldalûsâg, a kôlcsônôsség olyan, hogy részvételûnk szolgdlja
az erdélyi magyarsdg mentését, az otthoni ifjûsdg tôrténelmi
hivatdstudatdnak felébresztését és természetesen sajdt ifjûsdgunk magyarnak valô megtartdsdt.
A kultûrcsere azonban nem lehet mds, mint a magyar

nemzeti kultûra hivatottjainak otthon és kint valô becsûletes
érintkezése: az irô, kôltô, mûvész, tôrténész, tudôs alkotdsa-

inak nyilvdnossdgra hozatala olyan kôzônség elôtt, amely
ezdltal felismeri, hogy otthon és kint egyardnt él, virdgzzk a
magyar kultûra s a 15 milliônyi magyar nemzet — egyedei
bdrhol legyenek is — egy és oszthatatlan!

"Politikamentes" legyen-e a kultûrcsere? Jôl tudjuk, hogy

teljes politikamentesség: eszmei és gyakorlati lehetetlenség.
Vegyunk kezûnkbe egy irodalomtôrténetkônyvet és lâthatjuk,
hogy az nem mâs, mint a magyar nemzeti tôrténelem
kulturâlis s'ikon megjelenô, hûséges vetûlete. Mindebbôl az
kôvetkezik, hogy a kultûrcsere nem politikamentes. Mindkét
oldalrôl meg kell jelennie benne a lehetô legtârgyilagosabb
nemzetpolitikdnak! A két oldal nemzetpolitikâja néha csodâlatosan hasonlît majd egymâsra. És ezen ne csodâlkozzunk, —
hiszen egy nemzet vagyunk! Egyes kérdésekben a két oldal ûn.
"nemzetpolitikâja" némi eltérést mutât, s ezen se csodâl
kozzunk. Az eltérés oka nem mindig az, hogy az orszâg idegen

megszâllâs alatt van. Néha a hazânkbôl valô tûlhosszû tâvollét
is oka lehet annak, hogy bizonyos eszmék, felfedezett ûj utak
ismeretlenek maradtak szâmunkra. Râkôczi idegenkedett
volna azoktôl a magyar voltariânusoktôl, akik végiil is 1848
forradalmât idézték elô. Az emigrâns Kossuth félreimserte
Deâk Ferenc valôdi intenciôit és viszolygott volna az Ady

Endre-féle polgâri radikâlisok egynémely elméletétôl. A hazai
irô szâmâra is ismeretlen teriilet a nyugati tîpusû polgâri
demokrâcia, amely viszont a mi nemzetpolitikânkra van néha
jô, néha rossz hatâssal.

Nem lehet teljesen politikamentes a kultûrcsere, de legyen
teljesen pârtpolitikamentes! Ne jôjjôn kôzénk âlpâtoszt fuvolâzni a sztâlinizmus visszakîsértô szelleme még akkor se, ha
frissen festett piros-fehér-zold zâszlôt lobogtat felénk. Ugyanakkor jô lenne, ha nem képviselné az âllamhatârokon kîvûl allô

magyar nemzetrészt olyan âltudôs, âltôrténész, âlîrô,

aki

ugyancsak televan pâtosszal és kokârdâval, de mindenki tudja
- otthon és kint egyarânt, — hogy az illetôt kicsinyes,
szélsôséges pârtszempontok vezetik. Aki pedig — bârmelyik
oldalon is — ôsszetéveszti a nemzetpolitikdt a sajdt "kûlônbejdratû" pdrtpolitikdjdval, attôl Isten ôrizzen meg mindnydjunkat és a kultûrcserét is!

Természetesen ma mâr van bizonyos értelemben vett

"kultûrcsere", tehât csak a meglevô alapok becsûletes,
târgyilagos kiszélesîtésérôl van szô. Kilâtogatô rokonaink
barâtaink is beszélnek a hazai kulturâlis viszonyokrôl és ezek a
kôzlések néha fedik, néha nem fedik a hazûlrôl kiildôtt

"hivatalosak" tâjékoztatâsait. Ha hazamegyek, akkor —
barâti, rokoni kôrben — beszélek a kinti nemzeti kônyvkiadâsrôl és sajtôrôl, beszélek Kanadâban alapîtott két irodalmi
kôrôm munkâjârôl, mely irodalmi-tôrténelmi egyesûletecskék
valôban olyanok, mint Végvâri kis pâsztortûzei az emigrâciô
téli éjszakâjâban. A kultûrcsere kiszélesitése ennél sokkal
tôbbet kîvân.

Természetes és feltétlenûl szùkséges, hogy emigrdns trôk,
kôltôk, tudôsok, tôrténészek, mûvészek cikkeit meg kellene
jelentetni hazai lapokban és hazai irôk cikkeit az eddiginél
taldn nagyobb mértékben kinti sajtônk hasdbjain. Kinti
nemzeti — angol, francia, német, magyar stb. — nyelvû
kônyveink ârusîtâsât otthon lehetôvé kell tenni. A nekûnk
rendszeresen kûldôzgetett Magyar Htrek cîmû képeslapot
otthon is kellene ârusîtani; ezt is fontos feltételként kellene
kikôtnûnk.

A hazai kiadâsû tankônyvekkel szemben kint meg kell
szûntetni azt a merev âllâspontot, hogy ha hazai kiadvâny,
akkor mindenképpen el kell vetni. Mielôtt itéletet mondunk,
elôbb egy-egy tankônyvet iskolabizottsâgainknak, cserkészvezetôinknek alaposan ât kell tanulmânyozniuk. Ha sekélyes és

manipuldns pdrtpolitika nyomait taldljuk bennûk, akkor
annak természetesen nincs helye gyermekeink, ifjaink kezében.
Ha azonban megdllja a kinti vizsgdlat prôbdjdt, akkor ne
kezeljûk a kônyvet ûgy, mintha leprateleprôl kûldték volna, és
adjuk azt tanîtôink kezébe, akik mâr amûgy is tudjâk, hogy
melyik kônyv melyik szakaszât érdemes és ajânlatos tanitvânyaiknak tanitani. Ne feledjûk: nem a kônyv, hanem a tanîtô
tanit. A kônyv csak segédeszkôz.
A kultûrcsere fontos feltétele az ûn. "Magyarok Vildgszôvetségé"-nek dtszervezése. Az âllamapparâtus megbizottjainak ôsszecsoportosîtâsa erre kiilônôsképpen kijelôlt kulturâlis "Bôlogatô Jânosok"-kal sem nyelvtanilag, sem kulturâlisan nem nevezhetô "szôvetség"-nek. Ajdnlatos volna, ha a
hazai irôk, kôltôk, tudôsok, tôrténészek, mûvészek vdllaira,

becsûletére épûlne fel a Vildgszôvetség, akik aztdn ebbe
belevonndk Erdély, a Délvidék, a Felvidék, Nyugat-Magyar-

orszdg és a szôrvdnymagyarsdg kiemelkedô ésfelelôsségtudattôl
eltelt képviselôit, elsôsorban itt is a magyar kultûra terûletén

ténykedôket. Az îgy âtszervezett Vilâgszôvetség aztân szervez-

zen anyanyelvi, tôrténelmi, tudomânyos, mûvészeti stb.

konferencidkat ne csak Magyarorszdgon, hanem olyan vârosokban, ahol a magyarsdg nagy tômegben van jelen; ahol a
szabad sajtô jelenléte biztosîtott, ahol szabad a vita, szabad a
kritika s ahol a sajtô, râdiô, televiziô munkatârsai âltal
interjûolt személyeknek tôbbé nem kell tartaniuk attôl, hogy
nyilatkozatukra, mire a nyilvânossâg elé kerûl, maguk sem
ismernek râ tôbbé.

Tudom, hogy sokan nem értenek velem egyet, ha nyiltan,

ôszintén megvallom, elvben nem vagyok ellene a Balatonnâl,
Sârospatakon, Magyarorszâg szâmos mâs szép helyén rendezett
ifjûsdgi és gyermektdboroknzk, egyetemi és kôzépiskolâs fokon
rendezett tanfolyamoknak, tanulmânyi kirândulâsoknak.
Kérdem-.hogyan tudndnk megszereltetni itt szûletett, itt felnôtt
gyermekeinkkel az édes Hazdt, ha ugyanakkor foggalkÔTÔmmel kûzdûnk az ellen, hogy Magyarorszdgon kôrûlnézzenek? Természetesen, akinek vannak megbîzhatô és
vendégszeretô rokonai, elsôsorban ezekhez kûldje gyermekeit.
Ha gyermekeink otthon tôltenek egy szép nyarat, ha egy-egy
bôlcs, tapasztalt rokon vagy barât hâztartâsânak lesznek

heteken keresztûl tagjai, ha hazai ifjak târsasâgâban tôltik
szûnidejûket, — végeredményben ez a legjobb kultûrcsere.
Akinek erre môdja, lehetôsége nincs, az kénytelen az âllamilag
rendezett intézményes tâborozâsra, kurzusokra kûldeni gyermekét és ennél a pontnâl természetesen a becsûletes kultûr

csere feltétele, hogy az otthon tartôzkodô ifjû valôban magyar
kultûrât, magyar irodalmat, mûvészetet tanuljon s ne vâljék

pârtideolôgusok zsâkmânyâvâ. Helyes volna, ha gyermekcsoportok kinti, sajdt tanîtôikkal mehetnének tanulmânyi

kirdnduldsra,

velûk

egyûtt tdborozndnak s

ez

mindjdrt

alkalmat adna nemcsak a gyermekek, de a hazai és kinti

tanerôk pedagôgiai tapasztalatcseréjére, kultûrcseréjére is.
A kétoldali, kétirânyû, becsûletes kultûrcsere persze azt is

megkivânja, hogy ne csak otthon, hanem kint is legyen
tdborozds hazai gyermekek tômeges részvételével. Ez szép

példâja lehetne annak, hogy valôjâban egy nemzet vagyunk s
mint ahogy a balatoni tâbor lehetôséget ad a kûlfôldôn felnôtt

gyermek jobb magyarrâ tételéhez, ugyanannyira lehetôséget

ad az amerikai, nyugat-németorszâgi, ausztrâliai stb. gyermektâbor arra, hogy meglâssa a hazai, szûkre szabott
kôrûlményeken felnôtt ifjû magyar, hogy milyen nagy és szép a
vilâg, mennyi magyar él kùlfôldôn és milyen nemes, nagyszerû
dolog a cserkészet. Cserébe aztân ô is tanîtgathatja kûlfôldi
magyar jâtszôpajtâsât édes anyanyelviinkre, amelyet valôszînûleg ô tud jobban s — ezzel is két legyet ûtôttûnk
egycsapâsra.

Nem szabad elfeledkeznùnk a kiâllûâsokràl, az irodalmi,

mûvészeti kôrôk kapcsolatairôl, az egyetemek kultûrcseréjérôl
stb. A lényeg, hogy nekûnk nincs félni-, rettegnivalônk a
kultûrcserétôl. A trianoni-pârizsi hatârokon kîviil élô magyarsâgot

nézve

kisebbség

vagyunk,

mert

az

egyetemes

magyarsâgnak csak 1/3-ât képviseljûk. Ha viszont a becsûletes
magyar kultûràt kôvetelôk, nemzeti életet élni akarôk szdmât

nézzûk, akkor miénk a tûlnyomô tôbbség, hiszen velûnk van

nemcsak a szôrvànymagyarsâg, nemcsak az utôdâllamok
magyarsdga, de az otthon élô nemzet 95 %-a is.

A kultûrcsere nem mâs, mint kôlcsônôs tanîtâs és tanulâs.

A magyar nemzet tagjai tanîtsâk egymâst és tanuljanak
egymâstôl — bârhol élnek is — Budapesttôl Szabadkân ât
egészen Buenos Airesig. Megértem az ôvatossâgot, én is
ajâniom az ôvatossâgot, de kérve kérek mindenkit, ne vessék
meg azokat, sôt tdmogassdk, akik hivei a kétoldalû, becsûletes
kultûrcserének. Ha elszigetelôdûnk, ha levdgjuk a hazai fa
dgait, akkor a fa is csonka marad, a mi dgunk pedig — egy-két
nemzedék utdn — a fôldôn, a sdrban pusztulô, korhadô,
rothadô dg lesz csupdn. Kultûrcserére szûkség van, de nézzûk
meg, hogy kivel cserélûnk és mit cserélûnk!

KULÔNBÔZO SZEMPONTOK

Kollarits Béla dr. (Glenmont, NY) fenntartâssal nyilatkozott a kultûrcserérôl. Elsôsorban is arra mutât râ, hogy amit

a

kôzvélemény

"kultûrcsere" néven emleget,

a

magyar

emigrâciô szempontjâbôl nem is nevezhetô kultûrcserének,
mert az otthoni és az emigrâciôs magyarsâg lényegében azonos
kultûrâhoz tartozik.

A kultûrcsere helyes értelmezésben a kûlônbôzô népek kôzt

valô kôzeledés egyik môdja a kôlcsônôs megértés elôsegîtése
céljâbôl, két orszâg kétoldalû megâllapodâsa a kulturâlis
kûlônbségek, kulturâlis sajâtossâgok bemutatâsâra. Az ilyen
egyezmények âltalâban tôbbet kîvânnak elôsegîteni, mint a szô
legszorosabb értelmében vett kultûra bemutatâsât. A magyar
és az amerikai kormâny kultûregyezménye sem kivétel. Ezt
bizonyîtja az âllamkôzi megâllapodâs elnevezése is: "kulturâlis,
oktatâsi, tudomânyos és mûszaki-tudomânyos egyezmény. "
Az egyezmény ellen az emigrâciôs panaszok fôleg azért
meriilnek fel, mert amîg Magyarorszâgrôl akadâlytalanul
jôhetnek Amerikâba irôk, nyelvészek, elôadômûvészek, szînjâtszô- és tânccsoportok, szabadon âramlanak be a magyar
kônyvek, ûjsâgok és mâs sajtôtermékek, amelyeket itt
korlâtlanul terjeszteni lehet, addig innen csak olyan magyar
tudôsok, irôk és mûvészek mehetnek haza, akik ellen az otthoni
kormânyzatnak nincs kifogdsa és azok a magyar sajtôtermékek
juthatnak be Magyarorszâgra, amelyek az otthoni uralom
szempontjdbôl kifogâstalanok. Mivel pedig otthon a marxi
felfogâs "kultûrâja" érvényesûl, az emigrâciôs magyarsâg
kultûrâja pedig a demokratikus szabad târsadalom hagyomânyos megnyilatkozâsa, érthetô, hogy a kultûrcsere kôvetkeztében valôjâban mi csak veszitûnk, feladunk, viszonzâsul
semmit sem kapunk.
Azt is meg kell âllapîtanunk, hogy a sûrûn idelâtogatô
magyarorszâgi tudôs, îrô és mûvész "vendégek" nem is a
kulturâlis egyezmény alapjân "cserébe" jônnek, hanem a
Magyarok Vilâgszôvetsége néven ismert propagandaszervezet
kikûldôttjeként, legtôbbszôr ugyanannak a szervezetnek itteni
tagjai részérôl tôrténô "meghîvâs" alapjân.

Nâdas Jdnos dr. szerint a kiértékelés bîr dôntô jelentôséggel. A kiértékelés eredményének pedig — fôtiszteletû Béky
Zoltdn dr. véleményének megfelelôen is — egy az egyhez
arânyâban kell mutatkoznia. Ahâny tudôst, ahâny mûvészt

kûldenek ki Magyarorszâgrôl hozzânk, ugyanannyit engedjenek be hasonlô lehetôséggel Magyarorszâgra. A mai helyzet
az, hogy a Magyarok Vilâgszôvetsége tudôsok âlarcâban
propagandistâkat kûld ki, akiknek az a feladatuk, hogy a
magyar emigrâciôt felmérjék és ellenâllâsât megtôrjék. A

kultûrcsere feltételeiben valô ôszinte megâllapodâs szinte
lehetetlen, mert a magyarorszâgi kormânyzat nem a magyar
népet képviseli, nem ônâllô, hanem a moszkvai kormânyzattôl
fûggô szerv, amely bârmikor lecserélhetô. A budapesti
kormânyzat még az erdélyi magyarsâg védelmét sûrgetô
kôveteléseinkkel szemben is sûket maradt. Mâs szempontbôl
viszont a Szent Korona jelképi voltâra kell hivatkoznunk. E
szerint ugyanis a Szent Koronânak minden magyar tagja
— bârhol éljen is a fôld hâtân — s ezen az alapon részt
akarunk venni a magyar jôvô kialakitâsâban.
*

Jôkay Lajos (Chicago, IL) az egyirânyû kultûrcserével
kapcsolatban a kôvetkezôket szeretné megjegyezni; Prôbâljuk a
lâtogatô "kultûr-turistâkat" a nemzeti emigrâciô céljaira
felhasznâlni. Menjûnk el elôadâsaikra és hallgassuk meg ôket:
tudjuk meg, tulajdonképpen miben is tôrik a fejûket. Ha attôl
félûnk, hogy bârmi môdon befolyâsolhatjâk gondolkozâsunkat, ez rânk vonatkozôan szomorû szegénységi bizonyîtvânyt jelent. Ilyenkor hozzuk a lâtogatôk tudomâsâra, hogy
minket elsôsorban az érdekel, a mai magyar vezetôség mit tesz
a felvidéki, erdélyi és délvidéki magyarsâg érdekében. Ezt kell
szûntelenûl hangoztatnunk, hogy végûl is, amikor hazatérnek,
vigyék magukkal ezt az ûzenetet: minket igenis a megszâllt
teriileteken élô magyarsâg sorsa érdekel. Az egyik fô
kifogâsunk a mai vezetôséggel szemben az, hogy nem tôrôdik
az utôdâllamokban élô magyarsâggal. Lehet, hogy a "szocialista nemzetek" békés egyuttmûkôdése érdekében nem szabad
a magyar ùldôzéssel szemben fellépni, de akkor ez a szabâly a
românokra is vonatkozik. Ha viszont Ceausescu tud soviniszta
lenni, akkor Kâdâr is megengedhetné magânak ugyanazt.

Nt.Ludwig Aurél dr. (East Chicago, IN) azt mondja el,
hogy nemrég a chicagoi kiâllîtâson a legnagyobb magyar

szerszâmgyâr igazgatôjâval talâlkozott, aki ôrômmel kôzôlte
vele, hogy a kapott megrendelések utân a korâbbi 40 %-os
vâm helyett most mâr csak 2 %-ot kell fizetnie, ami
kétségtelenûl rendkivûli elônyt jelent, de nem kultûrcserét. Jô
lenne tisztâzni, mit jelent a kultûrcsere az amerikaiak szâmâra

és azt is persze, hogy kivel akar Amerika kultûrcserét folytatni.

Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) a hivatalos amerikaimagyar kultûrcsere lényegére mutatott râ, amely szerint az
amerikai kormâny a magyarorszâgi kormânnyal kôtôtt megâllapodâs értelmében kûld Magyarorszâgra amerikai tudôso-

kat, îrôkat és mûvészeket kôlcsônôsségi alapon. Ennek a
kultûrcserének gyakorlati lebonyolîtâsa céljâbôl 1958-ban
kûlôn szervezetet

hîvtak

életre

s

azôta

szâzâval

mennek

amerikaiak Magyarorszâgra. Ezeknek a szâzaknak azonban
csak igen kis %-a magyar vagy magyar szârmazâsû amerikai.

O maga is îgy kerûlt két îzben haza: nem a magyar emigrâciô
képviseletében, hanem mint amerikai egyetemi tanâr, és nem
a magyarorszâgi kormânyzat meghîvâsâra és kôltségére,
hanem az amerikai kormânyzat kikûldése alapjân. Ez a
kultûrcsere a két kormâny megâllapodâsân nyugszik és nem a
magyar emigrâciô és a magyar kormâny kôzt tôrténik.
Arânyait egyébként az amerikai kormânyzat nôvelni, a
magyarorszâgi pedig csôkkenteni igyekszik, ami marxista
szemszôgbôl kônnyen érthetô.
»

Szabadkai Sândomak az a meggyôzôdése, hogy a jelenlegi
kultûrcsere kapcsân Magyarorszâgra kerûlô magyar amerikai,
ha nem is az emigrâciô képviseletében, hanem kimondottan
mint amerikai tudôs, îrô, vagy mûvész kerûl haza, akkor is a
magyar érdekeket és az emigrâciô szempontjait szolgâlja.
Egyéhként nagyjâbôl egyet é r t E n d r e felfogâsâval, azt
azonban a leghatârozottabban tagadja, hogy kultûrcsere
nélkûl itt kinn elpusztulunk.
*

Môzsi Ferenc (Chicago, IL) sajnâlja, hogy a fiatal
értelmiség ankétjânak szereplôi kôzûl néhânyan nincsenek
jelen, mert a tûlélés biztositâsa érdekében sok hasznos érvet

hallhattak volna. Megnyugvâssal veszi tudomâsul Vdrdy Béla
dr. kôzléseit, a kultûrcsere feltételei tekintetében pedig
Haraszti Endre âllâspontjât tartja elfogadhatônak.
Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, EL) îrâsban bekûldôtt
véleménye szerint hârom hosszû évtized utân elérkezett az idô,

hogy az egy és oszthatatlan magyarsâg jôvôjének hiztosîtâsa és
szolgâlata érdekében valôban kétoldalû kultûrcsere kezdôdjék.

Hiszen ma mâr kétségtelen, hogy a kintiek az otthoniakat is
képviselik minden olyan esetben, amikor azok nem szôlhatnak
olyan ôszinte nyiltsâggal, mint amilyennel magyar szîvûk és
lelkiismeretûk azt diktâlnâ.

Nyirddi-Szabô Imre (Santa Monica, CA) azt hiszi, ha a

kultûrcsere frontjân valamit el akarunk érni, ûj utakat kell
keresnûnk; ezt azonban ûgy kell tennûnk, hogy elveinkbôl
semmit se legyûnk kénytelenek feladni. Nem szabad elfelejtenùnk, hogy azért jôttûnk el hazulrôl, mert nem voltunk
hajlandôk behôdolni a kommunista ideolôgiânak. A kultûr
csere kapcsân is ez vezette az emigrâciô magatartâsât. Az

otthoni vendégeket nem az emigrâciô, hanem az otthoni
rendszerrel rokonszenvezô baloldali elemek és a velûk egyivâ-

sûak hîvtâk meg, akik a Magyarok Vilâgszôvetségének
kikûldôttjeit itt fogadtâk, kézrôl kézre, vârosrôl vârosra adtâk.
Elôadâsaikra, fellépéseikre is jôformân csak ilyenek mentek el,
azokon ilyenek szôlaltak fel, "kôvetkezésképpen a mi vélemé-

nyiink még ott sem érvényesûlhetett, ott sem kaphattunk
hangot".
Helyesebb lenne, ha a kultûrcsere megszervezését nem

azokra hagynânk, akiket az elveihez hû emigrâciô mâr eleve

fenntartâssal fogad, hanem a jôvôben ennek az emigrâciônak
târsadalmi egyesûletei, vezetôi, lapszerkesztôségei vennék
kézbe s ezek hîvnâk meg az otthoni magyarsâg âltalunk
kivâlasztott képviselôit, akik a mi megîtélésûnk szerint
hivatottak bennûnket a hazai kulturâlis fejlôdésrôl tâjékoztatni. Ez azzal az elônnyel is jârna, hogy a meghîvottak
elôadâsain értelmes, felkészûlt, biztos elvi alapon âllô ma

gyarok jelennének meg és tennének fel kérdéseket. Az
eredmény pedig az lehetne, hogy vagy nem jônnek tôbbé
otthonrôl vagy pedig megértik a kôlcsônôsségre valô igényunket, és igy megvalôsulhatna, amit akarunk: minket is
meghîvnak. Egy-egy otthoni elôadâs keretében aztân — a

politikai "érzékenység" megsértése nélkûl — ismertethetnénk
îrâsainkat, mûvészi alkotâsainkat, s ezeken keresztûl azt a

felfogâst és szemléletet, amelyben itt élûnk. Mi kitarthatunk a
mellett, hogy egyoldalû kultûrcserérôl szô sem lehet, szâmîtâsainkat azonban a befogadô orszâg keresztûlhûzhatja.

Tudomâsul kell mâr egyszer vennûnk, hogy mi csak szabadon
élhetûnk, de nem intézkedhetûnk. Abba azonban mégsem

szabad belenyugodnunk, hogy semmit sem tudunk elérni.
Kapcsolataink révén hatârozott lépéseket kell tennûnk, hogy az

illetékesek megértsék: nemzetiségûnk csak a kôlcsônôsség elve
alapjân hajlandô a kultûrcserét elfogadni.

VII.

MAGYAR INTÉZET FELALLITÂSA
NddasJànos dr. :

A MAGYAR TÂRSASÂG RÉGI TÔREKVÉSE

A Magyar Târsasâg 1952-ben tôrtént megalakulâsa ôta
mindig élen jârt abban a békés kûzdelemben, amely a trianoni
és pârizsi igazsâgtalan békeszerzôdések békés ûton valô

revîziôjâra irânyult. Mindig râmutattunk arra, hogy a
Magyarorszâgtôl mondva csinâlt indokok alapjân elcsatolt
teriileteken élô magyarsâg nem oda bevândorolt nemzeti

kisebbség, hanem a nagy magyar tômbnek egy-egy ônkényesen
kiszakîtott része. Azt is megâllapîtottuk szâmtalan esetben,

hogy a megkérdezésûk nélkûl elszakltott teriiletek magyarsâgânak belyzete nemhogy javulna, hanem évrôl évre roszszabhodik, kûlônôsen România és Csehszlovâkia a magyar-

sâgot kiirtani szândékozô politikât folytat, nem is beszélve

Oroszorszâgrôl, amely teljesen elzârja Kârpâtaljât Magyar
orszâgtôl.

A Magyar Târsasâg majd hârom évtizedes mûkôdése idején

tôbbszâz elôadâst tartott tudomânyosan képzett szakelôadôkkal tôrténelmi, tudomânyos, kulturâlis, irodalmi és kôzgazdasâgtudomânyi kérdésekrôl mind a hazai, mind az elcsatolt
teriileteken élô magyarsâg helyzetére vonatkozôan.
Mâr 1953-ban ankét-sorozatot inditottunk el elcsatolt

terûleteink kérdéseinek megvitatâsâra kitûnô szakemberek
kôzremukôdésével.

A Ma^ar Târsasâg mindig elôljârt a hazâjâhoz hû

szahadfôldi magyarsâg hazafias érzelmeinek kinyilatkoztatâ-

sâban, részt vettûnk a trianoni szégyenletes béke 40. és 50.
évfordulôin, sôt javaslatot is tettûnk arra, hogy a szahadfôldi
magyarsâg ûnnepélyesen mondja fel ezeket a Magyarorszâgra

erôltetett szégyenbékéket, amelyeket csak tetézett a helsinki
megdllapodâs, amely minden béketârgyalâs nélkûl megszûntette Mag^arorszâg fûggetlen âllamisâgât és a status quo
elismerésével a szerzôdés értelmében Magyarorszâg Oroszorszâg fennhatôsâga alâ kerûlt.

Amikor a Magyar Târsasâg 1961-ben elinditotta a Magyar
Talâlkozôkat, mâr az elsô ôsszejôvetelen râmutattunk annak
szûkségességére, hogy a szabadfôldi magyarsâg szervezetei
alakîtsâk meg a maguk vilâgszervezeteit Magyarorszâg âllamisâgânak visszaszerzésére és elszakitott terûleteink érdekeinek
védelmére.

Az azôta eltelt
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éven

keresztûl

a

Magyar

Talâlkozôk és Magyar Kongresszusok, azok zârônyilatkozatai,
a Talâlkozôk târgyalâsi anyagârôl megjelentetett Krônikdk
fényes bizonyîtékai ez irânyû hazafias tôrekvéseinknek.
*

Néhâny idézet a Magyar Talâlkozôk Zàrônyilatkozataïhàh
1963\...A Magyar TaIâlkozô...hatârozott, nyilt kiâllâsra
kéri fel az elszakîtott magyar véreink védelmére ezeket a
teruleteket reprezentâlô emigrâciôs szervezeteket (4).
A Magyar Talâlkozô felkéri az egyes orszâgok csûcsintézményeit, îgy elsôsorban az USA-ban az A.M.Sz-t, hogy

kôzponti kulturâlis szervezetet létesîtsen azzal a rendeltetéssel,
hogy ez a szerv intézményesen lépjen fel az idegen nyelvû
lexikonokban, tankônyvekben és ûjsâgokban megjelent valôtlan cikkek magyarellenes propagandâjâval szemben (9).

1964-. A Magyar Talâlkozô az Egyesûlt Âllamok kormânyâtôl fokozott védelmet kér az

idegen

uralom

alatt,

a

Magyarorszâgtôl elszakitott teriileteken élô magyarsâg részére,
a magyarsâg ellen elkôvetett igazsâgtalansâgok és jogtalansâgok megszûntetése érdekében. — A tâjékoztatô tevékenység
ellâtâsâra magyar intézményeket kell teremteni (2).
1965\ Minden eszkôzzel tovâbbra is arra kell tôrekedni,

hogy a nyugati hatalmak, elsôsorban az Egyesûlt Âllamok a
vasfûggôny môgôtti népek szabadsâg irânti tôrekvését és az
emberi jogok (human rights) korlâtlan biztosîtâsât elôsegitsék
(1). — Kûlôn hatârozat az erdélyi magyarsâg ûgyében (212.
oldal).

1966-. Kôzép-Eurôpa ûjjârendezésének terveivel kapcsolatban a Magyar Talâlkozô szûkségesnek tartja a magyar
szakemberek legszélesebb kôrû eszmecseréjét, a kûlônbôzô
tervek, javaslatok és bizonyitô anyagok ôsszegyûjtését, sot
kiadâsât (3).

1967: A Magyar Talâlkozô felkéri az Âllandô Titkârsâgot,
vegye nyilvântartâsba és ôrizze meg a kulfôldôn élô magyar

kutatôk, tudôsok, irôk és mûvészek eredményeinek, munkâinak, talâlmânyainak stb. jegyzékét (11).
1968: A Kârpât-medence ûjrarendezése érdekében emeltùnk szôt (1-2).
1969: A Magyar Talâlkozô a Felvidéken, Kârpâtaljân,

Erdélyben és a Délvidéken elnyomott kisebbségben élô
magyarsâg szabad foldôn élô hangjânak tekinti magât, amikor

1970 jûnius 4. napjât az orszâgcsonkîtô trianoni kényszerbéke
50. évfordulôjât nemzeti gyâsznappâ nyiivânîtja (3).
1970: A Magyar Talâlkozô ismét kôveteli Kôzép-Eurôpa

terûleti kérdéseinek ûjrarendezését (1). — Kûlônôsen fontosnak tartja az utôdâllamok terùletein élô magyar milliôk

kulturâlis elszigeteltségének megszûntetését (8).
1971: A Magyar Talâlkozô megismétli a Magyarorszâgon,

valamint az elszakîtott terùleteken élô magyarsâg legelemibb

demokratikus szabadsâgjogainak biztosîtâsâra vonatkozô korâbban hozott hatârozatait (2).
1973: Az I. Magyar Kongresszus szerint minden olyan
terûleten, elsôsorban az ûgynevezett utôdâllamokban, ahol a
magyarsâg nagyobb tômbôkben él, kôvetelnûnk kell a magyar

nyelv hivatalos hasznâlatât, magyar elemi és kôzépiskolâk, sôt
egyetemek fenntartâsât, a kolozsvâri magyar egyetem visszaâllîtâsât, Kassân vagy Pozsonyban pedig ûj magyar egyetem
alapîtâsât (8).
1974: A II. Magyar Kongresszus az erdélyi ankét
elôadâssorozatâban âllâst foglalt Erdély visszacsatolâsa mellett
(1-4). — Ugyanakkor felhîvta az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének figyelmét a Duna-vôlgyi magyar kisebbségek, fôleg a
kôzel hârommilliôs erdélyi magyarsâg politikai, kulturâlis,
gazdasâgi és nevelésûgyi téren tapasztalhatô elnyomâsâra, ami
az utôbbi években ismét fokozôdott (8).

1975: A III. Magyar Kongresszus megâllapîtotta, hogy a
helsinki megâllapodâs.. .ônként felveti a
békeszerzôdések

revîziôjânakelkeriilhetetlenségét (2). és hogy a trianoni béke
utân megszâllt teriileteken élô magyar ôslakossâgnak a béke-

szerzôdésekben biztosîtott legminimâlisabb emberi jogait sern

âll môdjâban gyakorolni. A leghatârozottabb felhîvâst intézi
ezért a magyarorszâgi kormânyzathoz, hogy a tôbbségben
magyarlakta teruletek azonnali visszacsatolâsât az anyaor-

szâghoz, a kisebbségi terûleteken pedig magyar véreink
sérelmeinek haladéktalan orvoslâsât szorgalmazza (4).

Ugyanakkor ôrômmel vette tudomâsul, hogy az Erdélyi
Vilâgszôvetség megûjîtotta fogadalmât.. .és Erdélynek az anyaorszâghoz valô visszacsatolâsât sûrgeti (9).

1976\ A IV. Magyar Kongresszus ûjbôl âllâst foglalt Erdély
magyar jogainak védelme érdekében (1-3).

1977\ Az V. Magyar Kongresszus az Ârpâd Akadémia egyik
legfontosabb feladataként a magyar kisebbségekre vonatkozô
adatok, ismeretek rendszeres és môdszeres gyûjtését, valamint
szakszerû tudomânyos feldolgozâsât jelôlte ki.

1978-. Ilyen elôzmények utân és kôrûlmények kôzôtt keriilt
sor a mostani Magyar Talâlkozôn (a VI. Magyar Kongresszuson) a Magyar Kisebbségi Intézet életrehîvâsâra azzal a céllal,

hogy az Intézetben helyet foglalô munkatârsak, a kisebbségi
ûgyek szakértôi mâr eddig is kifejtett ônzetlen munkâssâgukat
szervezettebben és ôsszehangoltabban folytathassâk. Ugyan

akkor pedig legyen egy kôzpont, amely ôsszegyûjti, nyilvântartja elszakîtott teriileteinkre vonatkozôan a vilâg bârmely
részén napvilâgot lâtott adatokat (hîrlapi és egyéb kôzleményeket és kiadvânyokat), hogy azokat a tovâbbi kutatô és
felvilâgosîtô munka szolgâlatâba âllitsa.
Sirchich Ldszlô:

MAGYAR KISEBBSÉGI INTÉZET
LÉTESÎTÉSE

A Magyar Kisebbségi Intézet megalakîtâsâra vonatkozô

javaslatot Sirchtch Ldszlô, a felvidéki magyarsâg kôzponti
érdekképviseleti szervének, a Csehszlovdkiai Magyarok Nem-

zeti Bizottmdnydnak elnôke terjesztette be, amelynek a szôvege
a kôvetkezô:

"A Magyar Kisebbségi Intézet célja és feladata, hogy a

leszakîtott magyar milliôk kérdéskomplexumânak tudôsait és
kutatôit a mùlt és jelen tudomânyos rendszerességgel leendô
feldolgozâsa és ismertetése érdekében életképes munkakôzôsségben ôsszefogja.
A Trianonban és Pârizsban paranccsal leszakîtott terûletek
tôrténelmének, etnogrâfiâjânak, statisztikâjânak, telepûlés-,
népiség- és mûveiôdéstôrténetének, kisebbségjogi, gazdasâgi,
târsadalmi, kôzmûvelôdési és nyelvészeti problémâinak behatô

és részletes feldolgozâsâval segîtségére ôhajt lenni a szabadfôldôn mûkôdô magyar kisebbségvédelmi szerveknek.
A javasolt Magyar Kisebbségi Intézet tehât kôzôs munkaprogrammal szolgâlnâ az eddig felettébb nélkûlôzôtt, annyira
szûkséges, egymâst kiegészîtô és egyesîtô egyetemes magyar
kisebbségvédelmet.
Eredményeivel tâmogatja azok tevékenységét, akik nagy
nemzeti céljainkért kifejtett mûkôdésûkben a tudomânyos

munka megbîzhatô, târgyilagos, sokrétû anyagât nem nélkûlôzhetik".

Haldcsy Endre dr. (Reno, NV):
JAVASLAT

magyar nyilvântartô intézet LÉTESÎTÉSÉRE

Azt a Kisebbségi Intézetet, amelynek felâllîtâsât Sirchich
Ldszlô javasolta, meg kell szervezni. Ez azonban még nem
minden, mert a magyarsâg problémâja nem csupân kisebbségi
probléma. Sirchich Lâszlô rendkîvul értékes elgondolâsât

szeretném tovâbb fejleszteni. A magyarsâg kisebbségi prob
lémâja az elszakîtott terûleteken jelentkezik és bizony életbe
vâgô. De a magyarsâg âltalâban tôbb, mint Eurôpa egyik
kisebbsége. Amerikâban mégis csakûgy, mint mâs orszâgokban, a magyarokrôl vajmi keveset tudnak.
Ha azt szeretnénk, hogy a jôvô nemzetkôzi ûjrarendezésben
a mérleg a mi javunkra is kilengjen valamit, akkor helyes
véleményeket kell elûltetnûnk az emberekben a magyar

problémâkrôl és Magyarorszâgrôl. Egyszôval jô propagandât
kell folytatnunk.

Nos, ûgy lâtszik, nekem erre most alkalmam nyîlik, mert
lakôhelyemen, Renoban, Nevada âllamban tagja vagyok az
egyetemi tanârok egy klubjânak, aboi minden hônapban
mâs-mâs tag, ABC sorrendben beszél valamirôl, lehetôleg nem

a sajât szûkebb szakmâja târgykôrébôl. A multkor pl. az egyik
tag kûlfôldi utazâsârôl beszélt, egy mâsik îrorszâgrôl. Elhatâroztam, ha valamikor jôvôre râm kerul a sor, én
Magyarorszâgrôl beszélek.
Nekilâttam mondanivalôm felvâzolâsânak, de hamarosan

megakadtam, mert adatokra volt sziikségem,

mivel

itt

Amerikâban az embereket nem érzelmekkel, hanem tiszta,

vilâgos és kétségtelen adatokkal lehet meggyôzni. îgy plsziikségem volt egy magyarorszâgi, Kârpât-medencei nemzetiségi térképre. Hosszas levelezésbe kerûlt, mig végre Braziliân
keresztûl Washingtonbôl kaptam egyet. Ez igy nincs jôl. Mert
hogyan tudunk mi akkor egy politikusnak gyorsan helyes
adatokat adni, ha ez azt kéri, mert Magyarorszâg érdekében
fel akar szôlalni a Kongresszusban? De bât miért is akarna

felszôlalni, ha semmit sem tud Magyarorszâgrôl? Két dolgot
kell tehât tennûnk.

1. Beszélni, îrni kell a magyar problémâkrôl, terjeszteni az
ismereteket. aboi csak lebet.

2. Készen kell tartanunk a Magyarorszâgra vonatkozô
adatokat, bogy azokat azonnal rendelkezésére tudjuk bocsâtani annak, akinek szûksége van râjuk.
Ilyen értelemben inditvânyom, bogy a javasolt Kisebbségt
Intézeten tûlmenôen âllitsunk fel pl. az Ârpâd Akadémia

keretében Magyar Intézetet, amelyben foglaljon belyet a
Kisebbségi Intézet, egy magyar adattdr vagy magyar nyilvdntartds. Hozzâszôlâsom târgya tulajdonképpen ez a magyar
nyilvântartô intézet.

Ez szervezetileg âlljon a nyilvântartô bizottsâgok sorozatâbôl, nagyjâbôl kôvesse egy âllam minisztériumainak beosz-

tâsât. îgy pl. legyen iparûgyi, bânyâszati, kôzlekedésûgyi (s
ezen belûl kôzûti, vasûti, bajôzâsi, légiforgalmi), aztân
mezôgazdasâgi (s ezen belûl âllattenyésztési, fôldmûvelési
stb.), kereskedelemûgyi, nevelésûgyi (és ezen belûl elemi,
kôzépfokû oktatâsi, egyetemi, mûzeumi, testnevelési, vârosi,

falusi, tanyai oktatâsi), népjôléti, kôzegészségûg^yi, badûgyi

bizottsâga. Minden bizottsâgban legyen kûlôn osztâly FelsôMagyarorszâg, Kârpâtalja, Erdély, Délvidék, Horvâtorszâg,
Tengermellék, Csonka-Magyarorszâg részére, a fent emlîtett
szakbizottsâgokkal. A szakbizottsâgokat fogja ôssze egy âlta-

lânos bizottsâg, amely olyanféle voina, mint egy miniszterelnôkség. A terûleti bizottsâgokat a Kisebbségi Intézet fognâ
ôssze. A bizottsâgok minden tagjânak legyen egész pontosan
meghatârozott kûlôn munkakôre. Igy pl. a csonka-magyarorszâgi kôzlekedésûgyi bizottsâg ûtûgyi albizottsâgâban legyen
valaki, akinek megvan az orszâgrész ûthâlôzati térképe, illetve
tôbb vagy minden térképe kilométer-tâvolsâgi adatokkal, az
utak minôségének és jelen âllapotânak feltûntetésével. Egy
mâsiknak legyen meg az ûtfenntartâs szervezete, melyik
utszakaszért melyik hatôsâg felelôs, egy harmadik tudja, hogy
melyik ûtszakaszra mikor, mennyit kôltôttek épîtés, és mennyit
karbantartâs céljâbôl stb.
Sok magyar szakmai szervezetûnk van. Ezek a Magyar

Târsasâgban, illetve az Ârpâd Akadémiâban egyesûlve kûlônkûlôn vâllalhatnak egy-egy szakrészletet. A Magyar Mérnôkôk
és Epîtészek Vilâgszôvetsége vâllalhatja az ipar-, kôzlekedési,
bânyaûgyeket, az Orvosszôvetség a kôzegészségûgyet, a pedagôgusok

a

kôzoktatâsûgyet,

a

kônyvtârosok

nemcsak a

kônyvtârûgyet, hanem a nyilvântartâs felépîtését is a Library
of Congress vagy a Dewey-féle tizedes rendszer alapjân stb. Az
Erdélyi Szôvetség természetesen az erdélyi bizottsâgot pôtolhatnâ stb.
Tenni, tenni, tenni kell és nem csoddt vâmi!
Benes, Masaryk meg Seaton Watson alias Scotus Viator

sem az ujjukbôl szoptâk életre Csehszlovâkiât és Nagyromâniât, hanem keményen dolgoztak évtizedeken ât.
Az éremnek van mâsik oldala is.

A Magyar Intézet felâllitâsa és mûkôdése pénzt is igényel.
Még ha a munka nagy részét ônkéntesek végzik is, ez is csak
bizonyos mértékig lehetséges, de akkor is kell papir, îrôgép és
îrôgépszalag, postakôltség, telefon, ûtikôltség, az adatok
beszerzésének kôltsége, kônywâsârlâs stb. Ha még ezeket a
kôltségeket sem tudjuk ôsszehozni, akkor elfelejthetjûk
Magyarorszâg feltâmadâsât.

A kôltségek egy részét fedezni tudjâk talân kûlônféle
magyar egyesûleteink és egyhâzaink, de nagy részét a
magyarsâg egyedeinek kell ôsszeadni. Az âllami minisztéri-

umokat sem a miniszterek tartjâk fenn a sajât erszényûkbôl,
hanem adôbôl. îgy bât valamiféle magyar adôt kell vâllal-

nunk. Ezért javaslom, hogy minden magyar fizessen évi
magyar adôt, pl. jôvedelmének egy szâzalékât. Ezt ajânljuk
meg egyelôre két évre, két év mulva nézzûk meg, rni az

eredmény s ha jô, ajânljuk meg ûjra. Ez az ôsszeg, ha csak azt
tesszûk fel, hogy 50 magyar van Amerikâban, aki szîvén viseli
Magyarorszâg jôvôjét, s mindegyiknek csak évi 10.000 $ évi
jôvedelme van, aminek 1 %-a évi 100 $, ez kitesz évi 5.000 $-t,

ami nem sok, de ezzel el lehet indulni pl. ûgy, hogy egy vagy
két szakbizottsâgot szerveziink meg csak indulâsra. Hogy ez

nem sok, az lâtszik, ha ôsszehasonlîtjuk a jelenlegi vâlasztâsi
kôltségekkel, ahol egy képviselôjelôlt egy kerùletben (s van
néhâny szâz ebben az orszâgban) jô néhâny szâzezer dollârt
kôlt el par hônap alatt vâlasztâsi propagandâra.
Az anyagiak tovâbbi pontja a helyiség, s annak berendezése. Kôltséget ûgy tudunk megtakarîtani, ha a helyiség

ingyenes vagy legalâbbis nem kertil sokha. îgy piazt
valamelyik meglevô magyar szervezet, vagy egyhâz tudja
rendelkezésre bocsâtani. Kezdetben egy szoba kell. S a mellett
a kôzpont olyan helyen legyen, ahol van segéderô, mint gépîrô.
Ha Reno nem lenne a sivataghan (ahol sivatag alatt
magyarmentes terûletet értek most), akkor az én hâzamban

lehetne ezt megcsinâlni. îgy azonban valami keletibb,
magyarlakta helyen kell ezt megcsinâlni, mint Cleveland,
Pittsburgh stb. vârosâban. S természetesen meg kell vizsgâlni,
milyen egyuttmûkôdés talâlhatô meglevô magyar szervezetekkel, mint pl. a New Brunswick-i Hungarian Foundation-nel
vagy a torontôi Râkôczi-alapitvânnyal stb.

Mindezeknek a kérdéseknek részletes

megvizsgâlâsâra

javasolom, hogy kérjiik fel a magyar szakegyesûletek és egyéb
érdeklôdô egyesiiletek vezetôit, hogy âlljanak ôssze egy szervezô
bizottsâgba, s indîtsâk el a Magyar Intézetet a Kisebbségi
Intézet mûkôdésével.

HarasztiEndre (Hamilton, Ont., Kanada):

A kArpAt-medence

NEMZETISÉGEIRE VONATKOZÔ ADATGYÛJTÉS
A Magyar Kisebbségi Intézet felâllitâsât tôbbek kôzôtt az is
szùkségessé teszi, hogy otthon a jelenlegi kormânyzat a
kisebbségi kérdéssel nem foglalkozik. A magyar kormânyzat
nincs abban a helyzetben, hogy kizdrôlagosan a magyar
nemzeti érdekek ûgyében dolgozzék. Kôzelebbrôl: a magyar
nemzeti érdekek szolgdlatât sok tekintetben — kénytelenkelletlen — taldn ald kell rendelnie a keleti tômb dltal diktdlt

ûgynevezett "kôzôs érdekek"-nek. Ezek a "kôzôs érdekek" — ha

szerencsénk van — talân néha megegyeznek a kimondottan
magyar nemzeti érdekekkel, néha viszont — szerencsétlenségiinkre — a nemzeti érdeket alâ kell rendelniûk olyan
érdekeknek, amelyeknek érdek-sorrendjét Budapestnél magasabb fôrumokon dôntik el.

A

Kârpât-medence és

âltalâban

Kôzépkelet-Eurôpa

a

legjellemzôbb iskolapéldâit nyûjtja a kisebbségi problémâknak. Mikor kb. 10 évvel ezelôtt a winnipegi egyetem tôrténelmi
fakultdsdn a kisebbségi problémdkra specializdltam magam
{"National Minorities"), akkor a kurzusvezetô professzor
megjegyezte, hogy a kisebbségi kérdések akadémiai szinten

valô tanulmdnyozdsdra nem tud alkalmasabb terûletet kijelôlni, mint a Kdrpdt-medencét! Aki a Kdrpdt-medence
tôrténetét ismeri, aki a Kdrpdt-medencében élô népek
problémdit, lélektandt tanulmdnyozza, az lényegében az egész
kérdésben oly tapasztalatokat tud szerezni, amely tapasztalatok a fôldgolyô mds terûleteire is alkalmazhatôk.
Szeretném felhîvni a jelenlévôk nagybecsû figyelmét arra,
hogy hibât kôvetnénk el a Kisebbségi Intézet alapelveinek
lerakâsânâl, ha az ûgyet kizdrôlag magyar szemszôgbôl
néznénk! Természetesen elismerem, hogy nemcsak minden
szentnek, de minden nemzetnek is elsôsorban maga felé hajlik
a keze! Nyilvânvalô, hogy mi, magyarok, elsôsorban a mi

magyar nemzeti kisebbségeink sorsât kîsérjûk féltô gonddal, —
hiszen ezt teszi minden nemzet, amely kapcsolatot akar tartani
a

hatârain

kîviil

élô,

nyelvéhez,

kultûrâjâhoz

hozzâtartozô népcsoportjaival. De ne feledjuk,

szorosan

hogy mi

nemcsak magyarok vagyunk — a szô anyanyelm értelmében,

— hanem a szentistvdni Magyarorszdg ma élô utôdai is.^^

Nekûnk nemcsak az ûgynevezett "magyar nyelvû teruletek
szemszôgébôl kell nézni ezt a problémdt, hanem a Kdrpdtmedence, mint tôrténelmi egység leghatalmasabb népi-nyelvtkulturdlis tôbbsége szempontjdbôl is!

Adjon ez a gondolât nekûnk ôntudatot, méltôsâgot, de
adjon ez a gondolât szentistvâni bôlcsességet, nemeslelkûséget

is! Kîsérjûk âm buzgô, gondos, féltô fîgyelemnoel az utôdâllamok terûletén élô magyar kisebbségek sorsât, de ugyanakkor
ne utdnozzuk a szerbeket, romdnokat, cseheket abban, ami
Kôzép-Eurôpa légkôrét évtizedeken dt megmérgezte: ne

legyûnk elvakult soxnnisztdh! Kûzdjûnk a magyar igazsdgért, de
tegyûk ezt magyar becsûlettel. Ne nézzûk "ab ovo" ellenségnek
azt, aki nem magyar; higgyûk el, hogy az utôdâllamok nem
magyar elemei kôzôtt is talâlunk târgyilagos, becsûletes
embereket, akik legalâbb annyira ismerik a Kârpât-medence
valôdi tôrténetét, mint mi, s akik azt is felismerték, hogy

elvakult ellenségeskedés nemcsak hogy nem segît a kisebbségi
problémâkon, de egyenesen ellenkezô hatâst érûnk el vele.
"Oltnak, Dunânakegy a hangja" — irta a kôltô. El kelljônnie

annak az idônek, amikor a Kdrpdt-medence népei, magyarok
és nem magyarok felismerik, hogy elvakult torzsalkodâsuk
csupdn annak a téridegen nagyhatalomnak kedvez — legyen az

német, vagy orosz, —amely éppen a nemzetiségi elvakultsâgot
haszndljafel a kôzép-eurôpai vdkuum elfoglaldsdra.
Ismerjûk fel, hogy magyarnak, horvâtnak, szlovâknak,
erdélyi românnak végeredményben és hosszû tâvon egy az

érdeke a Kârpât-medencében. Ennek szem elôtt tartâsâval
prôbâljuk megkeresni annak a szlovâk, horvât stb. vezetônek
felénk nyûjtott kezét,

akit esetleg itt az

emigrâciôban

fellelhetûnk. Nagyon nehéz ilyent talâlni? Elhiszem, hiszen a

nagyszerb, a pânromân, a cseh-pânszlâv môdszer sok lelket
megfertôzôtt. Es én mégis azt mondom, hogy a létesitendô
Kisebbségi Intézet ne mulassza el a keresést, mert minden
becsûletes horvdt vagy szlovdk vezetô fellelése nagy kincs
mindkét oldal szdmdra.

Ennek a szempontnak figyelembe vételével ezûttal az
eddiginél szervezettebben foglalkozzunk a kisebbségi kérdéssel,

méghozzâ az érem mindkét oldalàt vizsgàlva: 1. Melyek a
Kdrpdt-medence terûletén levô, nem magyar nyelvû kisebbségek és milyen objektiv és szubjektfv események fordûottdk
ôket ellenûnk és 2. hol vannak, hogy élnek a mai trianonpdrizsi hatdrokon kivûl magyar kisebbségek és hogyan
javithatndnk drva magyar véreink sorsdn?
Legyen szabad segîtségemet, részvételemet felajânlani a
"Kisebbségi Intézet" munkâjâhoz. Mint ahogy emlîtettem,
"kisebbségi specialista" vagyok s itteni, angol nyelvû tanulmânyaim sorân elsôsorban ebben nyertem egyetemi kiképzést.
Az erdélyi roman problémârôl îrt kônyveim kôzismertek.
Jômagam félig szlovâk szârmazâsû vagyok s évekig tanulmânyoztam a felvidéki szlovâk problémât. Az idei Kongresszuson
fôleg a magyar-horvât kérdéssel foglalkoztam. Mindez talàn

érezteti, hogy szerény részvételemmel magam is hozzâ tudok
jârulni a Kisebbségi Intézet fontos célkitûzéseinek megvalôsîtâsâhoz.

NddasJdnos dr. :

BEKAPCSOLÔDÂS

AZ ÂTFOGÔ, KÔZÔSSÉGI MUNKÂBA
Sirchich Ldszlô beterjesztett javaslatât nagy tetszéssel
hallgattâk végig az ûlés résztvevôi, s az Intézet megalakîtâsât
egyhangû hatdrozattal kimondtdk, és annak megszervezésére
felkérték a Magyar Târsasâgot azzal, hogy az ûgyben megtett

lépéseit, elért eredményeit a soron kôvetkezô Magyar Talâlkozôn ismertesse.

Azt talân kûlôn hangsûlyoznunk is teljesen felesleges, hogy
a Kisebbségi Intézet a magyar hagyomânyok szellemében
azokat a szempontokat is mindenkor gondosan szem elôtt
tartja,

amelyekre Haraszti Endre

Kongresszus figyelmét felhîvni.

volt szîves

a

Magyar

Kôzremûkôdését ôrômmel

fogadjuk és szeretettel kérjûk.

A Magyar Kongresszus dr.

Haldcsy Endre javaslatât

ugyancsak magâévâ tette.

Amikor a két inditvânyt egyhangûlag elfogadottnak
nyilvânitjuk, kérjûk magyar testvéreinket, csatlakozzanak

minél nagyobb szâmban az Intézet munkatârsi gârdâjâhoz.
Kérjûk ôket, segîtsenek felhîvni az Intézetre mindazoknak a
honfitârsaknak figyelmét, akiknek az Intézet munkâssâgâba
valô bekapcsolâsa értéket jelentene és az Intézet céljait elôbbre
vinné.

Az intézetek a Magyar Târsasâg mûkôdési engedélyei
(charter, adômentesség) alapjân, mint a Magyar Târsasâg
ônâllô szervei mûkôdnének. Elûkôn igazgatô tanâcs âllna,

amely mûkôdésûket irânyîtja, személyi és anyagi kérdéseiket
intézi a kûlôn tisztikarral egyûtt. Az intézeteket mindenkor a

végsô nagyobb célok szem elôtt tartâsâval folyamatosan épîtjûk
ki, szervezzûk meg.

Az intézetek mûkôdtetésével tôbb célt kîvânunk elérni attôl

fûggôen, hogy milyen személyi és anyagi tâmogatâst kapunk
azoktôl, akiket ezért felkeresûnk;

néhâny

megvalôsîtâsra

kitûzôtt célt mâr most is megnevezhetiink.

Elôszôr is ôssze akarjuk gyûjteni mindazokat, akik a
magyar kérdés szakértôi nemcsak egész âltalânossâgban,
hanem a Magyarorszâgtôl Trianonban és Pârizsban elszakitott
terûletekre vonatkozôan is. Szeretnénk ezek munkâssâgânak
eddigi eredményeit szâmba venni, jôvendôbeli tevékenységûket
pedig szives engedelmûkkel koordinâlni, hogy a szûkséges
részletkérdések is szakszerû feldolgozâst nyerjenek.
Meg kell szerveznûnk a kisebbségi kérdésekben jârtas
elôadôi gârdât, amelynek az lesz a feladata, hogy meghivâsra

magyar vagy valamelyik vilâgnyelven (angolul, németûl,
spanyolul, kînaiul stb.) ismertesse Kôzép-Eurôpa kérdéseit, a
magyar âllâspontot és megcâfolja azokat az ellenséges, hazûg
âllîtâsokat, amelyek elôadâsokon hangzottak el vagy kônyvekben és folyôiratokban stb. jelentek meg.
Az intézeteknek kisebbségi szeminâriumok és elôadâs-

sorozatok tartâsa is fontos feladatuk lesz, mert egyik hivatâsuk
felkészûlt magyar utôdok kiképzése.
A Magyar Intézet tovâbbi fontos feladata lenne még:

Tâjékoztatô kôzpont életre hîvâsa,

amely az

adatok

gyûjtésével foglalkoznék, feldolgozâsât és kiértékelését végezné;

a hozzâ fordulôkat ellâtnâ a kért adatokkal vagy legalâbb is
kôzôlné veliik, hogy a kîvânt adatokat hol (melyik kônyvtârban
vagy

magângyûjtônél)

talâlhatjâk

meg.

Nyilvântartâsba

kellene tehât venni azokat is, akik bizonyos adatokat
gyûjtenek, sôt azt is fel kellene kutatni, hogy az idôkozben
elhûnyt szakértôk tanulmânyai és gyûjteményei bol vannak,
kik ôrzik azokat stb.

Nyilvântartâsba kellene venni a magyarellenes "szakértôket", kiadvânyokat, folyôiratokat és kônyveket is.
Onkéntes fordîtô munkatârsakat kell keresni, akik egyes
mûvek, folyôiratok rendszeres olvasâsât vâllaljâk s azok
tartalmâra az Intézet figyelmét felhivjâk.

Az Intézet valamiképpen ûgy mûkôdnék, mint a szabad
fôldôn élô magyarsâg "kûlûgyminisztérium"-a vagy "statisztikai hivatal"-a. Lennének elôadôi, szakemberei és "segédszemélyzeti" forditôi, onkéntes leirôi (gépirôi) stb, stb.
Az emlitett "osztâlyok" elnevezése akâr nemzetiségenként,
akâr a tôrténeti Magyarorszâg részeinek megfelelôen tôrtén-

hetnék, mint példâul: erdélyi, felvidéki, kârpâtaljai, délvidéki
és nyugat-magyarorszâgi osztâly.

VIII.

AZ EGYESULT ÂLLAMOK

KÂRTALANITÂSI AKCIÔJA
ÉS AKIK EBBÔL KIMARADTAK
NàdasJànos dr. :

TÔBB MINT 1000 MAGYAR
ELKOBZOTT VAGYONA

1973-ban az Egyesiilt Âllamok és Magyarorszâg kormânya
kôzôtt megâllapodâs jôtt létre, amelynek alapjân azok az
amerikai âllampolgârok, akiknek fôldjét, hâzât és mas
személyi vagyonât a magyar kormâny a mâsodik vilâghâborû
utân elkobozta és âllamosîtotta. 20 milliô $-os keretben
megfelelô kârtalanîtâsban részesûlnek. Ennek az egyezmény-

nek csupân az a hibâja, hogy kârtalanitâsi igényt kizârôlag

azok a volt magyar âllampolgârok nyûjthattak be, akik
vagyonuk dllami lefoglaldsakor mdr az Amerikai Egyesùlt
Allamok polgdrai voltak.

A megszoritô kikôtés a magyar amerikaiak két csoportjât
érintette hâtrânyosan. Az igényjogosultak sorâbôl kiszoritotta
a mâsodik vilâghâborû utân Amerikâba érkezett ûgynevezett
"âthelyezett személyek"-et (Displaced Persons), valamint azokat a magyar menekûlteket, illetôleg bevândorlôkat, akik az

1956-os szabadsâgharc leverése utân érkeztek az Egyesûlt
Allamokba. Ennek a két csoportnak tagjai ugyanis fizikailag
képtelenek voltak fôldjûk, hâzuk vagy mâs személyi vagyonuk
elkobzâsa és nyugdijjogosultsâguk megszûntetése elôtt megszerezni az amerikai âllampolgârsâgot, amelyhez a fennâllô
tôrvényes rendelkezések értelmében legalâbb ôtévi vârakozâs
szûkséges, îgy ôk az egyezmény alapjân a kârtalanitâsbôl mâr
eleve, automatikusan kimaradtak.

A szôban forgô kârtalanîtâst még azok sem kérhették,
akiket korâbban hontalanoknak nyilvânîtottak, majd kûlôn
személyazonossâgi
igazolvânnyal
(ûgynevezett
"green

card"-dal) lâttak el s akiket az Egyesûlt Âllamok terûletére
érkezésûk utân a szavazati jog gyakorlâsânak kivételével az

âllampolgârok

minden

lényeges jogâval és

kivâltsâgâval

felruhâztak.

Az emlîtett megszoritâs kôvetkeztében tôbb mint 1000
olyan amerikai âllampolgâr maradt minden kârtalanitâs
nélkûl, akiknek vagyonât a magyar kormâny a kényszerû
âtmeneti idôben eikoboztatta.

Meggyôzôdésûnk, hogy az egyezmény szôvegének meg-

fogalmazôi egyszerûen fîgyelmen luvûl hagytâk azokat a sajâtos
kôrûlményeket, amelyek kôzôtt az emlîtett volt magyar
âllampolgârok ide kerûltek és igy elmulasztottâk az azok
kârtalanîtâsârôl tôrténô gondoskodâst.
Javasoljuk tehât, hogy a Magyar Kongresszus forduljon az

Amerikai Egyesûlt Âllamok elnôkéhez azzal a kéréssel,
vizsgâltassa felûl a kârtalanîtâsra vonatkozô egyezményt és —
ha szûkséges — ûjabb âllamkôzi târgyalâsok lebonyolîtâsa utân
orvosoltassa tôbb mint 1000 amerikai âllampolgâr sérelmét az
igazsâgossâg alapjân.

A javaslatot a VI. Magyar Kongresszus egyhangû hatârozattal elfogadta s a szûkséges tovâbbi lépések megtételére az
Allandô Titkârsâgot kérte fel.
Az Allandô Titkârsâg a kârtalanitâs kérdésében 1979
januâr 12-én felterjesztést intézett az Amerikai Egyesûlt

Allamok elnôkéhez s azt ugyanakkor a Kongresszus tôbb
tagjânak kôzbenjârâs céljâbôl mâsolatban megkûldte. Glenn
John ohiôi szenâtor a kûlûgyminisztériumtôl mâr februâr 6-ân
részletes tâjékoztatâst kapott, amelyet a szenâtor februâr 15-én

tovâbbîtott az Âllandô Titkârsâg vezetôjéhez. A kûlûgyminisztérium 1979 mârcius 8-ân az Âllandô Titkârsâg vezetôjének kûlôn levélben is vâlaszolt.

Mindkét vâlasz megértéssel fogadja a Magyar Kongresszus
kérelmét, annak érdemi teljesitését azonban nem lâtja
lehetségesnek, mivel a nemzetkôzi jog szabâlyai értelmében

âllamok

— ebben az eseben az Egyesûlt Allamok és

Magyarorszâg — csak tényleges polgâraikra vonatkozôan
kôthetnek megâllapodâsokat.

Az Allandô Titkârsâg a kârtalanitâs ûgyében ûjabb
beadvânyt intézett a kûlûgyminisztériumhoz.

EREDMÉNYEK ÉS KITÛNTETÉSEK
November 25-én, szombaton este a hagyomânyos szokâsokhoz hiven rendezett diszvacsora keretében

kerûlt sor a

XVII. tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatok
eredményének kihirdetésére és a korâbbi pâlyadîjnyertesek
kôzûl a megjelenteknek az arany, ezûst és bronz Arpâd-érmek
ûnnepélyes âtadâsâra. Ezt megelôzôen az alâbbi kôszônto
hangzott el, amelyet Ruttkay Arnold az "Ausztrâliai Magyar
Szovetség" nevében mondott:
Ruttkay Arnold (Toorak, Ausztrâlia):

EGYETLEN REMÉNY: A FIATALSÂG

Talân mint aki legmesszebbrôl érkeztem ma erre a
vacsorâra, — de szerencsére ennek ellenére sem késtem el — a

Talâlkozô kitûntetettjei nevében szeretettel ûdvôzlôm és

kôszôntôm mindnyâjnkat. Ugyanakkor ôrômmel hoztam el
magammal az "Ausztrâliai Magyar Szovetség" és az ott élô
magyarok szeretô ûdvôzletét is.

Engedjék meg nekem, hogy a mûsorban feltûntetett
ûnnepi kôszôntô helyett ennek a tâvoli fôldrésznek sajâtsâgos
magyar szellemi életébôl hozzak egy mozaik-darabot.

A vilâgban szétszôrt magyar emigrâns csoportok kôzôtt a

mienk a legfîatalabb. A mâsodik vilâghâborût kôvetô évek
kivândorlâsai elôtt nagyon kônnyû volt megszâmolni az
ausztrâliai vârosokban élô maroknyi magyart.

Azôta szervezettségben, alkotâsban — akâr szellemi, akâr
anyagi vonalon nézzûk — Dél- vagy Észak-Amerika, Kanada és
az eurôpai csoportok mellett odakerultûnk az emigrâciôs
magyarsâg térképére.

Lehet, talân messzesodortsâgunk vagy fôldrajzi kivetett-

ségunkbôl fakad, de âtlagon feluli igyekezettel keressûk
egymâst.

Ez év december 30-ân negyedszer jôvûnk majd ôssze hâ-

romévenként rendezett Talâlkozônkra. És januâr ôtôdikén a

Talâlkozô nagy mûsoros estjén ott ulnek majd a melboumei
Myer Music Bowl nézôterén a csillagok alatt az Ausztrâlia
minden nagyobb vârosâbôl ôsszejôtt magyarok a vendéglâtô
melbourneiekkel egyûtt.

A nyâri estében a nézôtérre bevonul majd 250-300 fiatal
magyar gyerek szînpompâs népviseletben vagy cserkészegyenruhâban.

Szimbolikus lesz a kép. A nézôtéren ott ûl majd az egyre
fogyô, szertehullô és ôregedô emigrâciô. Velûk szemben a
sz'mpadon az ôket kôvetô jôvô, a megmaradt egyetlen remény:
a fiatalsâg.

S akkor felhangzik majd az erre az alkalomra készûlt
bevezetô.

(Az emlîtett "bevezetô"-t, amely modem versformâban
megîrt hangulatos kôltemény, "Prolôg" és "Epilôg" drnmel,
prôzai formâban és néhâny szô kicserélésével "ELOSZO
HELYETT" teljes egészében kôzôltûk. A kicserélt szavak a
kôvetkezôk; "az eukaliptusz-fâkon" helyett "a kopaszodô
fâkon", "a Yarra fôlôtt helyett "a Cleveland folôtt" s "a

Délkeresztje" helyett "a Hit keresztje" szavakat hasznâltuk.)

AZ ÊV LEGKIVÂLÔBBJAI

Az 1978. év legkivdlôbb magyarja cîmet a XVIII. Magyar

Talâlkozô, egyben VI. Magyar Kongresszus kôzponti bizottsâga Flôridn Tibor irônak és kôltônek îtélte oda elismerésûl és

kôszônetképpenszâmos irânymutatô elvi âllâsfoglalâsâért.
Az 1978. év legkivdlôbb magyar szervezete cîmet a
németorszâgi Mûnchen székhellyel 1945 ôta 33 éven ât
megszakîtâs nélkûl mûkôdô "Magyar Segûô Szolgdlat" (Ungarischer Hilfsdienst) nyerte el. A Szolgâlat jelenlegi elnôke
vîtéz Czanik Géza dr. A Szolgâlat a mûlt évben még mindig
kôzel 15.000 német mârkât forditott râszorulô magyarok
tâmogatâsâra.

Az

1978.

év

legkivdlôbb

magyar

csalddja

clmet a

dél-ausztrâliai Adelaide vârosâban lakô Nagy Àkos nyolc-

gyeraiekes csalâdja kapta. A csalâdfô az ausztrâliai magyarsâg
egyik legfâradhatatlanabb vezetô egyénisége, fiai 3 vilâgrészen
egyetemi és fôiskolai képesitéssel betôltôtt âllâsokban szereznek
megbecsûlést a magyarsâgnak.

AZ ÂRPÂD-ÉRMEK ATADASA

Az Ârpâd-pâlyâzatokon mâr korâbban elnyert arany, ezùst
és bronz Ârpâd-érmeket Nâdas Jânos dr., mint a Magyar
Talâlkozôk âllandô titkârsâgânak vezetôje, ûnnepélyes keretek
kôzôtt a kôvetkezô kitûntetetteknek nyûjtotta ât: Buza Gyorgy

(Bay Village, OH), ErdélyiJôzsef {Ne-w York, NY), H. Tallôs
Katalin (Cleveland, OH), Kônnyû Lâszlô (St. Louis, MO),
Negyedi Szabô Margit (New York, NY), Orsolya Jôzsef
(Norfolk, VA), Ruttkay Arnold (Toorak, Ausztralia), Stirhng
Gyorgy (Washington, DC), dr. Szakdts Istvdnné (Uberlingen,
Németorszâg), Tôt/i Zîtfdn (Hollywood, CA).

A TUDOMÂNYOS, IRODALMI ÉS MÛVÉSZETI
ÂRPÂD-PÂLYÂZATOK 1978. ÉVI EREDMÉNYE:

ARANY Ârpâd-éremmel tiintették ki
Balogh Gyôzô (Mainz, Németorszâg) "Az égi per" c.
drâmai kôlteményét,

Bodolai Zoltdn (Sydney, Ausztralia) "The Timeless Na
tion" és

Fehérné Walter Anna (Buenos Aires, Argentina) "Az
ékirâstôl a rovâsirâsig" c. mûvét,
Polôny Elemér (New York, N.Y.) modem falfestményeit,
Thiery Ilona (Los Angeles, CA) "Bolyongôk" c. kôtetét és
Varsdnyi Gyula (Adelaide, Ausztralia) szerkesztésében a
"Qiaest for a New Europe" c. gyûjteményes munkât.

EZUST Ârpâd-éremmel jutalmaztâk
vïtéz Erdélyi Istvdn (Long Island City, NY) "A Szent
Korona XX. szâzadi kâlvâriâja" c. tanulmânyât.

Lendvay Imre (St. Louis, MO) Zâgonyi missouri csatâjârôl
készîtett két intarziâs képét,
Nagy Akos (Adelaide, South Ausztrâlia) szerkesztésében a

3. ausztrâliai magyar talâlkozô "Ôrôkségunk" cîmmel kiadott
beszâmolôjât és
Somogyi Lél (Cleveland, OH) "Hungarians in Foreign
Land"c. tanulmânyât.

BRONZ Arpâd-érmet nyert
Domonkos Maria (Toronto, Ont. Kanada) "Az idegen" c.
elbeszélésével,
ifj. Falk Viktor (Westlake, OH) "Gôrgey Artûr, mint
hadvezér" c. tôrténelmi tanulmânyâval és
Gyimesi Gyula (Ennismore, Ont. Kanada) "Furcsa emberek" c. elbeszélésével.

DÎSZOKLEVELETkapott
Balatoni Istvdn (Williston, FL), Hajnos Lâszlô (Zurich,
Svâjc), Kéry Istvdn (Tujunga, CA), vitéz Nagy Lajos
(Northfield, OH), Somody Istvdn (Glen Cove, NY), Tôrôk
Istvdn (Glenwood Springs, CO).

AZ A'RPAD AKADÉMIA TAGJAI KÔZÛL ûjbôl sikerrel
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X.

JAVASLATOK
Ember SândoT {Zarich, Svâjc):

ELÔKÉSZÛLÉS

A MAGYAR HONFOGLALÂS ÉS ALLAMALAPITÂS
1100. ÉVFORDULÔJÂRA
(Irâsban bekûldôtt indîtvâny)
Emlékezzûnk és emlékeztessiik a fôldkerekén bârhol —

mind a jelenleg ellenséges megszâllâst, diktatûrât szenvedô
magyar hazânkban, mind az erôszakkal elszakîtott régi
orszâgteriileteken kisebbségi sorsban, elnyomâsban meg a

szabad vilâgban emigrâciôban — élô magyar testvéreinket és
pedig a gondolatkôzlésnek minden elfogadott môdjân, hogy a
magyarsâg 1996-ban, tizennyolc év mûlva ûlheti meg a magyar

âllam megalapitâsânak és fennâllâsânak ezeregyszâzadik évfordulôjât.

Gondoskodnunk kell, hogy maris tudomâst szerezzen errôl
a kôzelgô jubîleumi nagy évfordulônkrôl az Egyesiilt Nemzetek
Szervezete, a szabad vilâg minden mas jelentôs szervezete es
sajtôja is.

A "honalapitâs évezredes emlékének tôrvénybe iktatâsârôl
szôlô, az orszâggyûlés mindkét hâzâtôl Budapesten, az ûj
Orszâghâzban 1896 mâjus 14-én egyhangûlag elfogadott, IFerenc Jôzsef apostoli kirâlytôl szentesitett, 1896 jûnius S-ân
életbelépett 1896. évi VII. tôrvénycikk szôvegébôl idézem:
"3. A tôrvényhozâs a kegyelet, hôdolat és a kirâlyi
hajlandôsâg eme nyilatkozatâval a magyar âllam ezeréves
fennâllâsânak emlékét ôrôk idôkre tôrvénybe iktatja. "
"4. E tôrvény 1896 jûnius hô 8-ân...lép életbe; ugyanazon
napon, ûgy az orszâggyûlés mindkét hâzânak egyiittes ûlésében
felolvasandô, mint a magyar korona orszâgainak minden

kôzségében kôzzéteendô és kôbe vésve az orszâghâzban
megôrôkîtendô."

A XIX. szâzad elejétôl legjobbjaink tudatosan készltették
elô nemzetûnket a "millennium"-ra! Felrâztâk letargiâjâbôl,

amibe a mohâcsi tragikus csatavesztés és az erre kôvetkezô,
Bécsbôl diktâlt abszolutisztikus elnyomô uralmi kîsérletek
folytân sûllyedt.
Széchenyi, Kossuth cselekedtek, népûnket tettekre késztették. Nemzetûnknek utat mutattak, amin haladva Magyarorszâg 1896-ban elérte, hogy az eurôpai kultûrâliamok minden

jellegzetes intézményének szintén birtokâban, szabadon,
bûszke ôntudattal ûnnepelhette âllami életének ezredik évét.
A "millennium" jelentôségét szûleimtôl és mint mâsodik
elemista, a budapesti Lônyay-utcai iskola tanîtôitôl tanultam
megbecsûlni. Az ûnnepre késziilés serkentô erejét Felsôbânyârôl Budapestre kôltôzésûnk utân, 1894 nyarâtôl tanultam
megismerni és megérteni, amikor szûleimmel a vârost jârva
megcsodâltuk a Dunaparton az Orszâghâznak, az Andrâssy
ûton a kontinens akkor elsô fôldalatti vasûtjânak, a Vâros-

ligetben Vajdahunyad vârânak, a millennâris kiâllitâs pavilonjânak épîtését, a Margitsziget akkori mesébe illô virâgdîszét.

Ily serkentô hatâst remélek a nemzethû magyarok fel-

készûlésétôl a honfoglalâs és âllamalapitâs 1100. évfordulôjânak méltô megûnneplésére! Ez tette kôtelességemmé, hogy

fenti inditvânyomat megtegyem.
Zurich, 1978. szeptember 30-ân.

(Ember Sândor)
az 1935-ben és 1939-ben ôsszehîvott

magyar orszâggyûlés képviselôhâzânak volt tagja.

NâdasJânos dr. :

1979: KOVÀTS MIHÂLY EMLÉKÉNEK ÉVE
Mint kôztudomâsû, Kovâts Mihdly, az elsô ismert magyar,

aki a Egyesûlt Âllamok szabadsâgâért a fuggetlenségi harcok
idején hôsi halâlt hait, a South Carolina âllamban levô
Charleston védelme céljâbôl vezetett roham kôzben 1779
mâjus 11-énesett el. A vâros felmentésének 200. évfordulôjân,
1979-ben az amerikaiak orszâgra szôlô ûnnepség keretében

idézik a magyar hôs emlékét, ezért javasolom, hogy a XVIII.
Magyar Talâlkozô (a VI. Magyar Kongresszus) mondja ki:
1979 legyen Kovâts Mihdly emlékének éve.
Részletesebb indokolâs helyett Somogyi Ferenc rfr-nak 1978
mâjus 26-ân a clevelandi szabadegyetem keretében elhangzott
elôadâsâra hivatkozom.

Kovâts Mihdly katonai pâlyafutâsât 20 éves korâban a
jâszkun huszârezred zâszlôsaként kezdte, majd a porosz kirâly

szolgâlatâban folytatta. Huszâr kapitânyi rangjârôl 1761
mârcius 12-én mondott le, hogy Lengyelorszâgon ât szûlôhazâjâba visszatérjen. Otthon, mivel porosz huszârtiszt volt,
vâd alâ helyezték, de hamarosan felmentették. Maria Terézia

1762-ben szolgâlaton Idvûl ôrnaggyâ nevezte ki és kegydijat
biztosîtott szâmâra. Kôzben kapcsolatba keriilt Pulaski Kdzmér grôffal, a lengyel szabadsâghôssel,

akit aztân

Ame-

rikâba is kôvetett. 1777 januâr 13-ân Bordeauxbôl kelt

levelében "fidelissimiLS ad mortem" ajânlotta fel szolgâlatât
Washington Gyôrgynék, akinek javaslatâra a kontinentâlis
kongresszus 1778 âprilis 18-ân a Pulaski-légiô néven ismert
"huszâr kiképzô hadosztâly" ezredes parancsnokâvâ nevezte ki.
Ebben a minôségében Kovâts Mihdly, mint Pulaski Kdzmér

grôf dandârtâbornok helyettese, megszervezte és szigorû
vasfegyelmet kôvetelô porosz môdszerrel kiképezte az amerikai
lovassâg elsô egységeit, amelyek kôziil az egyiket Charleston

elôtt személyesen vezetett fergeteges rohamra, mikôzben
igéretéhez (fidelissimus ad mortem) hîven életét âldozta
Amerika fuggetlenségéért.

Kovâts Mihdly minden magyar amerikai eszményképe lett,

hôsi példâjât 200 éven ât ezer és ezer magyar amerikai kôvette,
hôsi halâlânak 200. évfordulôjân tehât bûszke magyar
ôntudattal idézhetjûk és ûnnepelhetjûk emlékét.

Bdrdny Istvdn dr. :
AZ AMERIKAI KULTÛRA

MULTIKULTURÂLIS JELLEGÉNEK MEGÂLLAPÎTÂSA
Glenn John ohiôi szenâtor a New York Times 1978.

november 19-i hîradâsa szerint Moszkvâban megkérdezte az
orosz vezetôket, mikor szândékoznak Magyarorszâgot, Csehszlovâkiât és Lengyelorszâgot szabaddâ tenni. Az oroszok a
kérdésre csak mosolyogtak, Glenn szenâtor azonban kôzôlte
velûk, hogy részérôl a kérdés komoly, mert abban az âllamban,
amelyet az amerikai Kongresszusban képvisel Ohioban, sokan
élnek, akik ezekbôl az orszâgokbôl szârmaznak.
A szomszédos Kanada példâjâra elérkezettnek lâtszik az
idô, hogy az îr, lengyel, olasz, német, francia, szlovâk, indiân,

fekete és szâmos mâs nemzeti kisebbség bizonyâra ôrômteljes
csatlakozâsâval a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) javasiatot
tegyen az Egyesûlt Allamok târsadalmânak multikulturâlis
jellegûvé nyilvânîtâsâra.
A multikulturâlis jelleget nyilatkozatban kellene meg-

âllapîtani a nélkiil, hogy abban kisebbségrôl ("minority") vagy
népirôl ("ethnie") emlités tôrténnék, mert ezeknek a szavaknak
az utôbbi idôben mâr némi zavarô mellékjelentésûk is van. Mi
nem a mellék-zôngéket akarjuk felkavarni, hanem az amerikai

kultûra multikulturâlis jellegét szeretnénk hangsûlyozni, és az
ehhez tartozô nyelvek és kultûrâk szabad és szégyenkezés nélkûl
valô gyakorlâsânak lehetôségét ôhajtjuk hivatalos szôvetségi
(federâlis) deklarâciôban is biztositani.
A nyilatkozattal egy idôben szôvetségi tôrvénnyel el kellene
tiltani, hogy egyik vagy mâsik nyelv vagy kultûra a tôbbivel
szemben

elônyt

élvezzen

vagy

hâtrânyt szenvedjen.

Ezt

kûlônôsképpen a Mexico és Puerto Rico felôl âramlô spanyol
kultûra izmainak duzzadâsa teszi indokolttâ.
A multikulturâlis jelleg kimondâsât a kanadai példân kîvûl

Fard R. Gerald volt elnôknek az az intézkedése is megalapozza,
amely a kongresszusi kônyvtârban (Library of Congress) kûlôn
osztâlyt létesitett minden olyan irodalmi termék gyûjtésére,
értékelésére és szakszerû kezelésére, amely Amerika ôsi és ûj
benépesitôinek népi jellegére, nyelvére, mûvészetére, embertani adottsâgaira, tehât szellemi és târgyi néprajzâra, valamint
ôstôrténetére vonatkozik.

Lajossy T. Sdndor {Croydon, Anglia):
KÔNYVKIADÂS ANGOLUL
A KIADVÂNYOK ELHELYEZÉSE

Mâr a XVI. Magyar Talâlkozô utân javasoltam s most

ûjbôl javaslom, hogy a tudomânyos és irodalmi Ârpâd-pâlyâzatokon kitùntetett mûveket adjuk ki a befogadô orszdgok
nyelvén, elsôsorban angolul is. "Lidike" cîmû pâlyadîjnyertes

kisregényem angol kiadâsa utân "Anglo-Hungarian Publishing
Limited" néven vâllalat létesûlt, amely elsôsorban az Arpâd
Akadémia âltal javasolt és lehetôleg hibâtlan fordîtâsban kész
kônyveket szândékozik kiadni.

Mâsik javaslatom, amelyet szeretnék megismételni, hogy a
szerzôk, kiadôk juttassanak el mûveikbôl egy-egy példânyt
minden olyan kônyvtârba, amelybe feltehetôen magyarok is
jârnak. Személyes tapasztalatbôl tudom, hogy a kônyvtârak az
ilyen juttatâsokat mindig ôrômmel fogadjâk.

Nem szabad elfelejtenûnk, hogy magyar jôvônket kell
okosan, jôzanul elôkészîtenûnk és biztosîtanunk.

XI.

ZÂRÔNYILATKOZAT
Az

1978

november 24-én,

25-én és

26-ân Cleveland

vârosâban megrendezett VI. Magyar Kongresszus (XVIII.

Magyar Talâlkozô) keretében ôsszegyûlt magyar tudôsok, îrôk
és mûvészek a magyarsâg idôszerû sorskérdéseinek alapos
megbeszélése utân az alâbbi tényeket és irânyelveket âllapîtottâk meg:
1. A szabad fôldôn szûletett vagy nevelkedett magyar
értelmiség szerint a "tûlélés" csak akkor biztosithatô, ha
azoknak az elveknek és annak a vilâgnézetnek megôrzésérôl és

kôvetésérôl is gondoskodâs tôrténik, amelyekért az elôttûnk
jârô nemzedékek éltek-haltak.

2. A szabad fôldôn élô magyarsâgnak tovâbb kell folytatnia szîvôs kûzdelmét az ezeréves orszâgtôl megkérdezése
nélkûl elcsatolt magyarsâg nemzeti és kulturâlis jogainak
biztosîtâsâért, amihez mind a békeszerzôdések, mind a

helsinki egyezmény kôvetelményei lehetôséget nyûjtanak. Az
ûgynevezett utôdâllamok terûletén élô magyarsâg nem te-

kinthetô "kisebbség"-nek, mert az a nagy magyar tômb szerves
része.

3. Miutân

— fôként Erdélyben és a Felvidéken — a

magyarsâg helyzete az utôdâllamokban évrôl évre rosszabbodik, elkerûlhetetlennek lâtszik a nagy magyar tômbbel
ôsszefûggô magyarlakta teriiletek minden târgyalâs nélkûl, az
1938.

és

1940.

évi

bécsi

dôntések

szellemében

tôrténô

visszacsatolâsa Magyarorszâghoz. Erdély visszatérését az a tény

is indokolja, hogy az adottsâgai kôvetkeztében a Kârpât-medence szerves része. Kîvânatos, hogy a szabad fôldôn élô
magyarsâg egységesen ezt az âllâspontot hangoztassa.
4. A Magyar Kongresszus az egyetemes magyarsâgra
vonatkozô adatok és ismeretek rendszeres gyûjtésére "Magyar

Intézet", a megszâllt terûletek magyarsâgânak figyelemmel
kîsérésére pedig "Magyar Kisebbségi Intézet" életre hlvâsât

lâtja szûkségesnek, hogy annak keretében a szabad fôldôn élô
tudôsok és kisebbségi szakértôk az adatokat kiértékelhessék és
tudomânyos môdszerességgel feldolgozhassâk.

5. A magyarsâgismeretek oktatâsâval

kapcsolatban

a

Magyar Kongresszus a fûggetlen amerikai magyar iskolâk
vezetôinek és

tanerôinek bevonâsâval

kûlôn

konferenciâk

szervezését, âllandôsîtott tâjékoztatâs biztosîtâsât, kôzépiskolai
és felsôfokû tanfolyamok rendezését, ûj tanerôk kiképzésérôl
valô gondoskodâst, valamint a helyi adottsâgokat figyelembe
vevô tankônyvek kiadâsât lâtja idôszerûnek és szûkségesnek.

6. A "kultûrcsere" egyoldalûsâga és politikai jellege ellen
tôrténô tiltakozâssal a Magyar Kongresszus azt kôveteli, hogy a

magyarorszâgi kommunista kormâny a helsinki szerzôdés
értelmében, szellemének megfelelôen tegye lehetôvé a szabad
fôldôn kiadott sajtôtermékek (ûjsâgok és kônyvek) bejutâsât az

orszâgba és azok szabad ârusitâsât, tovâbbâ, hogy ott a szabad
fôldôn élô magyar tudôsok, irôk, mûvészek ugyanolyan
tevékenységet fejthessenek ki, mint amilyent a hazai kikûldôttek a szabad orszâgokban.

7. Mivel az Egyesûlt Âllamok és Magyarorszâg kormânya
kôzt megkôtôtt ûgynevezett "kârtalanîtâsi egyezmény" az
ûgynevezett DP-k (displaced persons) és az 1956-os szabadsâgharcosok kârtéritési igényeit figyelmen kivûl hagyta, mert
azok akkor még nem voltak amerikai âllampolgârok: a Magyar
Kongresszus felirattal fordul Carter elnôkhôz, amelyben azt

kéri,

az amerikai kormâny kezdjen ûj

târgyalâsokat a

magyarorszâgi kormânnyal a kârosultak emlîtett két rétegébôl
idôkôzben amerikai âllampolgârsâgot elnyert volt magyar
âllampolgârok megfelelô kârtalanîtâsa érdekében is.
8. Ember Sândor dr.

(Zurich) javaslatâra

a

Magyar

Kongresszus elhatârozta, hogy mâr most megkezdi az elôkészûleteket a fûggetlen magyar âllamalapitâs (honfoglalâs)
1100. évfordulôjânak megûnneplésére 1996-ban. A kezdeményezô munkâlatok elvégzésével a Magyar Kongresszus az
âllandô titkârsâgot bizza meg.

9. A VI. Magyar Kongresszus (a XVIII. Magyar Talâl-

kozô) ôszinte kôszônettel adôzik a hîrkôzlô szerveknek, a
magyar hetilapok és râdiômûsorok szerkesztôinek, munka-

târsainak, valamint az angol nyelvû helyi sajtô és tâvolbalâtô
tudôsitôinak értékes tâjékoztatâsaikért és beszâmolôikért.
10. A Magyar Talâlkozôk âllandô titkârsâga kûlôn kôszônetet mond minden kôzremûkôdônek, tâmogatônak és ven-

dégnek is az egyetemes magyarsâg ônzetlen szolgâlatâért
kûlônôsképpen azoknak, akik tâvolabb esô vidékekrôl nagy
âldozatvâllalâssal vettek részt a VI. Magyar Kongresszus
eseményein.

Kelt Cleveland vârosâban, 1978 november 26. napjân.
Dr. Nddasjànos

a Magyar Kongresszus

rendezô bizottsâgânak elnôke

XII.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
XIII. ÉVI RENDES KÔZGYÛLÉSE
Béky Zoltdn elnôk:

ÔRÔKSÉGUNK ALAPJÂN
(Ezt a megnyitôt Béky Zoltân elnôk, akinek vâratlan elhunyta
az Arpâd Akadémia kôzgyûlése kôzben vâlt ismeretessé,
gyengélkedésére valô tekintettel a kôzgyûlés elôtt îrâsban
juttatta el az igazgatô tanâcs elnôkéhez, Nâdas Jânos dr-hoz,
aki tâvollétében a kôzgyûlést mâs szavakkal megnyitotta és
vezette.)

Egy évvel ezelôtt, az Ârpâd Akadémia XII. évi rendes
kôzgyûlésének megnyitâsakor hatârozottan râmutattam, hogy

tudomâny nélkûl nincs jôvô,

tudomâny

pedig

nincs az

elôzmények alapos és târgyilagos ismerete nélkûl.

A magyar jôvô tudomânyosan megalapozott épitése ilyen
értelemben ma legelsôsorban a tôrténelem, a politikai és a
târsadalomtudomâny keretében tôrténhetik. Ezeknek a

tu-

domânyoknak môdszerességével és câfolhatatlan érvekkel kell
alâtâmasztanunk mindazokat a sûlyos és jogosan kifogâsolhatô
sérelmeket, amelyeket mi, magyarok mindnyâjan jôl ismerûnk, mâsok azonban legtôbbszôr meg sem értenek. "Ez a
tudomânyos munka — mondtam egy éwel ezelôtt — hivatott
arra, hogy az eurôpai békés fejlôdés érdekében a sérelmek
fokozatos orvoslâsât kôvetelje", a magyarsâg jogât a jelenleg
mâs orszâgokhoz tartozô terûletekre vonatkozôan is bebizonyîtsa.

Olyan életkérdések ezek, amelyek valôban kényesek és
kétségtelenûl hatârozott erkôlcsi kôtelességvâllalâst jelentenek
a pillanatnyi siker minden reménye nélkûl.
Ma otthoni nagyjaink ezekhez az életkérdésekhez nem

nyûlhatnak, csak politikailag semleges terûleteken folytathatjâk munkâjukat.
Irôink csak sub rosa tehetnek hitet a tradicionâlis magyar

szellemi ôrôkség mellett, hogy a cenzûra âldozataivâ ne
legyenek.

Az Arpâd Akadémia feladata nemcsak a magyarsâg
szellemének tudomânyos és irodalmi szinten valô tartâsa,
tovâbbfejlesztése, hanem a magyarsâg jôvôjének és fennmaradâsânak biztosîtâsa is volt és lesz a jôvôben is.
Ezt a munkât a Mindenhatô segîtségével és az itt képzett,
valamint az emigrâns magyar tudôsok, îrôk, mûvészek és az

ûj îrônemzedék kôzremûkôdésével megaikuvâs nélkûl tovâbb
tolytatjuk. Még akkor is, ha az egyre inkâbb elharapôdzô
marxista befolyâs tâvoltartja egyes irôinkat a hagyomânyokon
alapulô kérdések kutatâsâtôl, mert arra nem kapnak kiutazâsi
ôsztôndîjat.

Ebben az évben is szaporodik Akadémiânk tagjainak szâma
ûjabb rendes és levelezô tagokkai, akiknek felvételére vonatkozôan az Igazgatô Tanâcs tesz majd javaslatot.
Tagjaink kôzt maris vannak vilâgnagysâgok, tudôsok, akik
angol, amerikai, francia vagy mâs tudomânyos akadémiâk
tagjai és ott volt az âldott emlékû Mindszenty biboros

hercegprimâs is, a katolikus Egyhâz egyik legkivâlôbb XX.
szâzadbeli hitvallôja.

Orôkségûnk a Széchenyi Istvân âltal megalapitott Magyar

Tudomânyos Akadémia mâsfél szâzados mûltja és Mindszenty
biboros szellemi végrendelete. Ezek alapjân végeztûk 1978-ban
munkânkat az ôrôk magyar kultûreszmények és az egyetemes
tudomâny szolgâlatâban szellemi ôrôkségiinknek megfelelô

môdszerességgel és hivatâstudattal. îgy kîvânjuk folytatni
tevékenységiinket a jôvôben is.
"Sic itur ad astra!"

Somogyï Ferencfôtitkâr:

AZ ELÔZÔ ÉVI TEVÉKENYSÉGRÔL

Az Ârpâd Akadémia tagjainak létszâma 1978 november
26-ân, a XIII. évi rendes kôzgyûlés napjân 289; kôzûlûk 4
tiszteleti, 3 rendkivûli, 268 rendes és 14 levelezô tag. A
tudomânyos fôosztâly keretében 134, az irodalmiban 76, a
mûvészetiben 79 tag mûkôdik.

Az akadémiai év folyamân 3 tiszteleti és 10 rendes tag
tâvozott az élôk sorâbôl. A tiszteleti tagok kôziil Macartney C.

Aylmer torténetirô an angliai Oxfordban, Mécs Ldszlô kôltô,
premontrei kanonok Pannonhalmân, Szitnyai Zoltdn îrô pedig
az ausztriai Salzburgban, a rendes tagok kôzûl Botond Pàl
kôltô az ausztrâliai Auburnban, Daniel Ernô zeneszerzô tanâr

a kaliforniai Santa Barbarâban, Fehér Mdtyds Jenô tôrténetîrô
az argentînai Buenos Airesben, Horvdth Zoltdn kôltô az
indianai Indianapolisban, Makdr Jdnos reformatas lelkész,

monogrâfia-îrô New Jersey âllam Franklin vârosâban, Németh
Nândor grafikus New York vârosâban, vitéz Pongrdcz Istvan

hegedûmûvész ugyancsak New Yorkban, Radnay Rudolf
festômûvész, mûbîrâlô Clevelandben, Serly Tibor zeneszerzô a

washingtoni Longviewban, Tokay Ldszlô szociolôgus az ohiôi
Youngstownban hûnyt el. Emlékûket kegyelettel ôrîzzûk es
jegyzôkônyvileg megôrôkîtjûk.
ELNÔKUNK HALÂLA

A kôzgyûlés folyamân érkezett telefonértesîtés alapjân az

elnôklô Nâdas Jdnos felkérésére Somogyi Ferenc fôtitkâr
megrendûlt lélekkel jelentette be, hogy fôtiszteletû Béky Zoltdn

dr., az amerikai magyar reformâtus egyhâz tiszteletbeli
pûspôke, az Ârpâd Akadémia elnôke, tiszteleti és rendes tagja,

az arany Ârpâd-érem és az akadémiai emlékplakett tulajdonosa, az 1975. év magyarja, tôbb vilâg- és orszâgos egyesûlet
elnôke, tegnap este — talân éppen abban az ôrâban,
amelyikben a XVIII. Magyar Talâlkozô dîszvacsorâjân az

Ârpâd Akadémia részérôl neki szânt emlékplakettet felmutattâk, — az orszâg fôvârosâban, Washingtonban jobblétre
szenderiilt.

— Biztos vagyok benne — mondta a fôtitkâr,

— bogy

érdemeit ebben a kôrben nem kell — s ebben a pillanatban
nem is lebetne illôképpen — méitatnunk, de amikor néma
felâllâssal bôdolunk emlékének és kegyeletes fobâsszal bûcsû-

zunk tôle, tudatosîtanunk kell, bogy a keresztény nemzeti
bagyomânyok amerikai megôrzésére irânyulô tôrekvéseket
vâratlan tâvozâsâval pôtolbatatlan, soba belyre nem bozbatô
veszteség érte.

— Csak keresztény hitûnk adja szâmunkra azt a reményt,

hogy ott tûl, az ôrôkkévalôsâgban az Egek Urânâl tovâbb
folytatja fôldi pâlyafutâsân jôl megvîvott harcât: kùzdelmét
keresztyén hitéért, magyar fajtâjâért, az ezeréves Magyarorszâg
s fôként Erdély sokat szenvedô, ârva népéérl.
Nyugodjék csendes békében!

NddasJdnos dr.
IDEGEN HANTOK ALATT

(Nâdas Jânos dr., mint az Amerikai Magyar Szôvetség

orszâgos intézô bizottsâgânak és az Ârpâd Akadémia igazgatô
tanâcsânak elnôke s mint az Erdélyi Vilâgszôvetség fôtitkâra,
1978. november 30-ân, a New Jersey âllamban levô Trenton
vârosâban az alâbbi szavakkal bûcsûztatta fôt. Béky Zoltân dr.
réf. pûspôkôt, az elôbbi szervezetek elnôkét.)

Megrendûlten mondunk utolsô istenhozzddot fôtiszteletû
dr. Béky Zoltdnnak, amerikai magyar életûnk kimagaslô lelkz
és politikai vezéregyéniségének, szomorû magyar sorsunk
hordozôjdnak, a jô Isten dltal rdruhdzott kùldetés hûséges és
maradéktalan teljesûôjének.

Hûsége fajtâjâhoz, hazâjâhoz soha meg nem tântorodott,
soha meg nem alkudott. Mint a legnagyobb, legrégibb és
legtekintélyesebb magyar szervezet, az Amerikai Magyar
Szôvetség orszâgos elnôke, cselekedeteiben, beszédeiben, egy-

hâzi és vilâgi szônoklataiban, îrâsaiban mindig az ôrôk magyar
eszmét, az ôrôk magyar gondolatot szolgâlta. Mint vilâgîtô
fâklya, bevilâgîtotta a sôtét magyar éjszakât, reményt és hitet
csepegtetett a csûggedt lelkekbe mind itt a szabad fôldôn,
mind a szovjet jârom alatt szenvedô hazânkban, valamint az
orszâgunktôl ârmânnyal és erôszakkal elszakîtott magyar
terûleteken élô magyar testvéreinkbe is.
Sokszor mâr tôrékeny testtel, de ôriâsi lélekerôvel utazott,

kilincselt, felvilâgosîtott, târgyalt a szabad vilâg fôrumain
elârvult nemzetûnk igazsâgânak védelmében. Kettôs jârom
alatt szenvedô erdélyi népûnkért betegen is jârta a vilâgot,

hogy mindig ott legyen, aboi meggyôzô érvekre van szûkség és
ôrkôdjék, amikor politikai hatalmak és ellenséges erôk — ha

tudatlanul

is

—

nélkûlûnk,

elleniink

kîvântak

magyar

testvéreink sorsârôl dônteni.

Szeretett elnôkunk, dr. Béky Zoltdn szerény, de ôntudatos

egyéniségével, kivâlô diplomâciai képességeivel nagy tekintélyre tett szert mind az amerikai, mind a kiilfôldi hivatalos
fôrumok elôtt. Személyi és barâti kapcsolatai szinte egyedûlâllôk voltak.

Vâradan tâvozâsa nemcsak a lelkekben hagyott mély ûrt;
nemcsak elnôki székei maradnak ûresen, de eltâvozik vele az
ôrôk magyar eszme egyik leglângolôbb, legtântorîthatat-

lanabb hordozôja is. A mai politikailag vâltozô vilâgban
veszteségiink ebben a pillanatban még felmérhetetlen.

Szomorô szîvvel bûcsûzunk fôtiszteletû dr. Béky Zoltântôl,
mint az Amerikai Magyar Szôvetség évtizedeken keresztiil
legfôbb, bôlcs vezetôjétôl, szeretett munkatârsunktôl elsosorban az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos igazgatôsâga.

kûlônbôzô osztâlyai, egyhâzi és vilâgi tagegyesûletei nevében;
de bûcsûzunk a szabad vilâg magyar tudôsait, irôit és mûvésze-

it magâban tômôritô Ârpâd Akadémia elnôkétôl, valamint a
tôbb mint 200 egyesûletet magâban foglalô Erdélyi Vilâg-

szôvetség târselnôkétôl is. És kîvânjuk, hogy pihenése legyen
csendes az idegen hantok alatt.

Nem hal meg az, akit tiszteltûnk és becsûltûnk és akinek
életét, munkâjàt kôvetésre méltô ôrôk példaként dllûhatjuk az
utdnunk kôvetkezô nemzedékek elé.

Tisztelt

elnôkunk,

drdga

bardtunk,

kedves

Zoltdn,

Isten veled!

Vôlgyi Gyula:

BÉKY ZOLTÂN EMLÉKÉRE
(A szerzô az Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos ellenôre,
ezzel a verssel bûcsûzott szeretett elnôkûnktôl.)
Magyarnak szûlettél, erre bûszke voltâl.

Egyszîvvel, lélekkel két Ûrnak szolgâltâl,
Nemcsak a szavakkal, de bôven tettekkel.

Mindkettôt tôretlen hûséggel szeretted:
Mindenhatô Istent ott fenn a mennyekben,
Drâga szûlôhazâd itt az idegenben.

Zengô zsoltârokkal dicsérted az Istent,
Ekes szavaiddal buzdîtottâl minket.

Mindenhol hirdetted az egy igazsâgot,
Szeretett hazânknak a szent szabadsâgot.
Tâvolsâg, betegség nem âllîtott gâtât,
Hogy hîven szolgâljad szeretett hazâdat.

Népednek fâjdalmât a szivedben hordtak.
Erdély szolgasorsât hânyszor elzokogtad!
Tenger fâjdalmunkért vâllaltad a harcot,
Itthon, idegenben ezért emeltél szôt.
Kitârtad sorsukat tâvol Indiâban,
Fâradsâgos ûton messze Afrikâban.

Mindnyâjan tiszteltûnk, mindnyâjan szerettûnk.
Nagy magyar ûgyunkért egyiitt meneteltûnk.
Voltak, kik kidôltek, nem birtâk a terhet,
De te azokat is vâllaidra vetted.

Harcoltâl, kûzdôttél megûjult erôvel.
Hittél és reméltél szebb magyar jôvôben.
Nincs az az erôs âg, egyszer le ne tôrne,
Ha tépi az orkân s csavarja a tôrzset.
Isten tôrvényei uraljâk a fôldet,
Ové a végsô szô, ember csak tervezhet.
Szent akaratâban meg kell most nyugodnunk,
Kônnyes szemeinkkel, hogy tôled bûcsûzunk.
Megtértél most mâr az ôrôkôs hazâba,
Irânyîts tovâbb is rânk hagyott munkâdba.
Orkôdjél felettûnk, tartsâl ôssze bennûnk,
Hogy az igaz ûtrôl soha le ne térjûnk.

Ôrôk emlékeddel adjâl nekûnk erôt
Valôvâ vâltani szebb magyar jôvendôt!
(Richmond, 1978 november 29-én.)

Az igazgatô tandcs elnôkségi részlege 4 alkalommal —
mârcius 21-én, szeptember 23-ân, oktôber 9-én és november
13-ân — ulésezett, teljes ûlést — a Magyar Târsasâg
vâlasztmânyâval egyuttesen — két îzben, januâr 22-én és

szeptember 15-én rendezett.

Mâjus 7-én az Ârpâd Akadémia Clevelandben és kôrnyékén lakô tagjai testûletileg vettek részt Mindszenty Jôzsef
bîboros halâlânak harmadik évfordulôja alkalmâbôl bemu-

tatott ûnnepi szentmisén, utâna pedig a Mindszenty-szobor
elôtt rendezett ûnnepélyen. November 5-én Gâbor Aron
rendes tag elôadâsân jelentek meg. Az irodalmi délutânt a

Magyar Târsasâg rendezte, mûsorân az elôadôn kivûl Nddas
Jânos, az igazgatô tanâcs elnôke, Somogyi Ferenc fôtitkâr és
Buzâné Ormay Ildikô rendes tag mûkôdôtt kôzre.

Az Ârpâd Akadémia tagjai kôzûl az egyéni mûkôdês terén
kiilônôsen az alâbbiak tûntek ki:

Asbôth Oszkâr a bécsi "Galerie" és a varsôi 7. nemzetkôzi

"poster Biennale" kiâllîtâsân kivûl még vagy 18 kisebb
kiâllitâson mutatta be mûveit, amelyek kôzûl a legûjabb és
legkiemelkedôbb négy: a "Zukunft", "Evasion 74", "Sportlandschaft Osterreich" és a "Prolifération".

Vitéz Beszédes Lajos megnyerte a Katolikus Magyarok

Vasârnapja évkônyvének dmpâlyâzatât, elôadâst tartott angol
iskolâban a magyar népmûvészetrôl, amerikai cserkészeknek
pedig anyanyelvûnk âpolâsârôl, tôbb lapban szâmos cikket îrt.
Bodô Sândor a franciaorszâgi Tarbes vârosâban mâjus

20-ân és 21-én az Egyesûlt Àllamok képviseletében részt vett a
Bercsényi-huszârok nagyszabâsû ûnnepségén; Charlestonban
pedig Kovâts Mihâly halâlânak 200. évfordulôja alkalmâ
bôl rendezett mûvészi festménytkiâllîtâst.
Bognâr Kdlmân a "Nyolcadik Tôrzs" âllandô munkatârsaként tôbb cikket Irt. Kôzleményei jelentek meg a Magyar

Ûjsâg, a Katolikus Magyarok Vasârnapja és a Californiai
Magyar Ûjsâg hasâbjain is. A kanadai "Magyar Szârnyak"
részére a m. kir. légierô idôjelzô szolgâlatât ismertette.

Burgydn Aladdr angol nyelven szaktanulmânyt irt, amelyet
az American Ceramic Society ôszi ûlésén mutatott be.

Chdszdr Ede mint a pennsylvaniai Indiana egyetemen a

nemzetkôzi jog és politika rendes tanâra, tôbb tudomânyos

konferenciân vett részt és adott elô. Az 1938-as cseh-magyar
hatârrendezésrôl hosszabb cikke jelent meg a belgiumi
"Documentation sur l'Europe Central" cîmû folyôiratban.
Ugyanezt a târgykôrt ônâllô mûben is feldolgozta. Ennek
jeligés kéziratât a Magyar Talâikozô âllandô titkârsâga
1975-ben arany Ârpâd-éremmel tùntette ki. A tanulmânyt
angol nyelven "Décision in Vienna" cîmmel a Danubian Press

adta ki 1978 ôszén. Mint a Magyar Cserkészszôvetség kûlûgyi
osztâlyânak vezetôje, a kelet-eurôpai târsemigrâciôk ifjûsâgi
szervezeteivel és a cserkész vilâgszervezettel ebben az évben is
rendszeres kapcsolatot tartott fenn.
Csonka Jdnos a dâkoromân elméletrôl Irt francia nyelven
nagyszabâsû értekezést, amelyet a belgiumi Louvain egyetemének "Documentation" cîmû negyedévi folyôirata folytatâsokban kôzôl.

Csôka Istvân a "Great Neck House" egyéni kiâllîtâsân
aratott szép sikert a New York âllamban levô Great Neck
vârosâban.

Czakô Kâroly tôbb észak- és dél-amerikai orszâgban
folytatott târgyalâsokat és tartott elôadâsokat. Tevékenysége

fôleg mexikôi és chilei vasipari kérdések megoldâsâval volt
kapcsolatos. Mûszaki kutatômunkâjânak eredményeit cége és
az Amerikai Kohômérnôkôk Intézetének kiadvânyai kôzôlték.
Kûlôn

érdeme,

hogy megszervezte a

clevelandi Magyar

Természettudomânyi Kôrt, amelynek az a célja, hogy barâti
kapcsolatokat létesîtsen a mûszaki és természettudomânyi
hivatâs magyar mûvelôi kôzt és ébren tartsa a kôvetkezô
nemzedékek magyarsâgtudatât.

Domonkos Lâszlô "The History of Higher Education"
cîmmel tanulmânyt îrt a tîzkôtetes "International Encyclo-

pedia of Higher Education"-be. "The Enlightenment and
Early American Universities" cîmû tanulmânyât, amelyet a
varsôi konferenciân mutatott be, a Lengyel Tudomânyos
Akadémia kôzôlte. A magyar reneszânszrôl készûlô szakmun-

kâjânak befejezésén dolgozott s az American Council of
Learned Societies tâmogatâsâval eurôpai kutatô kôrûtra ment.

Tôbb tudomânyos târsasâg tisztségére vâlasztottâk meg s az
1977. évre a "Distinguished Service Faculty Award" nyertese
lett.

Endrey Antal, mint az Ausztrâliai Magyar Szôvetség
elnôke, emlékiratot nyûjtott be az ausztrâliai parlament
illetékes albizottsâgâhoz (a "Sub-Committee on Human Rights
in the Soviet Union"-hoz) a kârpâtaljai magyarsâg emberi
jogainak védelmében.

Vitéz Erdélyi Istvdn "A Szent Korona XX. szâzadi
kâlvâriâja" cimû tanulmânyât az Északi Vârtân kiilôn
kiadâsban jelentette meg. Kiadta Kandra Kabos 1897-ben
megjelent "Magyar Mytholôgia" cîmû munkâjât.

Fâj Attila az olasz râdiô bolzanôi adâsâban két elôadâst
tartott németiil. Az egyikben "Az ember tragédiâjâ"-nak
Triesztben készûlt elsô olasz fordîtâsârôl emlékezett meg, a
mâsikban a tôrôk-magyar hâborûk idején szûletett regénymûfajrôl, az ûgynevezett folyamregényrôl beszélt, amelynek
elsô terméke Ulmban Happel Eberhard ôtkôtetes mûve, "Der
ungarische Kriegs-Roman" volt. Augusztusban bôlcseleti

elôadâst tartott a velencei konferenciân. Oktôberben Kerényi
Kârolyrôl szôlô mûve jelent meg magyarul. Ebbôl a rômai
Katolikus Szemle is kôzôlt részleteket.

Fejér Pàl a maga mérô szâmrendszerérôl a hollandiai

Nujmegenben, Lengyelorszâgban és Magyarorszâgon tartott
ismertetô elôadâst. Felfedezését ismerik mâr Pekingben is, két
amerikai egyetemen (az ohiôi Daytonban és a floridai
Tallahasseeben) pedig.tanîtjâk.

Flôriân Tibor ûtmutatô irâsait a szabad vilâg magyar
lapjai rendszeresen kôzôlték; az emigrâciô egyik legtermékenyebb és legkedveltebb îrôjânak, kôltôjének bizonyult. A
XVIII. Magyar Talâlkozô az 1978. év magyarjâvâ, az Àrpâd
Akadémia igazgatô tanâcsa pedig késôbb az Akadémia
elnôkévé vâlasztotta.

Fûry Lajos irâsait szâmos kûlfôldi magyar lap rendszeresen

kôzôlte. "Arpâd fejedelem" cimmel nagyszabâsû tôrténelmi
regénye jelent megés hozzâfogott 30. regényének megirâsâhoz.

Sokat utazott és szâmos elôadâst tartott.

Garay Andrds két kitûnô szaktanulmânyât tette kôzzé a
"Nature", illetôleg az "Origin of Life" hasâbjain.

Gâbor Aron îrâsait szâmos kûlfôldi magyar lap rendszeresen kôzôlte. Legûjabb kôtete "Tûlélés" cimmel jelent meg.
"Az embertôl nyugatra" ûj sorozat irâsât kezdte meg.
Gratzer Miklôs "Images and Perceptions" cîmen két
târsszerzô kôzremûkôdésével adott ki hosszabb tanulmânyt.
Gyimesy Kdsds Ernô 50. egyéni (ônâllô) kiâllîtâsât rendezte meg. Lâtogatâst tett szûlôvârosâban s élményeirôl
megkapôan szép kôrlevélben tâjékoztatta az âltala alapitott,
megszervezett és vezetett Képzômûvészeti Vilâgszôvetség tagjait, akiknek mûkôdését Kônnyû Lâszlôval egyiittesen kiadott
"Professional Hungarian Artists Outside of Hungary" cîmmel
és igen sok képpel kiilôn kôtetben angol nyelven is ismertette.
Haldcsy Endre ûjabb kitûnô tanulmânnyal gyarapitotta az
elektromérnôktudomânyi szakirodalmat, e mellett a magyarsâgra vonatkozô adatok ôsszegyûjtésének felbecsûlhetetlen
értékû és jelentôségû munkâjât kezdte meg.

Haraszti Endre kétségtelenûl az Arpâd Akadémia e^k
legtermékenyebb tagja. Egyedûl a torontôi Magyar Elet
hasâbjain 62 tôrténeti, irodalom- és mûvészettôrténeti tanulmânya

lâtott napvilâgot,

cikkeit ezen kîvul nemcsak az

amerikai, de az ausztrâliai s eurôpai kûlfôldi magyar lapok is
rendszeresen kôzôlték. A lengyel-magyar kapcsolatokkal foglalkozô hârom tanulmânyât a Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség
lengyel nyelven II Jânos Pâl pâpâhoz is eljuttatta. Tanfolyamokat vezetett, elôadâsokat tartott, tôbb kôzmûvelôdési
egyesûlet ruhâzta fel kitûntetô tisztséggel. A hamiltoni Magyar
Irodalmi és Mûvészeti Kôr is ûjbôl elnôkévé vâlasztotta. (Ezzel

kapcsolatban Haraszti kifejezett kérésére helyesbîtenûnk kell
az ottani Erdélyi Kôr megalapîtâsâra vonatkozô téves kôzlésûnket, mert a Hamiltoni Erdélyi Kôr alapitôja Balogh Lajos
mérnôk volt. A szerkesztô.)

Juhdsz Lâszlô (Mûnchen, Németorszâg) a kûlfôldi magyar

emlékek felkutatâsât folytatta. Hârom kézirata — "Bûjdosôk
nyomâban (tôrôkorszâgi emlékek)", "Magyar rabok idegenben
(a Héttoronytôl Kufsteinig)" és "Mâtyâs kirâly Bécsben" —

végleges feldolgozâs utân kiadâsra vâr. Az Ârpâd Akadémia
1978-ban hîvta meg rendes tagjai sorâba.

Kapôtsy Béla érdekes elbeszéléssel és értékes szaktanulmânnyal bôvîtette munkâssâgât.

Kelemen Gyôrgy két kitûnô tanulmânyâval gyarapîtotta az
amerikai szakirodalmat.

Kiss Jdnos, mint a "West Suburban Philharmonie Or

chestra" karnagya, ismételten nagy sikerrel vezényelt tôbb
hangversenyt, amelyen amerikai kôzônség elôtt magyar târgyû
szerzeményeit is bemutatta.

Kisjôkai Erzsébet "A virâgzô narancsfa" cîmmel holland
nyelven kiadott kônyvében Julianna holland kirâlynô életét
dolgozta fel az uralkodô 70. szûletésnapja alkalmâbôl.

Koe-Krompecher Lâszlô mûveit tôbb kiâllîtâson mutatta
be és fiâval, ifjabb Koe-Krompecher Lâszlôval egyûtt sikeresen

vezeti tovâbb "Architects and Engineers" cégét,

amely

Délkelet-Ohio legnagyobb szakmai irodâja.
Kosztolnyik Zoltdn

hârom

amerikai

egyetemen

s

az

"American Catholic Historical Association" keretében magyar
tôrténeti târgykôrôkkel kapcsolatos elôadâsokat tartott, amelyekkel mindenûtt sikert aratott.

Kovdcs Jôzsef lengyelorszâgi tudomânyos konferenciân
adott elô és két szaktanulmânyât tette kôzzé.

Kônnyû Ldszlô a kulfôldi magyar képzômûvészekrôl
Gyimesy Kâsâs Ernôvel egyûtt korâbban îrt hézagpôtlô mûvét
adta ki terjedelmesebb angol fordîtâsban, bôséges illusztrâciôval. A mû a pâratlan magyar mûvészi tehetség beszédes
bizonyîtéka. Ezen kivûl Kônnyû Lâszlô szâmos elôadâst tartott,
tôbb cikket îrt kûlfôldi magyar lapokba és legûjabb mûvét
rendezte sajtô alâ "Tamâsi monogrâfiâja" cîmmel.
Lengyel Alfonz Mâtyâs kirâly kônyvtârârôl îrt amerikai
gyûjteményes szakmunkâba értékes tanulmânyt és szakfolyô-

iratokban négy kônyvet ismertetett.
Marina Gyula, mint gôrôg katolikus kanonok, érseke

felkérésére az ôsi szertartâsban hasznâlt magyar énekeket
gyûjtôtte ôssze és rôgzîtette hangszalagon.
Miska Jdnos kanadai tudomânyos konferenciân és az
edmontoni Magyar Hâzban tartott angol nyelven elôadâst.
Kônyvészeti mû megîrâsâra kapott megbîzâst, amelyben 2148
munka kôzt 300 a kanadai magyar irodalom ismertetett
terméke. A kanadai fôldmûvelésûgyi minisztérium komputeres
tâjékoztatô kôzpont anyagânak ôsszeâllîtâsâval bizta meg. Az
illinoisi egyetem tudomânyos kônyvészeti kiadvânyânak egyik
târsszerzôje volt. A kanadai magyar irodalomrôl magyar
nyelven tôbb tanulmânya jelent meg. Kimagaslô irodalmi és
tudomânyos tevékenységének elismeréséûl Kanada fôkormânyzôja II. Erzsébet angol kirâlynô jubîleumi ezûst éremével
tiintette ki.

Mitnydn Ldszlô legûjabb tudomânyos kutatômunkâjânak
eredményérôl két tanulmânyban szâmolt be. Az egyiket a
"Microtecnic" mâr kôzôlte is, a mâsikat 1979-ben hozza.

Vitéz Mohai Szabô Béla két képzômûvészeti kiâllîtâson ért
el nagy sikert Brazîliâban.
Molndr Jôzsef a komputer felhasznâlâsânak lehetôségeit
tanulmânyozta az automatikus mérô berendezésekben.

Molndr Zsigmond szâmos elôadâst tartott.

îrâsait a

"Kanadai Magyarsâg" rendszeresen kôzôlte.
MôrJôzsef ûj mûkôdési helyén aprô metszetekkel és erdélyi
vonatkozâsû rajzokkal kezdte tevékenységét. A Honeytvellmûvek nagygyûlésével kapcsolatban a gôrôg, mexikôi és olasz

konyhâval pârhuzamosan felâllîtott magyar konyha falân
kitûnôen sikerûlt népmûvészeti kiâllîtâst rôgtônzôtt, amely
feltûnést keltett és kûlôn dicsérô oklevelet kapott.

Nagy Âkos eurôpai kôrûton jârt, az ausztrâliai Magyar
Talâlkozô ûnnepi hangversenyén 180 Ausztrâliâban szûletett
magyar ifjûval szînes, hangos filmet készitett, amelynek dme

"Néprajzi séta a Kârpât-medencében Csîktôl az Ôrségig" s

maris bemutatâsra kerùlt Perthben, Dél-Afrikâban, Német-

orszâgban,

a

hâgai

vilâgkongresszuson,

Montréalban,

Torontôban és Vancouverben.

Nâdas Jânos az igazgatô tanâcs elnôki

tennivalôinak

fâradhatatlan ellâtâsân Idvul szabadegyetemi elôadâssorozatot
rendezett, heti râdiôelôadâsokat tartott, alkalmi beszédeket
mondott. Jelenleg a Magyar Kisebbségi Intézet megszervezésén
dolgozik.

Negyedi Szabô Margït hangulatos kôlteményeit gyakran
kôzôlték a kûlfôldi magyar lapok.

Nemeskéry Ldszlô "Tallôzâs az ôhazâban" cimû kônyvét az

"Ûj Vilâg" ezûst kehellyel és 250 $-os I. dîjjal tiintette ki, az
angolorszâgi Harsona kônyvkiadô pedig kiadta.

Tovâbbi

hârom kônyvének kézirata kiadâsra vâr.
Nemeskéry Ldszlôné magyar népmûvészeti remekeivel ért
elûjabb sikereket. Teritôit, pârnâit, korhû viseletbe ôltôztetett
babâit mâr vilâgszerte ismerik és keresik.

Vitéz Németh Emô 14 szép kôlteménye és egy elbeszélése
jelent meg amerikai, eurôpai és kanadai magyar lapokban.
Nyirddi-Szabô Imre hârom elôadâst tartott, emlékbeszédet
mondott, a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban havonta
cikkei, a torontôi Krônikâban pedig novellâi jelentek meg.
Ormaijdnos a Grand Canyonrôl készûlô, hatalmas méretû
kôrképének megfestését folytatta.

Ôs-Nagy Istvdn meghîvâs alapjân a pârizsi "Société des
Artistes Indépendants" és az "Académie Internationale de

Lutéce" tagja lett, a "Grand Prix International d'Été 1978 en
Avignon", valamint az "Accademia 'Italia' delle Arti" arany
éremmel tiintette ki.

Puky Pdl (San Cristobal, Venezuela) ortopéd professzort
Venezuela kôztârsasâgi elnôke a munka rendjével (Orden al
Merito en cl Trabajo) tiintette ki, miutân az ottani Rotary
Club tâmogatâsâval a nyomorék gyermekek részére biztositott
rendeléseket 25 éven keresztiil ingyen lâtta el.

Rektor Béla "A magyar kirâlyi Csendôrség oknyomozô

tôrténete" cîmû, arany Ârpâd-éremmel kituntetett, nagyszabâsû mûvét rendezte sajtô alâ, tôbb elôadâst tartott,
javaslatokat és terveket készîtett karhatalmi szervezetek létesîtésére és rendészeti szakemberek kiképzésére.
Saâry Eva amerikai és eurôpai magyar lapok szâmâra
îrt cikkeinek szâma kôzel 60 volt. Valamennyi magyar

irodalmi, kôzmûvelôdési vagy mâs idôszerû kérdéssel foglalkozott.

Schimert Arnd tudomânyos kutatâsainak legûjabb eredményeirôl szâmolt be az Amerikai Magyar Orvosszôvetség
ûlésén magyarul, amerikai orvosok elôtt pedig angolul.
Somogyi Ferenc a clevelandi Magyar Iskola "Emlékkônyv"ét szerkesztette s abban me^rta a clevelandi magyar nyelvoktatâs utolsô hûsz évének tôrténetét; Kovâts Mihâlyrôl irt
hosszabb tanulmânyt, amelyet a clevelandi szabadegyetemen
elô is adott. Pohârnok Jenô "Szép magyar vilâg" dmû
olvasôkônyvének fûggelékeként "Nyelvtani âttekintés"-e jelent
meg, Clevelandben "Tâvlatok" cîmmel hetenként râdiôôrât
vezetett; tôbb tôrténettudomânyi szaktanulmânyt és mâs ki-

advânyt rendezett sajtô alâ.A "Magyar Ûjsâg" szâmos cikkét
kôzôlte. A clevelandi Szent Margit rômai katolikus magyar
egyhâzkôzség magyarsâgismereti tanfolyamân havonta tôrténelmi elôadâst tartott.

Stibrdn Teréz magyar vonatkozâsû cikkeket irt amerikai
lapokba és az "Et Cetera" cîmû floridai folyôiratba, amely
korâbban kôlteményeit is kôzôlte angol nyelven.

Stirling Gyôrgy a "Fuggetlen Magyar Hirszolgâlat" harmadik évfolyamât szerkesztette és adta ki, a Magyar Emigrâns

Ûjsâglrôk Szôvetségének megalakulâsât készitette elô. îrâsait, tudôsitâsait a legtôbb kûlfôldi magyar lap rendszeresen
kôzôlte.

Szabô Magda a magyar zene fejlôdésérôl tartott vitaindltô
szakelôadâst San Franciscoban.

Szakdts Istvdnné hangulatos irâsait a kûlfôldi magyar lapok

igen gyakran kôzôlték. Tôbb elôadâst is tartott az eurôpai
orszâgokban, fôként az erdélyi kérdésrôl.

Szendrey Tamâs Mâlyuszné Csâszâr Edit kéziratât forditotta angolra. A mû mâr sajtô alatt van, cîme "The Rôle of the
Theater in the Awakening of National Consciousness in East
Central Europe" lesz. Jelenleg Hôman Bâlint hâtrahagyott
kéziratât készîti elô kiadâsra "Osemberek - ôsmagyarok"
cîmmel.

Szentpétery Szabolcs târsszerzôként két orvostudomânyi
tanulmânyât tette kôzzé és két szakelôadâst tartott.
Szepessy Zoltân még a "naplemente elôtt" minden magyar

kérdésben hatârozott vâlaszt adô, ûgynevezett "magyar kâté"
megszerkesztését és kiadâsât szorgalmazta.

Széll

Tamâs

négy

szaktudomânyi

elôadâst

tartott,

vegyészetnevelési konferenciân vett részt és két vegyészeti
szaktanulmânyât kôzôlte. Az amerikai vegyészek szôvetsége (az
ACS) New Yorkban a Nichols-dijjal tûntette ki.

Szirmai Endre édesapjârôl, néhai Szirmai Kâroly délvidéki
îrôrôl szôlô tanulmânyât adta ki "A magânyos ôriâs" cîmmel
két kôtetben.

Tamâsi Sàndor, a londoni Magyar Csalâd szerkesztôje,

"Gyônyôrû ez a vilâg" cîmmel ûtleîrâsait gyûjtôtte ôssze és
rendezte sajtô alâ. Tôbb mâs kiadvânyânak elôkészîtésén is
lankadatlanul dolgozik.

Varsânyi Gyula az eurôpai nemzetiségi kérdés helyszîni
tanulmânyozâsa céljâbôl eurôpai kôrûton jârt és hozzâfogott
adatainak szakszerû feldolgozâsâhoz.

Vdrdy Béla rendkîvul termékeny tôrténettudomânyi szakirodalmi mûkôdésének eredményei kôzûl 11 hosszabb tanul

mânyât, szâmtalan kisebb kôzleményét, sok kônyvbîrâlatât,

fôként pedig az "Eighth Tribe" hasâbjain angol nyelven
folytatâsokban kôzôlt magyar tôrténetét kell kiemelnûnk.

Tôbb tanulmânyûton jârt néhâny eurôpai orszâgban, szâmos
elôadâst tartott angol és magyar nyelven, konferenciâkon vett
részt stb.

Vdrdyné Huszàr Agnes tôbb tanulmânyt irt kûlônbôzô
folyôiratokba magyar és angol nyelven.
Vladdr Pdl tôbb tôrténettudomânyi szaktanulmânyt îrt.

Wass Albert nyolc elôadâst tartott angolul Erdélyrôl, 17
ûjsâgcikket, 2 elbeszélést és egy kisregényt irt, amelynek cime
"Halâlos kôd holtember partjân." Jelenieg ennek az ônâllôan
megjelent 33. kôtetének angol forditâsân dolgozik és egy nagy,
ôsszefogô, Erdélyt ismertetô angol gyûjteményes munka
kiadâsât késziti elô elsôsorban kônyvtârak részére.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA ÛJ TAGJAI
A kôzgyûlés az Igazgatô Tanâcs elôterjesztése és javaslata
alapjân

A TUDOMANYOS FÔOSZTALY kûlônbôzô osztâlyaiba
Bodolai Zoltdn dr. (Belmore, Ausztrâlia) egyetemi tanâr,
Dominits Ldszlô dr. (Talladega, AL) egyetemi tanâr,
vitéz Erdélyi Istvdn (Long Island City, NY) tôrténész,

Fejér Pdl (Mount Clemens, MI) mérnôk,
Gratzer Miklôs dr. (Syracuse, NY) egyetemi tanâr,

vitéz Hamvas Jôzsef (Willowdale, Ont. Kanada) mérnôk,
Juhdsz Ldszlô dr. (Mûnchen, Németorszâg) tôrténész,
Kapotsy Bêla dr. (New York, NY) egyetemi tanâr,
Marina Gyula dr. (Perrypolis, PA) gk. kanonok, szakirô

Mitnydn Ldszlô dr. (Montréal, Que. Kanada) egyetemi
tanâr,

MolndrJôzsef (Largo, EL) mérnôk,

Siegmeth J. Alfréd (Sierra Madré, CA) ûrkutatô szakigazgatô.

St. ClairJôzsef (Scott Valley, CA) tanâr,
Szentpétery Szabolcs dr. (Midlothian, VI) orvos,

AZ IRODALMI FÔOSZTÀLY keretébe
BuzaJdnos (Los Angeles, CA) irô,
ft. Dengl Miklôs {Yo\xrygsX.o\m, OH) fôszerkesztô, irô,
Gallô Géza (Burnley, Vie., Ausztrâlia) fôszerkesztô, irô.

A MUVESZETI FOOSZTALY keretébe

Helcz Tibor (Syracuse, NY) fényképészmûvész és
Ormaijdnos (Bay Village, OH) festômûvész

elôzetes meghîvâsât egyhangû hatârozattal tudomâsul vette s
nevezetteket kôzismert, kimagaslô értékû alkotô tevékenységûk
elismeréseként az Arpâd Akadémia tagjai sorâba iktatta.
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EMLÉKÙL ÉS KôszônErrèL'".
ÉRTÉKES SZOLGÂLATAIÉRT
1978 NOV. 25-ÉN

az Ârpéd Akadémia

Az Arpdd Akadémia ezt az emlékplakettet ôhajtotta elnôkének
a XVIII. Magyar Taldlkozô diszvacsordjdn
ûnnepélyesen dtnyûjtani.

XIII.

AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÔ
ÉS mAs elôadAsok
Haraszti Endre (Hamilton, Ont. Kanada):
"NAGODBA"

(Megemlékezés a 110 éve tôrtént horvât-magyar kiegyezésrôl)
A "nagodba" horvât szô magyarul kiegyezést jelent,
amelyre — mintegy az osztrâk-magyar kiegyezéshez hasonlôan
— 110 éwel ezelôtt, 1868-ban kerûlt sor. Elôzményei az
1848/49-es magyar szabadsâgharcig vezethetôk vissza.
Ebben

az

idôben

a

horvâtok két részre szakadtak:

a

"Fûggetlenségi Part" osztrâk segîtséggel prôbâlta ellensûlyozni
a magyar tômbôt, ezzel szemben a "Nemzeti Part" felismerte a

horvât és a magyar kirâlysâg szôvetségében rejlô politikai és
katonai erôt! Az 1865-05 ûj horvât vàlasztâsok a "Nemzeti
Part" — tehdt a magyar-horvât szôvetség — felé billentették a
horvâtok tôbbségének érzelmi mérlegét.
Az ûj "Sabor" beleegyezésével s a bizonytalankodô udvar
jôvâhagyâsâval — Strossmayer vezetésével 12 horvât kikûldôtt
talâlkozott a grôf Majlâth Antal vezette, ugyancsak 12 tagû
magyar kûldôttséggel. A cél; a horvât-magyar megâllapodâs
volt. A horvât hazafiak ûjabb ôriâsi csalôdâsâra azonban a
magyar mâgnâsokbôl âllô kûldôttség hidegen leintette a
horvâtok egyenjogûsâggal kapcsolatos javasiatait. Csupân a
horvât belûgyekkel, igazsâgszolgâltatâssal, egyhâzzal és iskolâztatâssal kapcsolatban igértek autonômiât.. Ragaszkodtak
ahhoz, hogy a kûl-, pénz- és hadûgyet Budân és ne Zâgrâbban
intézzék. Még a horvâtok kûl- és pénzûgyi, honvédelmi
problémâit sem.

Hogyan bîrâljuk el a magyar kûldôttség âllâsfoglalâsât,
amely a sokat Igérô târgyalâsok hideg, majdnem gyûlôlkôdô
megszakitâsât eredményezte? Bizonyâra sokan voltak, vannak
és lesznek honfitârsaink kôzôtt, akik egyetértettek, ill.
egyetértenek azzal, hogy Majlâthék gôrcsôsen ragaszkodtak

ahhoz a "szentistvâni gondolathoz, " amely szerint a Magyar
Birodalomnak magyar irânyîtâs alatt kell âllnia. Ezzel
szemben elengedhetetlenûl gondolnunk kell arra, hogy
1865-ben, tehât akkor, mikor egyre jobban dûledezett mâr az
osztrâk uralom ôreg bâstyâja, Buda bizony ellôkte magdtôl a
modem felfogâsû, federâlis, magyar-horvdt politikai szôvetség
lehetôségét, amely szôvetség pedig nemcsak kivdlô erô-alapul
szolgdlhatott volna 1867-ben kedvezôbb kiegyezéshez, de mdr
csirdjdban kivonta volna a szelet a délszldv-pdnszldv mozgalom
vitorldjdbôl!

A horvâtok lâttâk,

hogy a

magyarok

még

mindig

visszautasîtjâk a teljes egyenjogûsâg gondolatât. A "Fûggetlenségi Part" (az osztrâkpârti Sokcevics frakciôja) ismét
bâtoritâst kapott, hogy kôzvetlenûl târgyaljon Béccsel. A part
ismételten hangsûlyozta, hogy Zâgrâb Horvâtorszâg, Szlavônia, a horvât és szlavôn katonai hatârôrvidékek, Rijeka
(Fiume), Dalmâcia és Isztria hârom horvâtlakta terûletének
egyesîtését kôveteli.

A horvâtok persze élénk figyelemmel kîsérték az 1865-ôs és
1866-os magyar orszâggyûlés eseményeit is. Ezen az orszâg-

gyûlésen a magyarorszâgi nemzetiségek kérdését a jelenvoltak
csak ôvatosan kezelték. A fôhangsûly az osztrâkokkal torténô

— kôzeledô — megegyezésen volt. A magyar arisztokrâcia a

nemzetiségi kérdés "rendezését" a majdan megszerzett egyeduralmi pozîciôbôl kîvânta târgyalni. Ezen tûlmenôen diplomâciai okokbôl is kerûlgették a horvâtokkal valô esetleges

megegyezés nyilt szînvallâsât, hiszen a tûlkorai, esetlegesen
pozitiv dlldsfoglalds kônnyen arra késztethette volna Bécset,

hogy — msszatërve a "divide et impera" gyakorlatdhoz, —
kedvezôbb ajdnlattalforduljon Zdgrdb felé!
Az orszâggyûlésen Dedk Ferenc igen emlékezetes kijelentést
tett: "A horvdtok mint politikai nemzet dllnak hazdnkban, a

tôbbi nem magyar ajkûak azonban csak a magyar politikai
nemzet részét képezô nemzetiségek!" Ezzel kifejezésre juttatta
azt a hagyomânyt, amely szerint Magyarorszâg és Horvâtorszâg

kûlôn kirâlysâg —egyuttesen azonban a "Magyar Birodalom"
elnevezés illeti meg. Deâknak ez ellen a mondata ellen a

horvâtok nem is tiltakoztak, viszont Djordje Stratimirovic szerb
képviselô azzal tiltakozott, hogy a Kârpât-medencében nem

egy, nem két, hanem igenis tôbb nemzetiség él és mindegyik

jogosan tarthat szâmot a "nemzet" elnevezésére. Amint lâtjuk
tehât, a szerb âllâspont ezen a ponton hatârozott ellentétbe
kerûlt a korabeli horvât âllâsponttal. (A nemzetiségi delegâtusokra sértô volt az orszâggyûlésen felszôlalô némely
fônemes makacs, konzervativ, minden kôzeledést mereven
elutasîtô âllâspontja. Sajnâlatos, bogy az 1848-as liberâlis izû

forradalom ellenére — vagy annak reakciôjaként — még
mindig elég sok arisztokrata akadt, aki a nemzetiségeket
csupân min "jobbâgyokat" kîvânta kezelni. Ennek sôhajos
megâllapîtâsa ismételten eszûnkbe juttatja a visszatérô, kinzô
gondolatot:
Trianont
nemcsak
kûlsô
ellenségeinknek
kôszônhettûk.)
Az orszâggyûlés kôzéposztâlybeli, mûvelt, szabadelvû delegâtusai barâtsâgos kôzeledést mutattak a horvâtok felé, de

hatârozott programmai ôk sem léptek fel, mert — mint
fentebb mâr emlîtettûk — Bées elôtt még nem akartâk
kijâtszani kârtyâikat.
Ausztria kônigraetzi veresége (1866-ban) ûjabb lôkést adott
az eseményeknek.

A horvâtok meglehetôsen pesszimistâk voltak az elkôvetkezendô horvât-magyar megegyezés eredményeit illetôen.
Nem vârtak kedvezô, egyenjogû elbânâst a magyaroktôl. A
"Sabor"-ban egymâst érték a leghangolt vagy ideges felszôlalâsok. 1867 jûnius 8-ân Ferenc Jôzsef magyar kirdllyâ valô

megkorondzâsdra Zdgrdb nem kûldôtt delegdciôt! Ezzel
egyidejûleg az uralkodô teljesen a magyar kormânyra bîzta a
terûletûkre esô horvâtok ûgyének megoldâsât. Sokcevics bân
erre azonnal lemondott tisztségérôl. Rauch bârô, az egyesûlt
Horvât Pârt vezetôje lett az ideiglenes bân, — legalâbb is
a horvât-magyar megegyezés megkôtéséig.

Rauch, aki csâszârpârti volt és kôzeli barâtsâgban âllt
ultrakonzervatîv magyar mâgnâskôrôkkel, nyilt akciôkat kezdeményezett mind a "Nemzeti Pârt", mind a "Fûggetlen Pârt"
azon tagjai ellen, akik az elôzô idôben nyiltan hangoztattâk a horvât-magyar federalizmus lehetôségét vagy

éppenséggel az ônâllô Horvâtorszâg eszméjét. A Rauch âltal
kezdeményezett ûj horvât vâlasztâsi tôrvény lecsôkkentette a

vâlasztott delegâtusok szâmât és nôvelte azok szâmât, akik
elôkelô szârmazâsuknâl vagy vagyonuknâl (virilistâk) fogva,
esetleg magas egyhâzi méltôsâguknâl fogva vâltak a "Sabor"
tagjaivâ. Rauch és csoportja nem tôrôdôtt azzal, hogy ez az
eljârâs szinte mesterségesen fokozza a horvât és magyar
nacionalizmus egymâs ellen fordulâsât, intenzitâsât. A cél az
volt, hogy az elôkészitendô horvât vâlasztâs sorân felûlre jutô
delegâtusok jôvâhagyjâk az elôkészûlethen levô horvât-magyar
kiegyezés passzusait, hârmilyen kedvezôtlen lenne is az a horvât

kispolgârok és parasztok milliôira. Az ilyen eszkôzôkkel
"elôkészîtett" vâlasztâs természetesen az "Egyesiilt Pârt"
gyôzelmével végzôdôtt, mire a nem demokratikus eszkôzôkkel
tôrpévé zsugoritott nemzeti ellenzéki pârtok azzal vâlaszoltak,
hogy nemigen jelentek meg a "Sabor" gyûlésein.

1868 januâr 30-ân a "Sabor" kivâlasztott tagjai kôzûl 12
arisztokratât, ill. virilistât,

akik talâlkoztak

hasonlô ôsszeâllîtâsû kûldôttségével.

a

magyarok

A magyar tôrténeti

forrâsok egy része ûgy érzi, hogy a magyar-horvât kiegyezés

târgyalâsaiban a magasabb bécsi kôrôk pârtfogâsât élvezô
"illyr tôrekvések" ûtkôztek ôssze a Magyarorszâggal valô régi
egyesûlést felûjîtô elemekkel, — azaz az ônâllô Horvâtorszâg
gondolata bizonyos fokig szemben âllott a "szentistvâni
Magyarorszâg" eszméjével. (A XIX. szâzadbeli forrâsok îrôi
szem elôl tévesztik, hogy Horvâtorszâg nem Szent Istvân,
hanem csupân Szent Lâszlô ôta lett a Szent Korona

alkotôeleme s felûletesen kezelik azt, hogy igenis lehetséges lett
volna a lâtszôlag egymâssal szembenâllô eszmék ôsszehangolâsa
egyhorvât-magyar federâciô létrehozâsâval.)

Az 1868. évi XXX. tôrvénycikk, amelyet a horvât
hagyomdny "Nagodba" néven iktatott a horvdtok tôrténel-

mébe, csaknem egy évig hûzôdô, viharos tdrgyaldsok utdn ért
el az okmdnyok aldirdsdig. Szôvegében feltûnôen hasonlô

ahhoz a javaslathoz, amelyet a Batthyâny-kormâny 1848
augusztusâban tett Jelasicsnak, s amely sem akkoriban, sem
most nem lâtszott elfogadhatônak a nemzeti érzésû horvâtsâg
szâmâra!

A megâllapodâs szerint a horvât-szlavôn kirâlysâg Ma
gyarorszâg alârendelt része lett. A kinevezett bân a magyar
kormânynak tartozik felelôsséggel. Tehât: bâr az 1867 utâni

magyar kormânyok az ôsszes nemzetiség kôzûl csak a
horvâtoknâl hasznâltâk a "nemzeti autonômia" kifejezést, a
horvât bânnak a magyar kormânytôl valô feltétlen fûggôsége
ezt az ûn. "autonômiât" mâr eleve nagymértékben megnyirbâlta. A "Sabor", azaz a zâgrâbi tartomânyi gyûlés felelôssé
lett téve a belsô kôzigazgatâs, az igazsâgszolgâltatâs és
kôzoktatâs tekintetében. Huszonkilenc horvât delegâtus nyert
jogosultsâgot a magyar tôrvényhozâs hâzâban valô megjelenésre. A horvâtok kûlùgyét, hadûgyét, pénzûgyét a magyar
fôvârosban intézték, de a horvât delegâtusok felhatalmazâst
nyertek arra, hogy hozzâszôlâsi joguk legyen e fontos ûgyek
vitâiban.

A "korlâtolt kôzigazgatâs" alâîratâsa mellett még sok mâs is
bântota a horvât nacionalistâkat. Mivel nagy tômegû horvât
testvérûk maradt a

"Reichsrath" terûletén és a

testvérnek

szâmîtô szlovén nép is Bées fennhatôsâga alatt maradt, az

"Ausgleïch" és a "Nagodba" meghiûsûotta a horvât terûletek
egyesûésének reményét!
A horvât nacionalistâk aztân — szokâs szerint tûlzâsokba

menve — még a szâmukra pozitiv dôntéseket sem voltak

hajlandôk értékelni. A horvâtsâg megkapta a maga sajât négy
honvéd gyalogezredét a m. kir. honvédség keretében, de
végeredményben

ônâllô

irânyîtâs

alatt.

A

kôzigazgatâs,

bîrâskodâs, iskolâzâs, s a hadsereg nyelve a horvât lett. A kôzôs
kiadâsok 93.56 %-ât Magyarorszâg vâllalta, mîg Horvâtorszâgra csak 6.44 % maradt. A magyar parlamentbe kûldôtt
horvât képviselôk szabadon hasznâlhattâk anyanyelvtiket és —
Deâk Ferenc javaslatâra — a magyar nemzet a târsorszâgoknak âtengedett hârom ôsi magyar vârmegyét, Pozsegât,
Szerémet és Verôcét. Az is a horvâtoknak kedvezett, hogy

elrendelték a hatârôrvidék feloszlatâsât és a két orszâg kôzti,
fûggô természetû ûgyek kôzûl a magyarok lemondtak Szlavôniâra vonatkozô igényûkrôl.
Igen âm, de — a horvât nacionalistâk ismételt felhâborodâsâra — Fiumét a magyar Szent Koronâhoz csatoltâk. Ezen
a ponton éles és megoldhatatlan ellenkezés jelentkezett horvât,
illetve magyar részrôl.
Végeredményben elmondhatô, hogy a magyar kûldôttség,
amelytôl a horvât hazafiak tôbbsége ûgyszôlvân semmi jôt nem

vârt, mégiscsak tudott târgyilagos, vagy méltânyos maradni
jôpâr kérdésben. Ha nem is volt a magyar kûldôttségben annyi
jôzan elôrelâtâs, amely késôbb megôvhatta voina Magyarorszâgot — és Horvâtorszâgot is — jôpâr destruktiv, orszâgcsonkitô kôvetkezménytôl, — annyi elmondhatô, hogy a bel-,
igazsàg-, és kôzoktatâsûgyi ônâllôsdgot kapott Horvâtorszâg

lényegesen jobb helyzetbe kerûlt, mint hosszû évszdzadokon dt
annak e lotte volt.

Nincs értelme, hogy a horvât tôrténelem tovâbbi alakulâsât

részleteiben kôvessûk, hiszen célunk kizârôlag a "Nagodba"
értelmezése volt. Azt azonban ki kell emelniink. hogy a horvdt
nacionalizmus nem a magyar nacionalizmust 1848 ôta oly

jellemzôen képxnselô, mûvelt kôzéposztdly felé fordult ellenségesen, — hiszen oly hasonlôak voltak egymdshoz karakterben
ésfilozôfidban — hanem a magyar kormdnyok és elsôsorban a
bennûk nagy befolydssal rendelkezô magyar arisztokratdk
ellen. Andrdssy Gyuldha.n megvolt az értelmesség és a kellô
liberâlis mûlt a horvât kérdés késôbbi, logikusabb rendezésére,
de ôt hivatâsa nem sokkal 1868 utân a kôzôs kûlûgyminisztérium élére âllîtotta. Dedk megôregedett, korâbbi rugalmassâgât elvesztette. A millenniumi évig terjedô korszak
miniszterelnôkei, parlamentjei nem sok talâlékonysâgot, megértést mutattak a nemzetiségi kérdésekben; — kûlônôsen Tisza
Kdlmdn vâdolhatô ezen a téren felûletességgel, nemtôrôdômséggel. A horvâtok érzékenységét ûjbôl megholygatta pl., hogy
1880 utân, Pejacsevics Ldszlô bân idejében — a "Nagodba"
irânyelveivel nem tôrôdve — a magyar nyelvû kôzigazgatâst
kiterjesztették horvât fôldre is, — a horvât nyelv rovâsâra.
Magyar iskolâk nyiltak, magyar cîmerek és zâszlôk tûntek fel,

méghozzâ olyan terûleteken is, amelyek kôzôs, vagy kizârôlag
horvât kôzigazgatâsû vidékek voltak.

A Magyar Âllamvasûtak még a zâgrâbi âllomâson is
kizârôlag magyar nyelvû felirâst hasznâltak. Tehât Budapest
ahelyett, hogy a "Nagodba" csorbâit igyekezett volna bôlcsen

és kôlcsônôs érdekbôl kicsiszolni, hagyta vagy tân dicsérte is,
amikor egyes tûlbuzgô vagy nemtôrôdôm bûrokratdk még
az 1868. évi horvdt-magyar megegyezés jôakaratû, logikus

rendelkezéseit is elszabotdltdk. E jelenségek szikrdt vetet-

tek az ugrdsra kész horvât nacionalizmus parazsàra és —
akaratlanul is — hezére jdtszottak olyan szerb-horvdt kôrôknek, amelyek a "jugoszldv" dlommal akartdk lekapcsolni
Horvdtorszdgot Magyarorszdgrôl és hozzdcsatolni a pdnszldvnagyszerb gondolathoz!
A magyar kôzvélemény nagyfokû nemtôrôdômsége is
hozzâjârult a bajok nôvekedéséhez. Itt van pl. a "Nagodba"
utân hozott, azzal kétségtelen ôsszefûggésben levô, 1868. évi
XLIV. te., azaz az ûn. "nemzetiségi tôrvény", amely
kimondta, hogy a kormâny a nemzetâllam szabadelvû
felfogâsa alapjân âll s azt ôsszeegyezteti a nemzetiségek
természetes jogaival. Minden âllampolgâr szabadon hasznâlhatja anyanyelvét. Kôzségek, intézmények, egyhâzak ugyancsak anyanyelvûkôn mûkôdhetnek. Deâk nagy mûve tehât ezen
a téren is messze kimagaslik a kor hasonlô alkotâsai kôzùl, de

Magyarorszdg késôbbi tragédidjdhoz az is nagymértékben
hozzdjdrult, hogy ezt a nagyszerû tôrvényt a magyar kormdnyok nem voltak képesek megfelelôen végrehajtani. Kossuth
Lajos emigrdciôs tûnôdéseiben mdr eljutott a Dunai Uniôban
kifejezett demokratikus federdciô elméletéhez ugyanakkor,
amikor Tisza Kdlmdn kordnak magyar patriôtdi, bûrokratdi,
irôasztal-politikusai atinyira beleélték magukat az egynyelvû
nemzetdllam dbrdndjdba, hogy eltûrték, hogy a nemzetiségi
terûletekre gyahran soviniszta kôzhivatalnokok kerûljenek.

Igaz, hogy ezeknek a teruleteknek tûlnyomô tôbbségén bôlcs és
igazsâgos, a nemzetiségi jogokat tiszteletben tartô magyar
kôzigazgatâs volt, de elég volt itt-ott egy-egy igazsâgtalansâg,
soviniszta tûlzâs, tûlkapâs, hogy aztân a felhâborodâs hullâma
messze vidékekre elterjedjen.

Magyarorszâg polgârai ônfeledten készûltek nemzeti létûnk
ezeréves fennâllâsâhoz méltô ûnneplésre, — s kôzben hajlamosak voltak elfeledni, hogy a Kârpât-medence lakossâgânak
csaknem fele nem magyar nyelvû âllampolgârl Senki sem
lâtszott észrevenni ezekben a "régi, jô békeévekhen", hogy a
nemzetiségek nemcsak kulturâlis autonômiât, de legalâbb

politikai félautonômiât klvânnak. Nem vette észre ûgyszôlvân
senki, hogy a részengedményektôl valô merev tartôzkodds

valôsdggal kiprovokdlja azt, hogy a nemzetiségeknél is tûlzôk

kerûljenek/eZti/re/Nemcsak az osztrâkok intrikâja, nemcsak a
Moszkvâbôl irânyîtott pânszlâvizmus, de ezenfelûl a naîv, a
nemzetiségek geopolitikai helyzetét semmibe vevô magyar
vezetés vitte odâig az eseményeket, hogy a horvâtok, szerbek,
erdélyi românok, szlovâkok elôbb-utôbb keresni kezdték a
magyar hatârokon tûl élô faj- és nyelvrokonaik kezét.

Az, hogy a horvât "Fûggeden Part" és a "Polgâri Âllamjogi
Part" egyre erôszakosabban kôvetelte a "dualizmus" feladâsât
és helyébe a "trializmus" megalkotâsât, a horvât âllamjogi és
târsadalmi fejlôdés egyenes kôvetkezménye volt. Volt benne
logika, volt benne fantâzia — és gyakorlattâ tételével mind
Magyarorszâg, mind Horvâtorszâg igen sok késôbbi gondtôl,

bajtôl, nemzeti tragédiâtôl szabadulhatott volna meg.
Az elidegenedett horvât hazafiak nagy része a "Nagodba"
utân egyre intenzivebben kereste pdnszldv-szerb agitdtorok
tdrsasdgdt. Dédapâink erre is csak legyintettek. Mi mâr nem
legyintûnk, hanem komoran nézzûk azoknak az "âldeâkferencek"-nek a "bôlcsesség"-ét, akik a haza bôlcsénél is
okosabbak akartak lenni. Adukârtyâkat adtak Moszkva,

Prâga, Belgrâd, Bukarest kezébe, sajât kârtyâik megjâtszâsât
pedig elmulasztottâk.
Azt mondjâk: "a tôrténelem az élet tanîtômestere". Nos, a

horvâtok s a magyarok is kemény tôrténelmi tanûlsâgokon

mentek keresztûl 1868 ôta. A horvâtok a "jugoszlâvizmus"
illûzîôjâba estek s megtanultâk, hogy az nem mâs, mint orosz
inspirâlta Nagyszerbia". Mi, magyarok dtmentûnk Trianon és
késôbb a német és orosz megszdlldsok iskoldin. Vajon
tanultunk-e eleget?

Ha ûjabb tôrténeti események lehetôségei nyilnak meg
elôttûnk, vajon tudunk-e tiszta lelkiismerettel mi — sokat

hibâzô, tûlzâsokba esô, sokszor csalôdott apâink helyett —
becsûlettel, a Zrînyi-csalâdra gondolva,

azok nevében is

egymâs szemébe nézni, és kemény szoritâssal egymâssal kezet
fogni? Ez a legfontosabb kérdés, amelyet — a 110 éves
"Nagodbâ"-ra emlékezve — fel kell tenniink.

A szerzô elôbbi tanulmânyânak megâllapitâsait 25 pontosan megjelôlt tôrténettudomânyi szakmunka gondosfigyelembevételével tette meg. (A szerkesztô.)

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO):
BALOGH ÂDÂM TAMÂSIBAN
Papp Istvân "Tamdsi tôrténete" c. dkke szerint Tamâsi-

ban, a szekszârdi ût mentén mâr a tôrôk megszâllâs idején
telepedtek le râcok. Rôluk ezt a vôlgyet Râcvôlgynek nevezték
el. Mint ismeretes, Belgrâd 1690-es tôrôk visszafoglalâsa utân,
majd pedig 1691-ben Csemovics Arzén ipeki pâtriârka
vezetésével kôrûlbelûl 90.000 szerb lepte el a Dunântûlt.
Ezeket késôbb Bâcskâban és a Drâva-menti hatârôrvidékeken

telepitették le. Ezekbôl az ûjszerbekbôl jutott Nyugat-Tolna
négy nagy magyar kôzségébe: Gyulaj-Jovâncâra, Pincehelyre,
Ozorâra és Tamâsiba is. Szûlôvârosomban 1698-ban a 47

magyar csalâd (kb. 250 magyar fô) mellett kb. 200 râc
telepesrôl is beszélhetûnk. Elannyira, hogy egyes forrâsok
Magyar-Tamâsi mellett Râc-Tamâsirôl is tudtak.
A kezdeti erdélyi, felvidéki és alfôldi harcok utân, 1704
januârjâban Kârolyi Sândor kuruc tâbornok âthozta csapatait
a Dunântûlra, aboi azok a Tolna megyei Simontornyâig
hatoltak elôre. Az ottani vitéz vârvédô kurucokat, szerzett
érdemeik elismeréséiil és a harcolô nép buzditâsâra II. Râkôczi

Ferenc fejedelem hajdû (nemesi) kivâltsâgokkal jutalmazta.
Sajnos, az eredmény nem maradt tartôs, mert Heister csâszâri
tâbornok a kurucokat mâr ugyanezen év âprilisâban kiszoritotta a Dunântûlrôl. I704-re esik a volt csâszâri ezredes, volt
Vas megyei fôbîrô, kôzépbirtokos nemes Béri Balogh Addm
csatlakozâsa Râkôczi szabadsâgharcâhoz. A még 7 évig tartô
hâborû egész folyamân Balogh Addm a Dunântûlon harcolt
nagy bâtorsâggal és stratégiai érzékkel. Elôszôr Vak Bottydn
kîséretében tûnt fel. 1705 nyarân Bottyân tâbornok francia
mérnôkôkkel Fôldvârnâl hidat veretett a Dunân. A hîdfô kôré

sâncerôdôt épîttetett, sôt ô maga is beâllt az épitôk kôzé.
Ezeket a hîdfôket hîvta a nép Bottyân-vârânak. A nép
szeretetét élvezô Vak Bottydn annyira fellelkesitette csapatait,
hogy ô megvalôsîtotta azt a vâllalkozâst, amire Kdrolyi
képtelen volt. Elfoglalta Dunafôldvârat, Simontornyât, Cso-

bâncot (Balogh Âdâm régi vârât), Tatât, Borostyânkôt,
Kôszeget, Pâpât, Szentgotthârdot és ezzel Heister tâbornokot
visszazavarta Ausztriâba.

Pâpânâl Béri Balogh Âdâm felgyûjtott egy csâszâri raktârt.
ahol a magyaroktôl kizsarolt adôbehajtâsi târgyakat târoltâk.
Az 1706-os év alkudozâsai utân, 1707-ben Vak Bottyân

megismételte bravûros dunântûli portyâzâsât. Mindenûtt
oldalân harcolt Balogh Âdâm ezredes.

A fiatal hôs kis létszâmû csapatâval Balatonkenesénél

mcgvertc RahutiTi csâszâri tâbornok 900 fonyi scregct, A
kurucok vagy 300-at levâgtak belôlûk, 25-ôt pedig foglyul
ejtettek. Legnagyobb hîrre Balogh Adâm mégis akkor
emelkedett, amikor nyugati portyâzâsa alkalmâval âtûsztatta a

Lajta-folyôt, megnyargalta Bées aljât és megfuttatta Jôzsef
csâszâr kîséretét. Annak tôbb testôrét foglyul ejtette és gazdag
zsâkmânnyal tért vissza a Dunântûlra.
Errôl szôl a hîres kumc ének:

Balogh Âdâm a nevem.

Csâszârt hogyha kiinn kapom,
Harcosait lecsapom.
Magât is megugratom,

Ha vitéz vagy, jer velem.

Bées vârâba futtatom.

Fakô lovam, a Murza,

Zsindelyes hî, eszterhâs...
Eg a vâros, ég a hâz,
Nem is egy hâz, hâromszâz,

Tôrôk bârsony sûvegem,
Most élem gyôngyéletem.

Lajta vizét megûssza.
Bées aljât ha nyargalja,
Csâszâr azt megsiratja.

Mert a kurue ott tanyâz.

1708 elején Balogh Âdâmot Pécs ostromânâl talâljuk,
melyet mâs délvidéki vârak kôriilzârâsa vagy bevétele kôvetett.
Mégis legnagyobb gyôzelmét az év szeptember 2-an aratta a
Tolna megyei Kôlesdnél az egyesûlni akarô csâszâri és szerb
hatârôrvidéki csapatok felett. Szerencsére itt eltekinthetûnk az
ûtkôzet prôzai leîrâsâtôl, mivel arrôl remek kuruc hôskôltemény âll rendelkezésûnkre:
A kôlesdi hareon, a kôlesdi hareon,

Hej, én is ott voltam, - elejének vâgtam,
Elejének vâgtam, kôzepét bontottam,
Mint kaszâs a fûvet, dôntôttem, rontottam.

Mikor Balogh Adâm a kardjât emelte,
Sândor Lâszlô akkor dandârt reâvitte.

"Vedd fel, fiam, bâtran németnek lôvését.
Ne mutasd szlvednek semmi rôttenését, Ne mutasd szlvednek semmi rôttenésétl"

Mikor Balogh Adâm a kardjât emelte,
Szekeres Istvân is ezerét vezette.

"Rajta, rajta, rontsad râcoksûrû rendét,Hadd ne dùlja gaznép édes hazâd foldét!"

Az Siô berkéig lôn nagy sivalkodâs,
Fel Simontornyâig sûrû nagy roppanâs.

Akkor Balogh Âdâm indita tôbb hadat:
Német is elveszett, a râc is elszaladt.

"Haj, édesezerem, haj, Somogyi Âdâm!...
Most immâr utâna, mindeniitt a hâtân!
Most immâr utâna, mindenûtt a hâtân!"

Lovasa ùldôzte. gyalogja ôldôste.
Szckszârdig a mezôt vérévcl ôntôzte.
Megcgett Râcorszâg, megmaradt hârom hâz...
E!esctt ncgyezer, megmaradt hâromszâz.

Ez a 300 is Balogh Adâm foglya, aki âgyûikat, zâszlôikat is
elszedte. Bârô Nehem osztrâk tâbornok hadosztâlyât a szô
szoros értelmében megsemmisîtette.
A kôlesdi leveretéssel a tamâsi râcok dûhe csak fokozôdott.

1708-ban tôbbszôr is megtâmadtâk és felgyûjtottâk a magyar
Ozorât, Pincehelyt, Gyulaj-Jovâncât és Tamâsit. A csâszâri-

aktôl felfegyverzett szerbek nagy fôlényben voltak, mivel a
magyaroktôl Heister osztrâk tâbornok halâlos fenyegetésekkel
minden fegyvert beszedett. Mivel védekezni nem tudtak, a
magyarok a Koppâny folyô mocsaraiba menekûltek. Erre a
râcok Magyar-Tamâsit felgyûjtottâk. Szorongatott helyze-

tûkben a magyarok kerûlô ûton hirt kûldtek Balogh Âdâmnak, aki kurucaival hamarosan Tamâsiban termett és a
szerbeket széjjelverte. A magyarokat rejtekûkbôl elôhîvta. A
rendet Tamâsiban és kôrnyékén helyreâllîtotta és âtvette a
tamâsi vâr parancsnoksâgât. Nyugat-Tolnânak ez a pacifîkâlâsa messzemenô jelentôséggel bîrt, mert megakadâlyozta,
hogy a râcok a Drâva helyett a siô-balatoni vonalra helyezzék
ât néprajzi hatârukat.

Béri Balogh Âdâm 1709 februâr 14-énSûmegenkapta meg
fejedelmétôl a jôl kiérdemelt brigadérosi kinevezését. Miutân
ekkor mâr Bezerédjt lefejezték, Bak Bottyân halâla elôtt âllt,
Kârolyi Sândor pedig mâr megkezdte béketârgyalâsait a
csâszâri fôvezérrel, Béri Balogh Adâm volt az utolsô harcolô
kuruc brigadéros. Pedig ekkor mâr hadereje is csôkkent,
fogyott lôszere és élelme, csapatait pedig pestis tizedelte.

Beh-behûzôdott a somogyi és tolnai erdôkbe és onnan csapott

râ Heister csapataira. 1710 nyarâtôl kezdve harcolva hûzôdott
vissza Tamâsibôl a Vôlgységbe. Lehetetlen meghatottsâg
néikul olvasni 1710 oktôberében bonyhâdi hadiszâllâsârôl îrt
levelét Râkôczi Ferenchez:

"Fôlséges Magyarorszàgi Vezérlô ésErdélyi Fejedelem!
Érdemfelett kivdltképpen valô nagyjô Uram!

Engedje meg Fôlséged, hogy személyem alâzatos és igaz
kotelességét ezennel ejdnlhassam.

Visszavonulôban vagyunk délnek és Palocsay brigadéros
uram megbizdsdbôl dtvettem a vezényletet a Dundntûlonai

hadaink felett, hogy ahol lehet, Heistert megcsapkodhassuk.
Reményeink nagyok, és azonfelûl, hogy Felségedtôl hadakat
vdrunk, amit én tudom, hogy-minden igyekezetével megadni
méltôztatna, — mi mindent megteszûnk, hogy megvessûk
magunkat az ellenség ellenében. Heister ûtjdt a karôbahûzottakjelzik mindenfelé. A fegyvereket mindenûtt beszedette a

védtelen lakossdgtôl, ûgyhogy mdr a martalôcoktôl sincsenek
védve. Haldlbuntetést szabott ki mindenkire, aki segûi a

sebbenesetteket. Elelmûk nekûnk sincsen s igy a szegény
lakossdgnak sem tudunk mdr adni.

Vasvdrndl egy nevezetes csapdst tettûnk.

Mindenfelé

azonban a hdzak és telepûlésekfelperzselve dllanak. A lakossdg
megtizedelve, minden reményét csak Fôlségedben Idtja.

Szdmtalan a sebbenesettek szdma, akiket nem hagyhatunk
el s magunkkal kell vinni. Hogy Fôlséged intézkedéseit
megtehesse, mi a végsôkig tartôztatjuk a csdszdri hadakat, akik
nem mernek erôs csapdsokat tenni rajtunk. Vonulunk esôben,
viharban Vôrôsmart irdnydba, ahol taldn dtkelhetûnk és
jelentkezhetûnk Fôlséged hadaindl.

Ûgy mint ezekben, mint Fejedelmi kegyelmességéért
Fôlségednek és édes nemzetem hivsége mellett, életem fogytdig
és utolsô csepp vérem fôldldozdsdig maradok Fejedelmi
Fôlséged kegyességének

Kelt Bonyhdd alatt
Octobris, 1710

^

aldzatos szolgdlni kész,
dllhatatos igaz htve'.

Béri Balogh Âdâm 1710 november elején Vôrôsmart
kôrnyékén ûtkôzôtt ôssze a râc segédhadakkal. Az ûtkôzetben
62 csâszâri katona és 85 râc pusztult el. Feldûlta a szerbek
sâtrait és széjjelszôrta az asszonynépet. Mikor ûldôzôbe vett egy
menekûlô csoportot, Murza lova ôsszerogyott alatta. Hiâba
sietett segîtségére két hôs katonâja, a râcok mindhârmukat
elfogtâk. Vezérûk, Secula elé vitték, aki azonnal értesîtette
Nehem csâszâri tâbornokot a hîres fogolyrôl. A tâbornok tiszti
kûlônîtményt kûldôtt a rebellis kapitânyért, akinek meghagytâk tiszti kardjât. Csak Murza lovât ajânlottâk fel késôbb a
varasdi bégnek, akivel minden âron békét szerettek volna
kôtni. Secula vezért biztositottâk a csâszâr jôindulatârôl és a
szenvedett kârok pôtlâsârôl. Nehem a brigadérost elôbb Eszék
vârâba, majd Budâra kisértette. Ott Pâlffy Jânos grôf csâszâri

fôparancsnok, mert Balogh Âdâm fejedelmét megtagadni nem
akarta,

1711

februâr

6-ân,

Râkôczi

minden

tiltakozâsa

ellenére, mint lâzadôt lefejeztette. Halotti anyakônyve megtalâlhatô a budavâri plébâniân. Az ottani temetôben fôldelték

el jeltelenûl. A râcok, akiknek a kezébôl a csâszâriak vették ki a
volt csâszâri kapitânyt, jellegzetes bosszût âlltak. Feidûltâk
szûleinek faddi kûriâjât és sîrjât. Csontjaikat pedig széjjelszôrtâk.

Béri Balogh Adâm feleségérôl, Festetich Jûliârôl és
âllîtôlagos két fiârôl semmi pontos értesûlésûnk sincs. De

talâlgatâsokra vagyunk utalva a fôhôs mâs lényeges adatai
kôrûl is. Ismeretlen szûletési helye és éve. A szekszârdi
mûzeumnak van egy plakettje, amely egy kb. 50-60 éves Béri

Balogh Adâmot âbrâzol. Az ûj életrajzi lexikon szûletési évét
1665-re teszi. E szerint az 1711-ben kivégzett Balogh Adâm 46
éves lehetett. Ezzel szemben Thaly Kâlmânnak az a feljegyzése,

hogy 1704-ben, amikor Balogh Adâm a kurucokhoz csatlakozott, Bercsényi Miklôs tejfeles szâjû gyereknek nevezte. Ha a

végzett jogâsz és csâszâri kapitâny évszâmât 1704-ben kb. 25
évre tesszûk és ehhez hozzâadjuk a Râkôczi felkelésben szolgâlt
7 esztendejét, életkora halâla idején kb. 32 évre tehetô. Ezért

fogadhatô el Tallôs Môric philadelphiai festômûvész remek
portréja, aki kb. 30-35 éves nyiltszemû fiatalembert âbrâzol,
amint ôntudatosan és bâtran néz szembe elkôvetkezô sorsâval.

Mîg Balogh Âdâm kurucainak nevét alig ismerjûk,
tisztjeinek neve jôrészt fennmaradt. Nyiràdi Szabô Imre
munkâja szerint voltak kôztûk alfôldiek: Bagt Kdlmdn
alhadnagy, Mikô Ldszlô hadnagy. Erdélyiek: Harsdnyt Istvdn
hadnagy, Sdndor Ldszlô fôhadnagy, Torda Miklôs alhadnagy.
Felvidékiek: Szekeres Istvdn fôhadnagy, Szirmay Istvdn fô
hadnagy. Dunântûliak: Kemblay Istvdn \ia.dr\2Lgy, Taries Jdnos
hadnagy, Taries Miklôs alhadnagy, Tekely Istvdn hadnagry
(Baranyâbôl). Bama Andrds hadnagy, Sdntha Jdnos hadnagy
és Pethô Gyôrgy kapitâny Fejérbôl. Szôke Istvdn kapitâny
Gyôrbôl. Barkôezy Jdnos hadnagy és Somogyi Addm fô

hadnagy Somogybôl. Landér Jdnos hadnagy, Rdtky Ddniel
fôhadnagy és Selmeey Istvdn alhadnagy Vasbôl. Deveesery

Gdbor fôhadnagy, Dôezy Sdndor fôhadnagy, Mdrtony Istvdn
felderitô tiszt, Nyirddi Szabô Ddvid alhadnagy, Sôtér Jdnos

alhadnagy Veszprémbôl. Csôka S{dndor) Jelderitô tiszt,^
Morvay Istvdn fôhadnagy és Parapatics Jôzsef fôszâmvevo
Zalâbôl. Tolnaiak voltak: Bakô Farkas Istvdn fôhadnagy,

Bagô Jdnos alhadnagy, Dragosieh Gyôrgy hadnagy, Szintay
Istvdn hadnagy és a még fel nem sorolt ismeretlen hôsôk.

És mit tôrtént a râcokkal? Fgy részûket mâsvilâgra kûldték
Béri Balogh Âdâm kurucai, mâsrészûk elmenekûlt a Bâcskâba
és Drâvântûl felé. A békésebb elemek behûzôdtak a tamâsi
magyarok kôzé. Még az én idômben is akadtak szûlôvârosom-

ban ilyen csalâdnevek, mint Bertics, Bradanovics, Drenovics,
Ivanics stb. A szekszârdi ût mentén fennmaradt lakhelyûk
neve: Râcvôlgy. És a mai napig is, ha a tamâsiak a goromba
vagy kegyetlen embert akarjâk jellemezni, azt mondjâk, hogy
"vad râc".

Kosztolnyik Zoltdn (Bryan, TX):

LUKÂCS FSZTFRGOMI ÉRSFK
POLITIKAI TÉNYKFDÉSF
Mdnuel keletrômai csâszâr 1143-ban keriilt uralomra.

Azzal a terwel lépett a nyilvânossâg elé, hogy helyreâllîtja a
rômai birodalom teruleti s szellemi integrâciôjât. Frrôl maga a
csâszâr nyilatkozott tôrvényeiben; kijelentését mintegy alâtâmasztja KinnamosJdnos csâszâri jegyzô (ob. 1185) Szép Jânos

és Manuel uralkodâsâval foglalkozô mûvének egy kitétele,
valamint a csâszâr III. Istvân magyar kirâlyhoz intézett
levelének hangneme. Hôman Bâlint meglâtâsa szerint Manuel
Nagy Konstantin s Justinianus csâszârok méltô utôdânak
tartotta magât, aki mint Szent Lâszlô magyar kirâly unokâja
(édesanyja Piroska, Pyrisk, Szent Lâszlô leânya volt), tervei
megvalôsîtâsâban fontes szerepet szânt a magyar udvarnak.
A csâszâr leveleibôl s a krônikâkbôl tudjuk, hogy Mânuel
II50 kôrûl kezdte meg tervének megvalôsitâsât, amikor
Szerbiât megtâmadta, de hirtelenében egy magyar-szerbnorman szôvetséggel talâlta szembe magât. A kôvetkezô évben
mâr a magyar vizibdstya ellen tort Mânuel, mikôzben
diplomâciai jâtékba is fogott. Célja érdekében hasznâlta
Boricsot, a még III6-ban meghalt Kônyves Kâlmân hâzassâgtôrô feleségének fiât, az ôrôkôs trônkôvetelôt; Borics elesett,
igy az uralkodô II. Géza (1141-62) fiatalabb testvéreit, Lâszlô
és Istvân hercegeket vette igénybe a csâszâr ahhoz, hogy
diplomâciai sakkhûzâsait megtegye. Kinnamos IL Géza fiânak
mondta Istvânt, de Nikétâs Chômâtes IL Géza testvéreként
tartotta szâmon, és hozzâtette, hogy IL Gézânak két fia is volt.
Politikai okokbôl kifolyôlag mindkét herceg a bizânci
udvarban keresett menedéket, s a csâszâr odâig ment, hogy
Lâszlôhoz sajât unokahûgât adta feleségiil feltételezhetôleg
azért, mert bâtyja halâla utân Lâszlô lett volna a magyar
kirâly, és îgy a csâszâr kezében tartott bâb vette volna ât a

magyar ûgyek vezetését s készîtette volna elô Magyarorszâgnak
a

birodalomba

tôrténô

bekebelezését.

Kinnamos

nyiltan

kimondja, hogy a magyaroknâl nem apârôl fiûra, hanem
idôsebb testvérrôl az ifjabbra szâllt a trônutôdlâs joga, amint

ez meg is tôrtént 1060-ban 1. Béla, illetve 1077-ben 1. Lâszlô
esetében. Lâszlô kirâly Mânuel nagyapja volt.

îgy 1162-ben, amikor IL Géza halâla utân fia, III. Istvân
ôrôkôlte a trônt, akit Lukâcs esztergomi érsek kirâllyâ
koronâzott, a magyar fôurak nagy része azonban Mânuel
bûzdîtâsâra is ellenzett és helyette az elhûnyt uralkodô ôccsét,

Lâszlô herceget kiâltotta ki kirâllyâ. IL Lâszlô hazatért bizânci
feleségével, de Lukâcs érsek nem volt hajlandô megkoronâzni;
részben meggyôzôdésbôl, mivel az orszâgnak volt mâr tôr-

vényes uralkodôja, részben pedig abbôl az elgondolâsbôl, hogy

a Bizâncbôl hazatérô herceg nem magyar, hanem csâszâri
érdek tâmogatâsât tartja majd szem elôtt, — amint ez kivehetô
Choniates megjegyzéseibôl.
Az angol Walter Mapnek, Lukâcs pârizsi iskolatârsânak
feljegyzéseibôl, valamint Heinrich von Mûgeln krônikâjâbôl
tudjuk, hogy II. Lâszlô éktelen haragra gyulladt a koronâzâst
tôle megtagadô érsek ellen: bôrtônre vettette s csupân Rôma
kôzbenjârâsâra engedte szabadon. Lukâcs érsek még szabadulâsa napjân kiâtkozta a kirâlyt, aki vâratlanul par héten
beliil elhûnyt.

Halâlakor ûjra csak a III. Istvân-ellenes part kerekedett

felûl, s II. Lâszlô ôccsét, IV. Istvânt tette meg kirâlynak. Az ûj
kirâlyt a kalocsai érsek koronâzta meg, aki IL Lâszlô
koronâzâsât is elvégezte — Lukâcs esztergomi érsek tudta s
felhatalmazâsa nélkûl, miért is Lukâcs kiâtkozta az illeték-

telenûl cselekvô fôpapot. Ez kitûnik abbôl a pâpai leiratbôl,
amelyet W. Holtzmann kôzôlt magvas tanulmânyâban. Az
ebbôl szârmazô félreértésbôl nyilt ellentét tort ki Esztergom és
Kalocsa kôzôtt, s Rômânak kellett a két fôpap kôzôtt rendet
teremtenie, mint III. Ince pâpa irta Jânos esztergomi érsekhez
intézett 1204 szeptember I5-i levelében.

IV. Istvân Mânuel segitségével katonai gyôzelem révén
igyekezett a hatalmat kicsikarni a tôrvényes uralkodô kezébôl,
de a mâsodik ûtkôzetben csatât vesztett és III. Istvân foglya

lett, aki nagylelkûen visszaadta szabadsâgât. Viszont a csâszâr
volt az, aki felismerte a tényleges helyzetet: elismerte IIL
Istvânt tôrvényes kirâlynak s csupân azt

kérelmezte

az

udvartôl, hogy az uralkodô ôccse, Béla herceg, a bizânci
udvarba kerûljôn, ahol a csâszâri trôn vâromânyosa, Mânuel
utôda s leânyânak férje lesz. A csâszâri kôvet Palaeologus

Gyôrgy volt, aki Béla herceget Bizâncba vitte, ahol Béla herceg
az "Alexius" nevet és a despotes rangot kapta. Amint
Kinnamos irja, "in primis, mutato nomine, Alexii nomen
indidit eumque despotae dignitate donavit." Kinnamos
elôzôleg emUtette, hogy a magyaroknâl az urum méltôsâg
illette a trôn vâromânyosât.

Mânuel, ha fel is ismerte a helyes politikai helyzetet, tervét
nem adta fel. Ûgy gondolta, hogy III. Istvân halâla utân ôccse,
Béla lesz az ûj uralkodô és a jôvendô bizânci csâszâr, aki

Manuel legvakmerôbb aimait valôsitja meg. Béla magyar
fôidrôl, a magyar trônrôl irânyîtja majd a hajdani rômai
birodalom terûleteinek meghôdîtâsât.
A harc ellenben tovâbb folyt a magyar hatâron. Manuel
még Béla herceget is magâval vitte egyik magyarellenes
hadjâratâra; talân azért, hogy Béla bâtyjâtôl ûjabb politikai
engedményeket csikarjon ki. Szâmîtâsa azonban meghiûsult,
amint kudarcba fulladt az az elgondolâsa is, hogy Béla kôveti a
csâszâri trônon. Manuel ugyanis ûjra megnôsûlt s 1169-ben
vâratlanul fia szûletett. Bélânak nemcsak a gôrôg trônrôl,
hanem eljegyzett menyasszonya kezérôl is le kellett mondania.

Kârpôtlâsul, de fôleg politikai szâmîtâsbôl. Manuel feleségének mostohahûgât adta Bélâhoz feleségiil, aki III. Istvân
kirâly II72-ben bekôvetkezett halâla utân Bélâval egyutt tért
haza Magyarorszâgra.

A magyar fôurak nagy része hozzâjârult III. Béla
kirâlysâgâhoz, de Lukâcs érsek ôt sem volt hajlandô megkoronâzni. Walter Map âllitâsa, hogy Lukâcs III. Bêlât

"puerumque iustum haeredem cum omni solemnitate iniunxit," nem felel meg a valôsâgnak, — amint ez III. Sândor

pâpânak az esztergomi s kalocsai egyhâzmegyék lelki alattvalôihoz, valamint magâhoz Lukâcs érsekhez intézett és
Holtzmann âltal kôzzétett leveleibôl is kitûnik. Az egyik pâpai
levél szerint az érsek simôniâval vâdolta az ûj magyar
uralkodôt azon az alapon, hogy az érsek egy elôre kûldôtt
kôvetének kôpenyt adott ajândékba. A pâpai vâlaszbôl
kitûnik, hogy Rôma nem hitt ennek a naiv védekezésnek, s
feltételezhetô, hogy Lukâcs érseknek komoly oka lehetett arra,

hogy m. Bélâtôl a kirâllyâ koronâzâst megtagadja. IL Ince
pâpa levele szerint nagy elôdje, III. Sândor pâpa sem volt
képes az érseket arra râheszélni, hogy véleményét megvâltoztassa.

III. Béla kirâlyra jellemzô, hogy nem esett kétséghe,
tûrelmét sem veszîtette el, szahadsâgâtôl sem raholta meg a
szôkimondô vagy talân nem is annyira az igazat mondô

fôpapot, és Rômâhoz fordult segîtségért. Ez kitûnik ahhôl a
megkûlônhôztetett hangnemhôl, amellyel III. Ince pâpa
illette III. Bêlât Imre magyar kirâlyhoz intézett leveléhen. Béla

"specialis dilectionis sinceritatem" mutatott Rôma irânt.

aki csak tisztelettel viseltetett a Szentszékkel szemben.

III. Béla kirâly levele elveszett, ellenben a pâpai vâlaszbôl
tisztân kivehetô, hogy miutân Rômât hûségérôl biztosîtotta,

Béla arra kérte III. Sândor pâpât, bîrja râ Lukâcs érseket a
koronâzâs elvégzésére vagy pedig a kalocsai érsek koronazza

meg — a nélkûl, hogy az esztergomi érsek koronâzâsi jogait

megsértené! III. Béla egyszerû s ôszinte diplomâciai lépése
sikerrel jârt. Miutân Lukâcs érsek még mindig vonakodott
Béla megkoronâsâsâtôl, a koronâzâst a Szentszék hozzâjarulâsâval a kalocsai érsek végezte.

Lukâcs érsek magatartâsânak tôbb oka lehetett, amirôl

nem szôlnak a krônikâk, îgy csupân talâlgatâsokra vagyunk
utalva. Az érsekrôl tudjuk, hogy mindig a tôrvényes uralkodôt
tâmogatta; îgy neki volt kôszônhetô, hogy a magyar udvar IIL
Sândor pâpât ismerte el a rômai Anyaszentegyhâz tôrvényes
fejének. Nem szabad ugyanis figyelmen kîvùl hagyni azt a

kôrûlményt, hogy az II60-as évek elején a pâviai zsinaton IV.^
Viktor ellenpâpa azt hîresztelte, hogy a magyar udvar az o

pârtjâra âllt, miért is Daniel prâgai pûspôkôt kûldte el — az

ellenpâpa — IL Gézâhoz. Dâniel pûspôk kûldetése azonban
Lukâcs érsek magatartâsân hajôtôrést szenvedett. Az 1160-as

toulousi zsinaton IL Géza mâr IIL Sândor pâpa mellett foglalt
âllâst, amint errôl maga az uralkodô is megemlékezett VIL
Lajos francia kirâlyhoz intézett levelében, amelyben — tôbbek
kôzôtt — egy németellenes magyar-francia szôvetségre is

ajânlatot tett a francia udvarnak. Itt lehet a dolog nyitja.
A pâpâkkal szemben a német csâszârok a rômai jog alapjân
igyekeztek kôvetelményeiknek igényt szerezni azért, mert a

rômai jog a csâszâr fôségét hangoztatta minden mâs intézmény
felett. E nézetet Freisingi Ottô fejtette ki, bâr — amint arra

Salisbury Jdnos râmutatott — a fôldi hatalom igazsâgszolgâltatâsa alatt marad az isteni tôrvények igazsâgszolgâltatâsânak.

Mânuel ugyancsak a rômai jog alapjân formâlta elképzelését a rômai birodalom feltâmasztâsâra

vonatkozôlag.

"Manuel...a Deo directus, haeres coronae magni Constantini,"
jellemezte ônmagât tôrvényeiben. Mârmost Lukâcs érsek
azâltal, hogy a tôrvényes pâpa elismerésére kényszerîtette a

magyar udvart, mintegy arra késztette IIL Istvânt, hogy a IIL

Sândor papa és Rôtszakâllû I. Frigyes csâszâr kôzôtt folyô
kûzdelemben âllâst foglaljon a Szentszék javâra a német
kôvetelésekkel szemben.

Tekintettel arra, hogy Manuel I. Frigyeshez hasonlô
felfogâst vallott egyhâzi téren, Lukâcs érsek ôt sem nézte jô
szemmel, kùlônôsen nem 1172-ben, amikor Manuel védence, a
tîz évig Bizâncban nevelkedett Béla herceg, az elhûnyt III.
Istvân ôccse, kerûlt a magyar trônra. Ebbôl az egyhâz jogait
dprô rômai jog ellen valô magatartâsbôl fakadt Lukâcs
érseknek az az elhatârozâsa, hogy III. Bélât nem koronâzza
meg, mert Béla volt az, aki még hazaindulâsa elôtt feleskûdôtt
Manuel csâszâr hûségére a bizânci udvarban. Lukâcs felfogâsa
szerint Mânuel azâltal, hogy eskûtételre kôtelezte Bélât,
megcsorbîtotta a jôvendô magyar uralkodô szuverénitâsât.
Choniates szerint Mânuel elkûldte (ablegat) Bélât, hogy a
magyar kirâlysâgot âtvegye.Ha elfogadjuk a Pârizsban végzett
Walter Mapnek, Lukâcs iskolatârsânak, az érsekre tett
megjegyzését, akkor feltételezhetjûk, hogy Lukâcs érsek
kônnyen âtlâtott minden cselszôvésen, akâr a gôrôg csâszâr
ârmânykodâsân is. Csupân az eskû kicsikarâsa révén jârult
hozzâ Mânuel ahhoz, hogy Béla magyar kirâly legyen.
Hozzâjârulâsa mintegy tizennégy éwel azutân tôrtént, hogy a
német csâszâr a rômai jogra valô hivatkozâssal és sajât
felelôsségére, îgy egyhâzi jôvâhagyâs nélkûl, kirâlyi rangra
emelte védencét, a cseh herceget.
E kettôs esemény: a jôvendô magyar uralkodô, III. Béla
Mânuel gôrôg-rômai csâszârnak tett eskûje, valamint a német
csâszâr alapîtotta cseh kirâlyi hivatal megalakîtâsa kôzti
ôsszefûggés felûlvizsgâlâsâra kôzvetlen adat ugyan nem âll a
tôrténész rendelkezésére, mégis tudnunk kell, hogy az ôtvenes

évek végén — a cseh herceg II58-ban lett kirâly — megegyezés
âllt fenn Rôtszakâllû Frigyes s Mânuel csâszârok kôzôtt a

magyar udvar ellen, a magyar ûgy kârâra.("Friedrichs
ungarische Politik war.. .weitgehend durch sein Verhaltnis zu
Byzanz bestimmt," irta Karl Hampa a Gesta Friderici egyes
kitételére alapozva megâllapitâsât.) Ebbôl az egyességbôl
ugyan sok pozitîvum azért nem adôdott, mert Hôman Bâhnt
szavaival élve, Rôtszakâllû Frigyest nem érdekelhette a

magyarellenes hadjârat akkor, amikor magyar segîtségre volt

szûksége Milânô ostromânâl. Mégis a megegyezés idején a két
uralkodô feltétlenûl folytatott eszmecserét az akkori idôszerû

politikai helyzetrôl s az abbôl kifolyôlag kialakult jogi
problémâkrôl.

Lukâcs érsek egyszerûen nem volt hajlandô magyar kirâllyâ
koronâzni olyan személyt, akinek kirâllyâ tételében kûlfôldi
nagyhatalom uralkodôja bârmi szerepet is jâtszott.

Az érsek rômai-jogellenes, valamint az egyhâz érdekeit
féltô magatartâsâra két kôrûlmény vet fényt. Elsôsorban ô volt
az, aki III. Istvânt arra kényszeritette, hogy az egyhâzi
birtokokat visszaszârmaztassa jogos tulajdonosânak. Mâsodszor, Lukâcs volt az, aki egybehîvta a (negyedik) esztergomi

zsinatot, hogy annak révén az egyhâzi jogot s egyhâzi érdeket
biztositsa az orszâg kôzéletében. Ennek a zsinatnak hatâro-

zatait ôrizhette meg a III. Istvân âltal kiadott II69-i Egyhâzi
Konstituciô, mi szerint a kirâly nem hôdolt be teljesen

Rômânak, de komoly elôjogokrôl mondott le a Szentszék
javâra.

Sûlyos oka volt annak, hogy az érsek az egyhâz érdekeinek
magyarhoni kibontakozâsâért kûzdôtt. A korabeli Gerhoch
reichersbergi apât feljegyzései szerint ugyanis Magyarorszâgon

politikai jogokkal rendelkezett az egyhâz a tizenkettedik szâzad

derekân abban a negatîv értelemben, hogy Magyarorszâgrôl
nem lehetett Rômâba fellebbezni, de pâpai kôvetek sem
léphettek be az orszâg terûletére az uralkodô îrâsbeli engedélye
nélkûl. Az a kôrûlmény, hogy még II61 ôszén Péter pâpai
legâtus elhozta Rômâbôl a palliumot Lukâcs érsek részére,

nem mond ellent ennek a megâllapîtâsnak.

Akkoriban

âllitotta helyre az érsek III. Sândor pâpa s II. Géza kirâly
kôzôtt a kapcsolatot, és igy feltételezhetô, hogy mind a két fél
tett engedményeket. Kûlônben is a reichersbergi apât
feljegyzései fôleg a hatvanas évekre, III. Istvân uralkodâsi
idejére vonatkozhatnak.

III. Sândor pâpa leveleibôl nagyon is észrevehetô az érsek
részérôl hangsûlyozott ellenszenv a kalocsai érsek irânt. IIIInce pâpa Leô magyarorszâgi legâtushoz intézett leiratâban

annak a nézetének adott kifejezést, hogy elôdje, III. Sândor,
csak azért engedélyezte a kalocsai érseknek Béla megkoronâzâsât, hogy nagyobb bajnak vegye elejét; megkoronâzâsa

révén megôrizze az orszâgnak még Szent Istvân kirâly
alapîtotta hitegységét. A levelek îrâsa idején a kalocsai érsek
Rômâban tartôzkodott, s Lukâcs magatartâsa féltékenységgel
is magyarâzhatô abban az értelemben, hogy miutân Kalocsa az
elmûlt évtizedben hâromszor koronâzott kirâlyt, az esztergomi
érseket bosszantotta a kalocsai fôpap ellene, Lukâcs ellen
kifejtett manipulâciôja. Utôvégre is a koronâzâs joga Esztergom érsekét illette. Ennek a felfogâsânak maga III. Ince
papa is helyt adott Jânos esztergomi érsekhez irt, 1209 mâjus
15-én kelt levelében. ("Strigoniensi ecclesiae praeiudicium

fieret quominus Hungarici reges ab archiepiscopis eiusdem
ecclesiae semper debeant coronari.")
III. Béla kirâly csak barâtsâgos magatartâst tanusîtott az
érsek irânt. Mâr II81-ben a kirâly hîvei kôzôtt talâljuk Lukâcs
érseket, nem is szôlva arrôl, hogy a Szentszékkel: III. Sândor
pâpâval Béla kirâly tovâbbra is jô viszonyban maradt. Ezt a
megâllapltâst III. Bélânak a Szentszék irânt tanûsîtott s a
pâpai levélben ûjra emlîtett tiszteletteljes magatartâsâra,
illetve Rôma részérôl a vele szemben hasznâlt hangnemére
alapitjuk. III. Béla, akârcsak Szent Istvân, a Rômâval valô jô

viszonyt tekintette kiilpolitikâja sarkkôvének.
Bâr a hetvenes évek mâsodik felében sem a Rôtszakâllû, se

Mânuel kûlpolitikâjâtôl nem volt mit tartania, sot Mânuel
halâla utân alkalma volt arra, hogy a bizânci politikâba
kôzvetlenûl beavatkozzék, III. Béla volt az, aki II83 utân
Angelusz Izsâk gôrôg csâszârral békésen kiegyezett, sot leânyât
is hozzâadta feleségul. Ezt azért tette, hogy a maga részére az
egyhâz, illetve egyhâzak jôindulatât biztositsa. Rôma részérôl
ezt meg is kapta — III. Ince pâpa értesûlése szerint.

Kôzben a harc tovâbb folyt a magyar hatâron, bâr mind
Rôma, mind Bizânc csak jô szemmel nézték a magyar uralkodô
s Angelusz Izsâk kôzt a kôzeledést. Mindenesetre III. Béla
elérte azt, hogy orszâgâban osztatlan: rômai s gôrôg egyhâzi
hozzâjârulâst nyerjen ahhoz, hogy belpolitikai téren népe és
orszâga szellemi és gazdasâgi lehetôségét kiépîtse. Kûlfôldi
szerzetesrendek behivâsa,

idegen tudôsok letelepîtése;

az

îrâsbeliség s iskolâzâs rendszeresitése; gazdasâgi téren ugyancsak maradandô kûlfôldi kapcsolatok kiépitése s fenntartâsa
csakis bensô s kûlsô békét élvezô orszâg terûletén volt

lehetséges. Lûbecki Arnold csak jôt tud mondani Magyarorszâgrôl a harmadik kereszteshadjârattal kapcsolatos hîradâsâban, s nem véletlen, hogy a Képes Krônika igen vâzlatos
feljegyzései is III. Béla rendtartâsi s kultûrpolitikai ténykedését
tartottâk az uralkodô legfontosabb alkotâsânak.
Lukâcs érsek szerepe Rôma s a magyar kirâlyi udvar kôzôtt,
majd III. Bélânak az érsek irânt tanûsîtott megértô, bôlcs
magatartâsa nagyban hozzâjârult ahhoz, hogy III. Béla
magyar birodalma megerôsôdjék.
JEGYZET:

A szerzô eredeti kutatâsok alapjân Irt alapos. szakszcrû
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lâbjegyzettel és a szôveg kôzt 15 latin idézettel tâmasztotta alâ. (A szerkesztô.)

NegyediSzabô Margït (New York, NY):
ELMÉLKEDÉS

MAGUNKRÔL ÉS JÔVÔNKRÔL
Csaknem mindannyiunkban két

ember

Iakik.

Ha

az

elmélkedés ûtjân eljutottunk a kétkedés legszélsô hatârâra,
megejt bennûnket a nôi ôntudat ôsztônôs bizakodâsa a szépben
és a jôban, amely kettévâgja szâmunkra a csomôt.

îme, ez az oka annak, hogy a nô tartja életben a vallâst
ezen a vilâgon. A szép és erényes nô az a délibâb, amely
tavakkal, fûzfasorokkal népesîti be erkôlcsi életûnk kietlen

sivatagât. A nô vezet bennûnket az ôrôk forrâshoz, amelynek
tûkrében Isten nézi magât.

A mûlt kedves volt lelkemnek, tehât szeretettel beszélek

rôla. Szeretem a mûltat, de irigylem a jôvôt. Mit nem adnék
érte, ha lopva belepillanthatnânk egy kônyvbe, amelybôl az
elemi iskolâs gyermekek tanulnak szâz év mûlval

A magunk izlése, a magunk elôîtéletei kedvéért nem szabad
ûtjât âllanunk annak, amit a korunk cselekszik. Megcselekszi
nélkûlûnk is, és valôszinûleg igaza van.

A vilâg bizonyos amerikaiasodâs felé halad, amely bântja
tûlfmomult eszméinket, amely azonban, ha egyszer tûlleszûnk
a jelen pillanat vâlsâgain, valôszinûleg nem lesz rosszabb, mint
a régi rend, mert talân meghozza az emberi szellem
felszabadulâsât és haladâsât.

Az a târsadalom, amelyben az egyéni kivâlôsâgot kevésre
becsûlik, amelyben a tehetségnek és a szellemnek nincs
értékjelzés, az ilyen târsadalom nem lehet kedvunkre.

Az emberiség célja a szellem fejlesztése. Az egyik ember

hite vagy vélekedése nem kôtheti guzsba a mâsiknak gondolkodâsât. Még jô sokâig ûgy lesz, hogy a hazûgsâg aratja a
kozônség tapsait, de a szabadon hirdetett igazsâgnak van egy
nagy erôssége: az igazsâg megmarad, a hamis igazsâg egyre
vâltozik és megbukik. A szabadsâg is olyan, mint az igazsâg:
ûgyszôlvân senki sem szereti ônmagâért, és mégis a lehetetlen
végletekrôl mindig ûjra visszasodrôdunk hozzâ.
Ne féljûnk a vilâgossâgtôl! Azzal, hogy nôvelni igyeksziink
az igazsâgok kincseshâzât, folytatôivâ vâlunk eleinknek, akik
szerették a jôt és az igazat abban a formâjâban, amint azt a
maguk korâban kaptâk.
Amit teszûnk, amivé lettûnk, mind évszâzados munka

eredménye. Hitemben akkor érzem magamat legerôsebbnek,
ha a régiek hitének csodâira gondolok.

Szendrey Tamâs:
MAGYAR TÔRTÉNELMI EMLÉKEK

MEGÔRZÉSE ÉS APOLÂSA KÛLFÔLDÔN
Népûnk és nemzetûnk tôrténetének s tôrténelmi emlé-

keinek âpolâsa,

megôrzése,

tovâbbadâsa és fejlesztése a

tôrténész elsôdleges és szabadon vâlasztott feladata és hivatâsa;
viszont ennek a feladatnak ellâtâsa nemcsak a tôrténészeken
mûlik. Szûkségtink van az egész târsadalom nélkiilôzhetetlen és

âldozatkész kôzremûkôdésére. Az évszâzadok folyamân népiink
és krônikâsaink, késôbb pedig tôrténészeink, ellâttâk ezt a
nélkiilôzhetetlen feladatot.(l) Népi és nemzeti hagyomânyaink, tôrténelmi és egyéb irodalmunk, kônyvtâraink és mâs
kulturâlis intézményeink, levéltâraink és vidéki kûriâink
gyûjteményei tanûskodnak nemcsak mûltunkrôl, hanem mûltunk

irânti

érdeklôdésûnkrôl

is.

Ahol

léteznek

a

kellô

intézmények a mûlt emlékeinek âpolâsâra és megôrzésére, ott
sem kônnyû mindig megôrîzni a mûlt tôbb rétegû, szerteâgazô
és kônnyen veszendô emlékeit; a kiilfôldre szakadt, szétszôrt-

sâgi magyarsâgnak pedig még nehezebb megôrizni emlékeit,

akâr otthoni, akâr kûlfôldi emlékekrôl beszélûnk az idegen

vilâgban. Viszont akârmilyen nehéz is ez a feladat, tovâbb-

élésûnk biztosîtâsa érdekében ezt is vâllalnunk kell. Sajnos,
vannak ennél fontosabb teendôink is, pl. a nyelvoktatâs,

kôzôsségi életûnk âpolâsa, viszonyunk az anyaorszâghoz, az
itteni vilâg tâjékoztatâsa és sajât életûnk fenntartâsa; de az
emlékeink megôrzése, âpolâsa s nyomatékos tovâbbadâsa
minden mâs feladatunknak

szerves

része.

Emlitettem

a

szétszôrtsâgi magyarsâg emlékeinek megôrzését és ennek
fontossâgât nem akarom figyelmen kîvûl hagyni; viszont
mostani elôadâsom az emlékeknek mâsik csoportjâval foglalkozik. Nem az itteni, azaz szétszôrtsâgi magyarsâg tôrtenelmi dokumentumainak és târgyi emlékeinek gyûjtésérôl és
âpolâsârôl adok tâjékoztatâst, hanem a szétszôrtsâgi magyar

sâg Magyarorszâg tôrténetére vonatkozô adatainak, emlé
keinek, iratainak, târgyainak és visszaemlékezéseinek gyûjté

sérôl, a megôrzés és ôsszeszedés jelenlegi helyzetérôl, jelen és

jôvô feladatairôl, lehetôségeirôl, problémâirôl, mulasztâsairôl
és nem utolsô sorban, a feladat lényeges és sûrgetô mivoltârôl.
Azért sûrgetô ez a feladat, mert az idô mùlâsâval, ami elôl
senki és semmi nem térhet ki, egyre kevesebben maradnak
életben azok kôzûl, akik rendelkeznek ilyen emlékekkel és
adatokkal.

Ha ôt részre osztjuk a huszadik szâzad magyar tôrténetét,
vâzlatosan lâthatjuk a kônyôrtelenûl mûlô esztendôk
hatâsât (2).
1.

1900-1920:

Néhânyan még élnek azok kôzûl, akik ennek a korszaknak
sorsdôntô és mozgalmas eseményeiben részt vettek. Azok kôzûl,

akik vezetô vagy akâr kisebb szerepet jâtszottak a szâzadeleji
szellemi mozgalmakban, a hâborûk és forradalmak végzetes
eseményeiben, Trianon bekôvetkezésében, mâr alig élnek
néhânyan. Ezekre az évekre talâlhatunk adatot, ha fâradsâgot,
tûrelmet és âldozatot hozunk, felkutatjuk a még élôket s a régi
magyar vârosrészek és negyedek hâzait és egyesûleteit keressûk
fel vagy az unokâkkal és ôzvegyekkel beszélûnk és tôlûk kérûnk

irott vagy târgyi emlékeket. A feladat nehéz, de gyûmôlcsôzô
lehet az eredmény.

2.

1920-1945:

A mâsodik vilâghâborû utân a nagy kivândorlâs (egyes
becslések szerint tôbb mint egy milliô emberrôl van szô)
rengeteg vezetô beosztâsû politikust, katonât, tisztviselôt,
diplomatât és szâmtalan egyéb foglalkozâsû embert sodort
kûlfôldre, a vilâg minden tâjâra. Az erre a korszakra
vonatkozô tôrténelmi adatok nagy részét, ami a kûlfôldôn élô
magyarsâg kôrében talâlhatô, még nem kutattâk fel kellôen, és
még rengeteg a tennivalô, hogy ezt az értékes tôrténelmi
anyagot ôsszeszedjûk, bibliogrâfiâk készîtésével hasznâlhatôvâ
tegyiik, és megfelelô helyeken megôrizzûk. A munka elmulasztâsa vagy elhanyagolâsa a fellelhetô anyag megsemmisûléséhez és elveszéséhez vezet, mert ennek a korosztâlynak
egyes, fôleg volt vezetô beosztâsû tagjai mâr meghaltak vagy
halâluk vârhatô. Sajnos, az adatgyûjtés folyamata is nehézségekkel jâr, mert néhânyan (mondhatnâm sokan) nem
hajlandôk beszélni errôl a korszakrôl és mûkôdésûkrôl. Ilyen
esetben csak azt mondhatom, hogy végsô soron az ô mûltjuk
megôrzésérôl van szô. A nehézségek ellenére mégis vannak
eredmények és gyûlnek erre a korszakra is az emlékiratok és
visszaemlékezések.
3.

1945-1948:

Ennek a korszaknak szereplôi gondoskodtak leginkâbb
emlékirataik megirâsârôl, bar most mâr az 1948-as fordulat

kivetett szereplôi is ôregednek. Ugy érzem, kôtelességunk az ô
emlékeiknek és irataiknak megôrzésével és kiadâsâval foglalkoznunk mâr csak azért is, hogy tûzetesebben tanulmânyozhassuk ezt a sorsdôntô hârom esztendôt, elôzményeit és
kôvetkezményeit. Râmutathatnék még arra a tényre is, hogy
Magyarorszâgon sokan és sokat foglalkoznak ezzel a bizonyos
hârom esztendôvel. Az itt létezô emlékek és egyéb iratok

kiadâsa hatékonyan hozzâjârulhatna a bonyolult politikai és
egyéb kôriilmények tisztâzâsâhoz.
4.

1948-1956:

A sorsdôntô esztendô itt 1956, a forradalom éve, ami utân
megint sokan vândoroltak ki a vilâg minden részébe; a legtôbb
forrâs szerint kb. 250.000 ember hagyta el Magyarorszâgot.
Bâr a kûlfôldre tâvozôk zôme fiatal volt, az 1956-os forradalom
vezetô egyéniségeinek egy része, akik zômûkben szintén

fiatalok voltak, ugyancsak kûlfôldre tâvozott. Bar néhânyan

îrtak visszaemlékezéseket, sôt tanulmânyokat is, na^on sok
adat és visszaemlékezés, fôleg diplomâciai vonalon, még a mai

napig sincs ôsszeszedve. Tény, hogy az 1956-os magyar
forradalom tôrténetét a kûlfôldôn lelhetô és felfedezésre es

ôsszegyûjtésre vârô anyag nélkûl nem lehet megîrni. Ez a
feladat is a kûlfôldi magyar tôrténészekre és târsadalomra
hârul majd (3).

5.

1956-tôlnapjainkig:

Az elmûlt hûsz esztendô eseményeinek részt vevôi (és
szenvedôi), legalâbb is azok, akik jelenleg kiilfôldôn vannak, az

elôbb emiîtett négy korszak adatainak gyûjtésében vehetnek
részt, de ezenkiviil sajât tapasztalataikat is nyugodtan papîrra
vethetik. Kôzûlûnk azok, akik az elmûlt hûsz éven ât részt
vettûnk és veszûnk a szétszôrtsâgi magyarsâg életében, helyesen
és példaadôan cselekednénk, ha megôriznénk erre a tevekenységre vonatkozô emlékeket, iratokat, levelezést stb., mert

îgy az utôkor szâmâra nem veszûnk el és a mi tevékenységûnk
nyomai népûnk és nemzetûnk érdekében megmaradnak az
utôkor szâmâra és tanulsâgâra. Azok pedig, akik a magyarsâggal foglalkoznak tudomânyos vagy irodalmi, mûvészeti

tevékenységûkben, gondoskodjanak arrôl, hogy munkâssâguk
mind a szétszôrtsâgi, mind az anyaorszâgi magyarsâg szâmâra
fennmaradjon. Ennek gyakorlati megoldâsa csak szândékunktôl fûgg: az erre vonatkozô lehetôségekrôl tôbbet kellene
beszélnûnk.

Igy jelôlném meg a feladat kronolôgiai hatârait és a
huszadik szâzad magyar tôrténetének korszakait. Viszont az
emlékiratok és egyéb adatok gyûjtése és megôrzése mâs
szempontbôl még fontosabb, mégpedig a tôrténetirâs lehetôsége szempontjâbôl. Bârmilyen egyszerûnek is hangzik, de az
a tény, hogy adatok nélkûl nincs tôrténelem, bizonyos adatok

hiânya pedig mâs, gyakran eltérô megvilâgîtâsban tûkrôzi
vissza a mûlt eseményeirôl alkotott felfogâsunkat s egyfajta
adatok sokasâga és tûllengése elnyomhatja — eltorzithatja — a
mûltrôl alkotott képûnket és felfogâsunkat. Egyszôval, ha
bârki elhanyagolja az adatok és emlékek megôrzését, akkor
azok, akik tûzetesebben foglalkoznak az adatok és emlékiratok
stb. gyûjtésével, elferdithetik egy bizonyos korra vonatkozô

elképzelésûnket és valôsz'mû hamisan marad meg bennûnk
annak a kornak jellege és eseményeinek helyes ôssefogô képe.
Akik behatôbban foglalkoznak az adatok megôrzésével és
tovâbbadâsâval, eltorzîthatjâk a mûltrôl alkotott emlékeinket
és felfogâsunkat és igy megcsonkîthatjâk az utôkor szâmâra a
kellô és lehetséges, bâr mindig hiânyos tôrténelmi ismereteket s
az ezzel pârosulô ôntudatot is.
Ezeket az âltalânos jellegû meghatârozâsokat a kôvetkezôképpen konkretizâlhatjuk: Ha az 1920 és 1945 kôzôtti évek
szereplôi és részt vevôi nem nyilatkoznak az ôket elevenen vagy
kôzvetve érintô eseményekrôl, szellemi âramlatokrôl, kûzdelmekrôl, hatâsokrôl, és nem foglalkoznak emlékiratok
îrâsâval és az adatok nyomatékos megôrzésével, akkor az
1945-ben letûnt Magyarorszâg életének nagy része eltûnik
emlékezetûnkbôl is; az adatok egy bizonyos része természetesen
fennmarad. Viszont a mai Magyarorszâgban sokan és elevenen
foglalkoznak emlékiratok îrâsâval, természetesen ennek a
kornak a részt vevôi és szereplôi is; az adatokat is szorgalmasan
gyûjtik a levéltârak. Ha ez a helyzet: otthon eleven és sok
rétegû az adatgyûjtés és az emlékiratok készîtése, kûlfôldôn
pedig néha-néha megszakltott, de évekig tartô néma csend,
akkor a két hâborû kôzti Magyarorszâgrôl alkotott képûnk
bizonyosan egyoldalû lesz. Ez a megâllapîtâs még akkor is
érvényes, sajnos szomorû is, ha valaki ellenszenwel viseltetik a
két vilâghâborû kôzti események és azok szereplôi irânt. A
tôrténész pedig meghôkken, mert a szûkséges adatok a szeme
elôtt vesznek el.

Eszmefuttatâsom igazolâsa érdekében felsorolom a kôvetkezô adatokat, még akkor is, ha az adatok csak hozzâve-

tôlegesen pontosak: az elmûlt hârom év alatt a magyar
kônyvkiadôk adatai szerint (az otthoni helyzetrôl a Kônywilâg
cimû lap alapjân âllîtottam ôssze ezeket az adatokat) tôbb
mint 120 olyan kônyv jelent meg, amelyik a két hâborû kôzti
idôszak magyar eseményeivel és egyéniségeivel foglalkozik.
Ezzel szemben a kûlfôldi magyar emlékiratirodalom nem éri el
a 25-30 ônâllô kônyv szâmât az almûlt ôt esztendô alatt (5).

(Hangsûlyoznom kell, hogy az adatok ôsszegyûjtése is nehézségekkel jârt, mert nincsen rnegfelelô bibliogrâfiai adatszolgâltatâsunk; ezen a helyzeten szândékom vâltoztatni.) Nem

hasonlatokat akarok eszkôzôlni, hiszen tisztâban vagyo

a

szétszôrtsâgi magyarsâg kônyvkiadâsi problémâival és ismerem
az otthoni kônyvkiadâs méreteit, szândékait, lehetôségeit es
korlâtait. Inkâbb mint az utôkor hangja szôlalok meg es

felteszem a kérdést, milyen szinezettel ismeri majd meg az

utôkor, unokâink és dédunokâink, ennek a kornak tôbb rétegu

és jelentôs eseményeit? Azt hiszem, a vâlasz megdôbbentôen
egyszerû. Mâr csak azért is kôtelességunk serkenteni ^a

kûlfôldôn fellelhetô adatok ôsszegyûjtését és elsôsorban idôsebb korosztâlyunkat, de végsô soron minden ôntudatos
magyart tâmogatni mind intézményesen, mind egyénileg
emlékeinek megôrzésében. Gazdagabb lesz tôrténelmi irodalmunk, tôbb forrâsbôl meritheti majd az utôkor tôrténet-

îrôja a korra vonatkozô îrâsainak anyagât, de ami ennél is
fontosabb, a tôrténelmi adatok megôrzése nyomatékos biztosîtéka annak, hogy lehetséges lesz majd tôbb rétegûen es
ârnyaltabban âbrâzolni ezt a korszakot. Megôrizzûk egy letunt

vilâg emlékeit s ezâltal nagy szolgâlatot teszûnk azy ember
igazsâgvâgyânak is.
Az elôbb elmondottak természetesen vonatkoztathatôk a

magyar tôrténelem egyéb periôdusaira is. Mennyivel ârnyal
tabban ismerhetjûk meg a magyar 1848 eseményeit, ha tôbb
szempontbôl és kûlônbôzô vilâgnézetû kortârs, kortârs-tôr-

ténész, s tôrténész tollâbôl tâjékoztatjuk magunkat ezekrôl az
eseményekrôl. Az 1848-as szabadsâgharc szâmûzôtteinek
helyzete és tevékenysége példa lehet szâmunkra; a tôrténésznek
Horvâth Mihâly szerepe és tevékenysége ragadja meg figyelmét, mert a magyar tôrténetîrâs egyik vezéralakjâval âllunk
szemben (6). Részt vett a szabadsâgharcban, a forradalmi
kormâny vallâs- és kôzoktatâsûgyi minisztere volt, és a
szabadsâgharc bukâsa utân kûlfôldre tâvozott; beutazta

majdnem egész Eurôpât, végre Belgiumban telepedett le.
Azonkîvûl hogy megîrta kortârs-tôrténészi mûveit a magyar
reform korszakrôl {Huszonôt év Magyarorszdg tôrténetébôl) és
a szahadsâgharcrôl (Magyarorszdg fûggetlenségi harczdnak
tôrténete) (7), sokat levelezett e tôrténelmi események egyéb
részt vevôivel, s ami szâmunkra kûlônôsen érdekes, a levelezés
nagyobb része fennmaradt az utôkor tôrténészei szâmâra.

Belgiumi tartôzkodâsa idején mâs példamutatô tevékenységet

is végzett, ami szintén nagyon tanulsâgos szâmunkra; osszegyûjtôtte és késôbb tôbb kôtetben kiadatta a belgiumi
levéltârak Magyarorszâg tôrténetére vonatkozô anyagât (8).
Mind a példa, mind a lehetôség elôttûnk van. Erre a
tevékenységre vonatkozô szellemet szépen megfogalmazta egyik
kôltônk és îrônk, Màtyds Ferenc "A mûzsâk udvarâban" dmû
kônyvében; egy vidéki reformâtus papnâl tett lâtogatâsât irja
le Tompa Mihdly egykori paplakâban:
Elvonulunk a mdsik szobdba-, a kônyvek birodalmdba.
Lekerûlnek a polcrôl a tôbb szdz éves jegyzôkônyvek, bekôtôtt,
sdrga iratok, elszdradt kezek irdsai. Lapozzuk az esztendôket,
évtizetedeket, évszdzadokat. Egy-egy lapndl megdllunk olykor,
s hallgatjuk a megfakult sdrga betûk sorfala môgûl lélegzô
szivdobogdst, sôhajt, az elsô botladozô lépések koppandsait (9).
Nem a lépések irânya vagy szâma, nem is az ember, akirôl
egyénileg szô esik ezekben az emlékekben, kerûl érdeklôdésùnk
kôzéppontjâba. Inkâbb a sorokbôl âradô szellem tanulsâgos
szâmunkra, mert az ilyen jellegû érdeklôdés s cselekvés
tôrténelmi tudatunkat âpolja, sôt a kôzôsség tudatât is
formâlja, s ami a legfontosabb, megôrzi ezt a tudatot az utôkor
szâmâra.

Felmerûl a kérdés, mit csinâljunk, hogyan cselekedjûnk.
Csak vâzlatosan adhatok feleletet erre a kérdésre s nem is

kielégîtôt, mert még kielégîtô felelet nincs, csak az emlékek és
adatok fokozatosabb és szakszerûbb gyûjtésének és megôrzésének munkâja lehet megfelelô és kielégîtô vâlasz. Mielôtt
errôl a tevékenységrôl beszélnék, tudnunk kell azt is, hogy
sokan azt panaszoljâk, a jelenkor tôrténetirâsa nem tûkrôzi

hûségesen (vagy legalâbb is helyesen) a jelenkor eseményeit. S
igazuk van, legalâbb is egy szempontbôl, mert a kortârstôrténetîrô és a jelen korral foglalkozô tôrténész (akinek nagyon
hâlâtlan és nehéz a feladata) nem lehet pârtatlan, mivel senki

sem

pârtatlan,

mindenki

csak érzelmileg és értelmileg

kôriilhatârolt szempontbôl vizsgâlhatja az eseményeket. Ez az

âllapot az emberi gyarlôsâg kôvetkezménye; nem vagyok hîve
az intellektûelek kôzt elterjedt beképzeltségi allûrôknek,
amelyek szerint csak ôk érthetnek, bîrâlhatnak és mûkôd-

hetnek a tudomâny berkein belûl. Mûltunk megismerésében
mindenkinek részt kell vennie, a tôrténész csak ôsszegezi és
szakszerûen rendezi és elôadja, ha tudja, magyarâzza a mûlt

eseményeit. A problémâk ellenére mégis kôtelességunk mind a
kortôrténetîrâs (amely nélkûlôzhetetlen szempont a mûlt tôbb
rétegû megismerésében, mert mâsnak eleve nem lehet olyan
viszonya a mûlthoz, mint a kortârsnak), mind az adatgyûjtés és
az emlékiratok készitése, terjesztése és megôrzése. Mégsem

cselekszunk kielégîtôen. És miért? Az erre a kérdésre adott
felelet alapjân folytatott tevékenység szabja majd meg a
kûlfôldi magyar tôrténelmi anyag megôrzését és tovâbbadâsât.

Tény, hogy rengetegen élnek még, akik rendelkeznek
visszaemlékezésekkel és egyéb irott anyaggal és levelezéssel.
Viszont mûlik az idô s nem mutatnak szândékot, legalâbb is
sokan, ilyen irânyû tevékenység irânt. Miért van ez îgy? Erre
nincs kielégîtô vâlaszom; nem tudom megérteni, miért
idegenkednek sokan emlékirataik megîrâsâtôl és a birtokukban
levô anyagok âtadâsâtôl. Kellô intézmények hiânya lehet az

egyik aggasztô ok. Ilyen intézményekrôl gondoskodnunk kell;
és ez nem kônnyû feladat (10). A problémâk ellenére mégis
azok multjânak megôrzésérôl van szô, akik idegenkednek ilyen
jellegû tevékenységtôl. Az ô emlékirataik és adataik tennék
lehetôvé a mâr létezô kônyvek, tanulmânyok és egyéb
feldolgozâsok kiegészîtését, esetleges javîtâsât, mas szempontok
kidomboritâsât. Hârom olyan példât emlitek csak, aboi a
kûlfôldôn létezô vagy talâlhatô tôrténelmi visszaemlékezések
hozzâjârulhatnak és hozzâjârultak az események tisztâzâsâhoz,
teljesebb és ârnyaltabb értelmezéséhez. Az elsô Nemeskûrty
Istvân Requiem egy hadseregért cimû kônyve, fôleg mâsodik
kiadâsa, amelyben a szerzô tôbbszôr idéz kiilfôldôn megjelent
emlékiratokat és egyéb adatokat is felhasznâl (11). A mâsodik
Kisbarnaki Farkas Ferenc volt vezérezredes kiegészitô észrevételei és javitâsai Fiala Ferenc Zavaros évek cimû kônyvének
egyes hamis és zavaros kitételei ellen. (A nyilatkozatot "Mi az

igazsâg?" cimen kôzôlte a Clevelandben kiadott Magyar Ûjsdg
1976 december 16-i szâma.) Harmadik példâm pedig a kassai
bombâzâs kôrulményeinek tisztâzâsa. Ezzel kapcsolatban csak
annak a bizonyos mûszaki tisztnek irâsait emlitem (a Hadak

Ûtjdban 'iéientmeg), aki az elsô jelentéseket vette (12). Erre az

eseményre tôbb adat is létezik kûlfôldôn, de még mindig
vannak olyanok, akik szerepeltek ebben az eseményben és még
nem irtâk le visszaemlékezéseiket. Katonai adatokrôl volt most

szô, de ugyanûgy felsorolhatnânk diplomâciai, kulturâlis,
tudomânyos vagy egyéb mozzanatokra vonatkozô példâkat is.
A népi mozgalom egyes mozzanatainak tisztâzâsa, a magyarorszâgi diâkmozgalmak teljesebb ismertetése, a kulturâlis és
irodalmi élet egyes megnyilvânulâsai mind tisztâbban és
pontosabban élnének tovâbb, ha a részt vevôk megszôlalnânak, akâr hangszalagon, akâr irâsban. Milyen értékes
kiegészitése lehetne a Magyar Tudomânyos Akadémia (vagy
akâr itteni kônyvtârak) kézirattârânak, ha a kûlfôldôn

folytatott magyar vonatkozâsû tudomânyos munkânak ott is
nyomât lelhetnénk, fôleg azért, mert igy lehetne kialakîtani az
egyetemes magyar kultûrkôzôsséget. Milyen pozitivum lenne,
ha az otthoni tudôsok idézhetnék a magyar életre vonatkozôan
kûlfôldôn szakszerûbben kiadott és kûlfôldôn talâlhatô for-

râsokat. Hangsûlyoznom kell viszont, hogy ez csak ûgy
lehetséges, ha a kûlfôldi anyagot szakszerûen feldolgozzuk és
hozzâférhetôvé tesszûk. Ennek érdekében alakîtottam mun-

kakôzôsséget. Eddigi tevékenységûnk elsôsorban a felderités és
a létezô anyag bibliogrâfiai rendezése volt. Ezenkîvûl felfedeztûnk néhâny kéziratot és ezek kiadâsâval is foglalkozunk.
Az emlékiratok megîrâsa azt is megkîvânja, hogy olyan
emberekkel beszéljûnk, akiknek van érdekes vagy tanulsâgos
mondanivalôjuk. Ilyen egyéneket felkerestûnk, néhânyan

megîgérték, hogy elkezdik a munkât. Terveinkrôl csak rôviden
adok tâjékoztatôt, mert inkâbb az eredményekkel szeretnénk
beszâmolni munkânkrôl. Megindîtottunk egy kiadvânysorozatot és egy bibliogrâfiai tâjékoztatô sorozatot. A biblio-

grâfîa évente kétszer jelenik meg sokszorosîtott formâban (az
elsô két szâm 1979-ben) és magâban foglalja az ebben az
elôadâsban kôrvonalazott korszakok szerint rendszerezett

bibliogrâfiai adatok gyûjteményét. A mâsik kiadvânysorozat

pedig a kôvetkezô gyûjtôcimet viseli majd: "Monumenta
Historica Hungariae in Exteris, " és az emlékiratok és kéziratok
kiadâsânak biztosît keretet.
Az emlékirat- és hagyaték-gyûjtés tudomânyos és tudat-

âpolô fontossâgân és szerepén kîvûl az igazsâgot (legalâbb is az

emberileg elérhetôt) is szolgâlja, mâr csak azért is, mert tôbb
rétegûvé és ârnyaltabbâ formâlja tudatunkat, vilâgrnézetûnket
pedig rugalmasabbâ teszi, tudâsunkat gyarapltja, s végûl
nemzeti mûltunkat âpolja. Nem lennénk itt mi ezen a napon,
ha ôseink nem âpoltâk volna nemzeti mûltunkat.
Ehhez a munkâhoz kérek segîtséget és tâmogatâst.

JEGYZETEK

1. Amagyar tôrténetlrâs rendszeresen, bâr vâltozô hangsûllyal, elvârta a szélesebb
târsadalom tâmogatâsât. Viszont, a târsadalom nagyon gyakran ârvân hagyta a

tôrténészek munkâssâgât, ha ûgy vélte, nem felel meg a târsadalom Idvânalmainak;
ezek pedig nem voltak minden esetben ôsszehangoltathatôk a feltârt és elôadott
tôrténelmi adatokkal. A tôrténettudomâny és târsadalom kôzôtt szûkségképpen
fennâllô ôsszefùggések feltârâsâval és elemzésével még adôs a magyar tôrténettu
domâny

2. Ideje lenne rendszerezni a huszadik szâzad magyar tôrténelmének korszakait és
bibliogrâfiai adatkôzlésûnket egy ilyen rendszerezéshez illeszteni. Az itt javasolt ôt

korszak rendszerezési kisérlet és legalâbb is az emlékiratok gyûjtése szempontjâbôl
hasznosithatô.

3. Az 1956-os magyar forradalommal foglalkozô Irâsokrôl léteznek szakszerûen
készitett bibliogrâfiâk. A legterjedelmesebb Béky-Halâsz Ivân munkâja. A Bibhography of the Hungarian Révolution of 1956, Toronto, University of Toronto Press,
1963 és pôtlâsai.

4. A magyar tôrténelmi folyôiratok (Szâzadok,

Tôrténelmi Szemle,

Acta

Historica) és az irodalmi lapok, kivâlt az Élet és Irodalom, rendszeresen hangoztatjâk a
magyar tôrténelemre és a kûlfôldôn élô magyarsâg életére vonatkozô tôrténelmi
adatok gyûjtésének fontossâgât. Legutôbb Bajomi Lâzâr Endre hivta fel a figyelmet az

ilyen gyûjtések fontossâgâra az Élet és Irodalom 1978szept. 23-i szâmânak 2. oldalân.
5. A Magyarorszâgra vonatkozô adatokat a Kônywilâg c. havi értesîtôben
megjelenô bibliogrâfiai melléklet alapjân âllîtottam ôssze. (Kônyvvilâg, 1975-1978
évf.) A kûlfôldi magyar emlékirodalom adatait vegyes forrâsokbôl, magyar és amerikai
ûjsâgokbôl és szaklapokbôl, sajât kutatâsaim, és személyi kôzlések alapjân szedtem
ôssze. A bibliogrâfiai rendszertelenség, helyesebben hiâny, tâmogatja az elôadâsomban emlîtett bibliogrâfiai javaslatot.

6. Horvâth Mihâlyra vonatkozô adatokat talâlhat az olvasô doktori disszertâci-

ômban, Szendrey, Thomas: The Ideological and Methodological Foundations of
Hungarian Historiography, 1750-1970, New York, St. John's University, 1972.
7. Horvâth Mihâly, Huszonôt év Magyarorszdg tôrténetébôl, 3 kôt., Pest, Râth
Môr, \868 és Magyarorszdgfûggetlenségi harczdnak tôrténete, 3 kôt., Genf, 1865.
8. Magyar tôrténelmi okmdnytdr a brûsszeli orszdgos levéltdrbôl és a burgundi
levéltdrbôl, 4 kôt., Pest, 1857-1859.
9. Mâtyâs Ferenc, A mùzsâk udvarâban, 235-236. oldal.

10. Annyira szctszôrôdtak a kùlfôldôn levô magyar tôrténelmi emlékek, hogy
rendszerczcsùk nchcz. de annal sùrgôsebb feladat. A bibliogrâfiai rendszerezés
fcltcilcnul az clsô Icpés.
11. Nemcskurthy idczi Gosztonyi Pétert, egyik legkivâlôbb hadtôrténészûnket és îgy
a kûlfôldrc kcrùli anyag is hozzâjârui a magyar olvasô és érdeklôdô tudatâhoz.

12. Az a bizonyos mûszaki tiszt BorsdnyiJuhdn és az ô tollàbôl eddig megjelent hét
tanulmâny es egy kônyv a kassai bombâzâsrôl. Kônyvének dme: Die Ratsel des
Bombeii angriffcss auf Kassa. Ein dokumentarischer Bericht, Mûnchen, 1978.

Csonka Jdnos:

A dAkoromân folytonossâg
ELMÉLETÉNEK CÂEOLATA
A Târsadalmi és Politikai Tudomânyok Akadémiâja a
Roman Szocialista Kôztârsasâg Akadémiâjâval egyûtt Stefan
Pascu és Miron Constantinescu akadémiai tagok és dr. Petre
Diaconu szerkesztésében angol nyelven kiadott egy kôtetet,
amely a dâkoromân folytonossâgot târgyalja fôleg a mâsodik
vilâghâborût kôvetô kutatâsok alapjân. A kônyv; "Kapcsolatok
az ôslakossâg és a népvândorlâskori népek kôzôtt România
terûletén" (Bukarest, 1975; 323 oldal) cîmmel 21 tanulmânyt
tartalmaz roman szaktudôsok tollâbôl.

A kônyv elôszavâban Pascu îrja:

"A roman nép kialakulâsa mâr befejezett tény volt, latin
nyelve szôkincs és nyelvtani szerkezet szempontjâbôl készen
âllott, politikai szervezete eléggé elôrehaladott ('pretty advanced") volt, amikor 896-ban a pannôniai siksâgon valô
elhelyezkedésûk utân a magyarok egy része behatolt Erdélybe,

hogy ott a roman és român-szlâv vajdâk szilârd ellenâllâsâval
talâlja magât szembe a X. szâzad elsô felében, a Kôrôs-folyôk
vidékén, a Bânâtban és az Erdélyi-medencében; ugyanakkor,
amikor a Bizânci Csâszârsâg kiterjeszti fennhatôsâgât az
Al-Duna vonalâra, szembeszâllnak ezen vidék 'hatalmasaival'.
"Krisztus szûletése elôtt a mâsodik évezredben népi

eltolôdâsok sorozata ment végbe Âzsiâban és Eurôpâban —
mondja Vladimir Iliescu az elsô tanulmânyban (13. oldal). "A
keltâk, irâniak és indiaiak mellett az egyik legnagyobb
népcsoport a trâk volt, amelynek terûlete a Eekete-tenger

északi partjât, a jelenlegi Româniât és a Balkân nagy részét

foglalta magâba". Idézi Herodotost: "A trâk nép az indiaiak
utân a legszâmosabb a vilâg népei kôzôtt. "

Hadrian Daïcoviciu îrja meg a dâkok létét és fennmara-

dâsât bizonyîtô tanulmânyt a rômai uralom idején "Dâkok és
rômaiak Trajanus provinciâjâban" cîmmel (35-53. oldal),
amelyben azt is kimutatja, hogyan vâltak a dâkok a jelen kor
românjaivâ.

"Az antik korbeli forrâsok — mondja a szerzô — a géta-dâk
nép terûletét a Szlovâk Hegység és Északi Kârpâtok, a Duna
kôzépsô és alsô szakasza, a Fekete-tenger északi partvidéke és a

Dnyeszter-folyô kôzôtt jelôlik meg. Ezt a nagy terûletet kell a
géta-dâk nép ôshazâjânak tekinteni, mert a géta-dâk nép
kialakulâsa ezen a terûleten- ment végbe. Kûlônbôzô idôszakokban azonban szkttâk, ilUrek, trâkok, keltâk, bastarnâk
('Bastarna.e') és szarmatâk is megtelepedtek Dâcia terûletén.

A géta ugyanaz a nép volt, mint a dâk és fejlôdése teljét
Kr.e. az elsô és Kr.u. az elsô szâzad folyamân érte el. Mûveltségének jellemzôje anyagi téren a vas elôâllîtâsânak és
megmunkâlâsânak ismerete, kôépûletek megjelenése fôleg
katonai és vallâsi célokra; fôldmûvelés terén a

termelés

emelkedô hozama és néhâny vârosias jellegû telepûlés. A
szellemi mûveltség terén ez az idôszak ismerte mâr szûk kôrben

az îrâst és néhâny gyôgynôvényt. Végvil politikai tekintetben
az âllam Burebista (Kr.e. 80-44) és Decebal (Kr.u. 87-106)

idején valôsâgos veszélyt jelentett a Duna alatt elterûlô rômai
birodalmi terûletekre" (35-36. oldal).
"Kr.u. a II. szâzad elején ezt a terûletet a dâkok laktâk.
Mâsrészrôl Anonymus, III. Béla kirâly jegyzôje "românok"
jelenlétét jelzi. (Anonymus "vlachs"-r6l îr, ahogy errôl késôbb
szô lesz.) E kôzôtt a két idôpont — 271 és 1200 — kôzôtt

rendkîvûl nagyjelentôségû folyamat jâtszôdott le; a dâk nép
âtalakulâsa ûj, român néppé. Nyelvi szempontbôl ez a
folyamat jelentette a "satem" tîpusû indogermân nyelvekhez
tartozô dâk nyelv eltûnését, és a român nyelv âltal tôrtént

helyettesîtését, amely a latinbôl szârmazott s a "kentum"
tîpusû indogermân nyelvekkôzé tartozik" (36-37. oldal).

(A régi indoeurôpai nyelvek két csoportra oszlanak a
szerint, hogy a "k" és "g" hangok kiejtése vâltozik az "e" és "i"
magânhangzôk elôtt. A "kentum" csoport a latin "kentumcentum", "szâz" szôrôl kapta nevét.)
3.

"A latinnâ fejlôdés, latinizâlâs — folytatja a szerzô —
mindenekelôtt nyelvi vâltozâs; mâsodsorban pedig szellemi
vâltozâs. A legdôntôbb tény mindenképpen az a nyelvi
vâltozâs, amely nélkûl a latinnâ fejlôdés el nem képzelhetô (37.
oldal). A latinnâ âtalakult népnek a latin nyelvet kell
beszélnie, mégha az népies, egyszerû, nyelvtanilag hibâs
tâjszôlâs is, és az ilyen népnek magâévâ kell tennie a rômai
latin mentalitâst ('forma mentis') is a vallâssal és a szellemi és

anyagi mûveltség egyéb elemeivel egyiitt.
Ha egy nép, amely latin nyelven beszél és a provinciâlis (a
rômai kolôniâkban elterjedt) kultûrâban él és rôla emlîtést

tesznek (feltehetôen a korabeli forrâsok, bâr a szerzô nem
emlîti, kik és mikor), és ez a nép bizonyos tôrténelmi
kôriilmények kôzôtt felhagy îrott szôvegek készîtésével és îgy
nem hagy az utôkorra nyelvérôl kôzvetlen bizonyîtékot, de
életét eredeti telepûlésein folytatja, ugyanazokat a hâztartâsi

târgyakat, vâzâkat, dîszîtéseket hasznâlja, halottait a hagyomânyos szertartâssal és formâk kôzôtt temeti el, ugyanakkor
telepûlései mentesek olyan târgytôl, amely anyagi mûveltsége
terén idegen nép jelenlétét és befolyâsât igazolnâ, akkor teljes
mértékben helyes az a kôvetkeztetés, hogy az ilyen nép latinnâ
vâlt" (37. oldal).
A

szerzô

azokkal

az

érvekkel

folytatja

tanulmânyât,

amelyek szerint a dâkokat a rômai uralom nem irtotta és nem
telepîtette ki, nem ûzte el Dâcia terùletérôl.
"Tôbb mint szâz hely van az egykori rômai Dâcia terûletén

(ami nemcsak a jelenlegi Erdély jô részét, hanem az egykori
Havasalfôldet is részben magâba foglalta), aboi a rômai
uralom idejében létezett dâk telepûlések nyomât fedezték fel.
A katonai diplomâk 13-15 katonai segédcsapatot emlîtenek,

melyek dâkokbôl âllottak. A latin feliratok Dâciâban mintegy
két szâzalékot kitevô személynevet tartalmaznak,

amelyek

trâk-dâk eredetre mutatnak; ennek a két szâzaléknak jô része a

dâciai ôslakossâg kôrébôl kerûlt ki. A régészeti kutatâsok kézzel
készitett, porôzus, rosszul kiégetett dâk vâza-tôredékeket
hoztak felszînre.

Minthogy a dâkok léte a rômai kolônia idején (Kr.u. a
106-271. években) a régészet eredményeivel bizonyîtâst nyert,

az a feltevés, hogy a latin feliratokban talâlhatô ôsszes trâk-dâk
személynév a Balkânrôl bevândoroltak neve lenne, tôbbé nem
âllîthatô" (38-40. oldal).
5.

"Két alapvetô feltételnek kellett megvalôsulnia — folytatja
a szerzô, — hogy a latinnâ vâlâs feltételei demogrâfiai és

teriileti szempontbôl valôra vâljanak. Az elsô a nagy fokû
kolonizâciô volt, amelynek ki kellett terjednie az egész Dâciâra
és nemcsak a vârosokra. A mâsodik a helyi lakossâg jelenléte
volt a Rômai Birodalombôl bevândorolt telepesek kôrében.
Eutropius bizânci tôrténetîrô a IV. szâzadban "infinitae copiae

hominum ex toto orbe Romano"-t (a Rômai Birodalom
minden részébôl megszâmlâlhatatlan sokasâgot) emlit, amely a
rômai uralom idején Dâciâba jôtt. A régészet âltal feltârt
târgyak és a feliratok a kolonizâciô nyugat-rômai jelleget
bizonyîtjâk. Erre bizonyîték a mintegy hâromezer latin felirat
is. Vallâsi téren a keleti istenek tisztelete nem jelenti a

latinizâlâs elleni magatartâst. Mindenesetre a nagryszâmu
keleti isten tisztelete nem jelenti a latin asszimilâciô tagadâsât
(40-41. oldal).

"A vârosok szerepe a latinizâlâs tekintetében âltalânosan
elismert". A szerzô szerint 12 vâros volt Dâcia terûletén; avagy

csak 11. ha nem szâmltjuk Malva vârosât, amelynek helyét
még nem talâltâk meg; ebbôl hét vâros a Bihari-hegyek
bânyavidékén volt. Az épltészeti emlékek a vârosok nyugat-

rômai jellegét mutatjâk és ezen az alapon a szerzô megâllapîtja: "Ahogy elôadtuk, a dâk folytonossâg teljesen bebizonyîtott" (44. oldal).
7.

"A dâk lakossâg nagy része természetesen a vidéken lakott.
Az ôslakossâg (a szerzô a dâkokat érti) nyomât megtalâltâk

Napoca és Potaissa vârosokban, de a vârosban Iakô dâkok
szâma a régészeti leletek alapjân szerény volt. Az ôslakossâg
telepûléseinek vidéki jellege, tovâbbâ hogy a dâk lakossâg
nagyobb része a vidéken élt, nem jelenti azt, mintha a vârosok
szerepe a latinizâlâs terén nem lett volna jelentôs. Az élénk, sot
fényûzô vârosi életnek erôs befolyâsa volt a szomszédos vidékre.
Minthogy a bevândorlôk (az "ex toto orbe Romano" érkezô
rômai birodalmi telepesek) a vidéken kerûltek kapcsolatba az

ôslakossâggal,

az

elsôrendû szerepet

a

latinizâlâsban

a

fôldmûves bevândorlôk vitték. Ezek a bevândorlôk Dâciâba

hivatalos ûton jôttek; néhânyan talân sajât kezdeményezésre is,
tûlnyomô részûket azonban elôszôr katonai szolgâlatra kôtelezték. Kôrûlbelûl 20 katonai diplomât talâltak Dâcia
terûletén, amelyek a veterân, tehât leszerelt katonâk nagy
szâmât bizonyitjâk, akik a tényleges szolgâlat utân Dâciâban
telepedtek le. Letelepedésûk természetesen tényleges szolgâ-

latuk vidékén tôrtént és a helyi lakossâggal îgy megalapozott
kapcsolatuk biztositotta a latinizâlâs folytonossâgât. Mindezek
a tények egyûttesen az ôslakossâg nagy méretû asszimilâlâsât
eredményezték" (46-47. oldal).

"Miutân a latinizâlâs mindenekelôtt nyelvi jelenség, ennek
bizonyîtékait a régészet ûtjân nehezebb meghatârozni. A
nyelvi, valamint a feliratok és a régészet âltal nyûjtott adatok
alapjân mégis lehetséges bizonyos megâllapîtâsokat tenni.
Lehet vitatni az egyszerû népi latinba befogadott dâk szavak
szâmât, amit a becslések 60-160-ra tesznek.

Régôta elismerést nyert, hogy a Dâciâban talâlt latin
feliratok személyneveinek mintegy két szâzaléka trâk-dâk
eredetû. Néhâny ezek kôzûl biztosan dâk, a tôbbiek lehetnek
trâk vagy dâk eredetûek, de ma, amikor a régészet ûtjân a dâk
folytonossâg a rômai uralom idején bebizonyltâst nyert, nem
tekintik mind trâk eredetûnek. A dâk neveknek viszonylag

alacsony szâma kônnyen megmagyarâzhatô: az ôslakosok mâr
eléggé latinizâltak ahhoz, hogy latin feliratokat készîttessenek,
a legtôbb esetben elhagytâk régi nevûket és rômai nevet
vettek fel.

Most hogy a dâk folytonossâg a rômai uralom alatt teljes

mértékben bebizonyîtâst nyert, az ôslakosok vallâsi szertartâsait igazolô tények teljes hiânya nem értelmezhetô mâsképp,
mint a viszonylag gyors latinizâlâssal. Az a tény, hogy a dâk
civilizâciôt a rômai uralom idejébôl majdnem kizârôlag
szerény târgyak — kunyhôk, kézzel formait cserépedények,
szegényes tartalmû sîrok — képviselik, az ôslakos arisztokrâcia
gyors latinizâlâsânak lehet a kôvetkezménye. Ez az arisztokrâ
cia sietett a gyôztes rômaiak kegyeit megnyerni, hogy îgy

târsadalmi-gazdasâgi kivâltsâgait megtarthassa. Azon a tényen, hogy az asszimilâciônak ez a szînvonala a rômaiak
kivonulâsa, 271 elôtt mintegy fél évszâzaddal megvalôsult,
senkinek sem kell meglepôdnie" (47-49. oldal).
9.

"A Duna északi oldalân fekvô terùleteken kivûl Rôma egy

mâsik géta-dâk lakossâgû régi kolônia fôlôtt is uralkodott. Ez a
kolônia, Dobrudzsa, a Duna és a Fekete-tenger kôzôtt a Moesia
Inferior néven ismert provincia részét alkotta. A trâk és

keleti népelemek ezen a terûleten nagyobb szerepet jâtszottak,
mint Dâciâban. Dobrudzsa gôrôg-rômai jelleget mutât: a
kolonizâciôban itt kevesebb latin anyanyelvû nép vett részt, ezt

azonban ellensûlyozta az a tény, hogy sokkal tovâbb volt
rômai-bizânci uralom alatt. Dobrudzsa a rômai, majd a
rômai-bizânci birodalom része volt a VII. szâzadig" (49-50.
oldal, az egész 22 sorban).

"Azok kôzôtt a tôrténelmi kôrûlmények kôzôtt, amikor a
Rômai Birodalom Kr.u. 271-ben feladta Dâciât — aminek

kôvetkeztében gazdasâgi élete valôszinûleg visszasûllyedt a
rômai hôditâst megelôzô, Kr.u. 106 elôtti szinvonalâra, azaz

tisztân a fôldmûvelô életmôdra, amikor a vârosi kôzpontok
visszafejlôdtek, — senki sem lepôdhetik meg a feliratos
emlékek hiânyân. Mindazonâltal ilyen feliratok nem hiânyoznak teljesen. A Miciâban talâlt ezûst gyûrûn QUARTINE
VIVAS, egy felajânlâsi târgyon pedig EGO ZENOVIUS
VOTUM POSUI latin felirat talâlhatô. Ez a két târgy, melyet
a IV. szâzadbôl valônak tekintenek, nem hagy semmi kétséget
abban a tekintetben, hogy mi volt azoknak a nyelve, akik
Dâciâban maradtak a rômaiak kivonulâsa utân" (51. oldal).

"Az V. szâzad mâsodik fele a régészet feltârâsai alapjân
nagy vâltozâsokat és zavaros âllapotokat mutât Dâcia terii-

letén. A nagyobb és kisebb telepûlések legnagyobb részét, ahol
korâbban ismerten dâk lakossâgélt, a dâkok mintha elhagytâk
volna. Kétségen Idvul ennek okât a hun birodalom ôssze-

omlâsa âltal okozott helyzetben kell keresni Attila 453-ban
bekôvetkezett halâla utân, amikor a régi rômai Dâcia terûletét
tôbb, egymâs kôzôtt Attila ôrôkségét vitatô 'barbâr' nép
ôzônlôtte el. Oly helyzet ez, amely a helyi lakossâgot jobban
elrejtett lakhelyek keresésére kényszerîtette. Bar ilyen kôrûlmények kôzôtt az ôslakossâg léte a régészeti târgyak tûkrében
nem

mutatkozik

meg vilâgosan,

ilyen

târgyak

mégsem

hiânyoznak teljesen. Erdélyben példâul talâltak ilyen telepûléseket a gepida temetôk mellett, ami egészen rendkîvuli
jelenség. A felé a magyarâzat felé hajlunk — mondja a szerzô,
— hogy ezek a telepûlések az ôslakossâgéi voltak, amely a
gepidâkkal egyûtt élt és âtvette ez utôbbiak anyagi kultûrâjânak egyes elemeit" (51. oldal).
12.

"Mindez azt mutatja, — folytatja a szerzô — hogy nem
lehet arrôl beszélni, hogy a rômaiak Dâciâbôl a dâk lakossâgot
deportâltâk volna. Lehet azonban bizonyossâggal beszélni
arrôl, hogy Dâcia terûletén belûl az ôslakossâg vâltoztatta
lekôhelyét. Ami ezen a téren tôrtént, az a régi telepûlések
felhagyâsa volt, amelyek a beôzônlô népek ûtjâba estek; az
ôslakossâg a vôlgyekbe, elszigetelt hegyvidékekre, jobban
elrejtett helyekre vonult el a beôzônlô tôrzsek elôl. Ez az

egyetlen môd annak magyarâzatâra, hogy a régi vârosok nevei
feledésbe mentek és a szlâvoktôl szlâv neveket kapta. Az

ôslakossâg a nyilt terûleten fekvô helyekre csak bizonyos

(inkâbb rôvid) idô eltelte utân tért vissza, hogy a szlâvok kôzé
vegyûlve azokat asszimilâlja" (52. oldal).
"A Dâcia terûletén végbement folyamatos és mélyrehatô
latinizâlâssal pârhuzamosan, de nem szûkségszerûen ugyanazon idôben, ez a latinizâlt lakossâg és kultûra elterjedése
valôsult meg azokon a terûleteken is, amelyek nem voltak a

Rômai Birodalom kôzvetlen uralma alatt (a Kârpâtoktôl

keletre és délre). A rômai hatâr eltûnése a Kârpâtok gerincérôl
lehetôvé tette a dâciai lakossâg egy részének mozgâsât ezek felé
a teriiletek felé. Nam kétséges, hogy a pâsztorok nyâjaikkal
voltak az elsôk kôzôtt, akik éltek az ôrizet nélkûl maradt
hatârokon ât valô szabad mozgâs lehetôségével" (53. oldal).

Az elôzô pontok a szerzô, Hadrian Daicoviciu emlîtett
tanulmânyât mutatjâk be a dâkoromân folytonossâg alaptételének elôadâsâval, amely szerint 271, azaz a rômai uralom
megszûnte utân nagyszâmû dâk lakossâg volt és maradt
Erdélyben. A tanulmâny elsôrendû célja természetesen annak
bizonyîtâsa, hogy Erdély a mai roman nép bôlcsôje. A szerzo

alapvetô feltevése a jelen tanulmâny 2. pontjâban talâlhatô;

nagyszâmû dâk élt a rômai uralom idejében, azaz 106 és 271
kôzôtt; Anonymus 1200 kôrûl "vlachs"-rôl szôl, kôvetkezésképpen az Anonymus âltal emhtett vlachok a nyelvben, a
szellemi és anyagi kultûrâban latinnâ vâlt dâkok és "ez az

âtalakulâs és ennek eredménye csak a dâkok latinizâlâsâval
magyarâzhatô".

A trâkok Herodotos szerint nagyon népesek voltak és a
géta-dâk nép volt a legjelentôsebb a szerzô szerint; de azt is

kôzli, hogy mâr a rômai uralom elôtt egyéb népek, îgy szkîtâk,
szarmatâk stb. telepedtek le dâk terûletre. Sajnâlatos, hogy a

kônyvben kôzôlt 11 térkép kôzûl egyik sem mutatja a "szâznâl
tôbb helyet", ahol dâkok éltek volna a rômai uralom alatt. A
mintegy hâromezer latin felirat bizonyîtja a Rômai Birodalom
jelenlétét Dâciâban, de ha a Birodalom jelenléte Dâciâban
olyan gyors és teljes latinnâ asszimilâlâst teremtett volna,
ahogy azt a szerzô âllltja — 165 év alatt Kr.u. 106 és 271
kôzôtt, — akkor egyéb rômai kolôniâknak Âzsiâban, Afri-

kâban, a Balkânon, Pannôniâban és egyebûtt legalâbb
hasonlô asszimilâlâst kellett volna mutatniuk. Dobrudzsa a
szerzô szerint is sokkal hosszabb ideig volt rômai uralom alatt

(mintegy Kr.u. a II. szâzad elejétôl a VII. szâzadig), mégsem
mutât latinnâ asszimilâlôdâst. Ami a régészeti târgyakat, mint

bizonyîtékokat illeti, a szerzô bevallja, hogy azok szegényesek:
kunyhôk, cserépedény-darabok, szegényes tartalmû sîrok;

"ennek oka lehet — a szerzô szerint — a helyi arisztokrâcia
gyors latinizâlâsa, amely sietett a gyôztes rômaiak kegyeit
megnyerni, hogy îgy târsadalmi-gazdasâgi kivâltsâgait megtarthassa" (8. pont).

A kônyv mâs szerzôi azonban, igy Kurt Horedt és Mircea
Riisu, jelzik tanulmânyaikban, hogy a régészeti târgyak népi
(etnikai) eredete a VI.-IX. szâzadokbôl nem âllapîthatô meg;
épp azokbôl a szâzadokbôl, amelyek nagyon fontosak a
feltételezett dâk folytonossâg bizonyîtâsâra. Dan Gh. Theodor,
a kônyv mâsik szerzôje szerint ezek a târgyak csak a
târsadalmi-gazdasâgi kôrûlményekre adhatnak felvilâgositâst.
A fentiekhez hozzâ kell még adni, hogy a szerzô beszél
hegyes vidékekrôl, magasan fekvô rejtett vôlgyekrôl, ahova a
dâkok elhûzôdtak volna a 'barbâr' invâziôk elôl. Ezzel szemben

az emlîtett Horedt és Rusu kijelenti, hogy a dâkok eredeti
helyiikôn maradtak. Ion Donat, a kônyv mâsik szerzôje, ûgy
gondolja, hogy a dâkok a Kârpâtok déli vôlgyeiben maradtak
fenn, tehât nem Erdélyben. Ez a terûlet a magyar tôrténelemben a XIII. szâzad folyamân UNGROVLACHIA néven
ismeretes.

Végiil érdemes itt megjegyezni, hogy a român tôrténetirôk
szerint Decebal hatalmas uraikodô volt, aki 200.000 katonât

tudott mozgôsitani, és hogy az irâs ismert volt a dâkok kôzôtt
mâr Decebal idejében. Ennek ellenére a szerzô szerint a
rômaiak Dâciâbôl valô kivonulâsa, azaz 271 utân semmi
eredeti dâk vallâsi kultusz nyoma nem maradt fenn, és
semmiféle dâk âllam nem éledt fel a rômaiak tâvozâsa utân.

"A legrégibb îrott forrâs — mondja Olteanu, a kônyv mâsik
szerzôje — valamiféle politikai alakulatot illetôen a mai român
terûleten egyedûl Anonymus GESTA HUNGARORUM-a.

"A latinnâ fejlôdés — mondja a szerzô, Daicoinciu — min-

denekelôtt nyelvi vâltozâs. Ami a mindenképpen legdôntôbb

tény, az a nyelvi âtvâltozâs, amely nélkûl a latinnâ âtalakulâs
nem lehetséges" (3. pont). Kôzvetlen ezutân azonban ugyancsak a 3. pontban azt olvassuk, hogy nyelvi bizonyîték

egyâltalân nem létezik: "...bizonyos tôrténelmi kôrûlmények
kôzôtt (a dâk nép) felhagy irott szôvegek készîtésével". îgy

marad hat latin szô 929 év tariamdra,

271-tôl 1200-ig:

QUARTINE VIVAS és EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI,
hogy a mai romdn hivatalos dlldspont igazoldsdra a feltételezett ddk folytonossdgot bizonyûsa. Ez a hat szô azonban kilenc
és egy negyed szdzad torténetére semmit sem bizonyû. A

népvdndorlds szdzadainak zûrzavardban kûlsô terûletrôl bdrki
hozhatta azokat.

Ami a dâk nyelvet illeti, Al. Graur, a nyelvész a kônyv

szerzôi kôzôtt, azt mondja, hogy a dâk és trâk nyelveknek
semmi îrott emléke nem maradt. Mintegy 80 albân eredetû
szôt emlît, amelyek a mai roman nyelvben is tovâbb élnek.
Daicoviciu ezzel szemben "mintegy 60-160 dâk szônak a népies
latinba valô befogadâsârôl" szôl. Ez a népies latin lenne tehât a
mai român nyelv alapja, nem pedig a klasszikus latin nyelv a
rômai uralom idején, Kr.u. 106 és 271 kôzôtt.

Ami az albân nyelvet illeti, Graur azt mondja, hogy az
albân nyelvet az illîr nyelv folytatâsânak tekintik, "de —
folytatja — nem ismerjûk a trâk és illîr nyelvek pontos

kapcsolatât" (317. oldal). Az emlîtett albân szavak fontos
fôldrajzi és biolôgiai fogalmakat képviselnek és ennek kôvetkeztében szoros és hosszû idôtartamû szomszédsâgot bizonyîtanak az albân és a român nép kôzôtt. Ez a tény a român nép
eredeti hazâjât a Balkân kôzépsô részén jelôli ki, tehât nem a
Dunâtôl északra fekvô terûleten. Mindezt tôbb mâs, jôl ismert
tény is bizonyltja.

Ki kell emelni még, hogy a szerzô szerint a dâk nyelv
egyébként is ismeretlen, nem tartozik a trâk nyelvjârâsok kôzé;

ezzel szemben Graur a dâk nyelvet trâk nyelvjârâsnak tekinti.
Az âltalâban elfogadott tudomânyos âllâspont szerint valamely
nyelv tôrténete érvényes magyarâzatot szolgâltat a nép etnikai
eredetére is. Megâllaplthatô, hogy a ddkoromdn folytonossdg
képviselôi nem rendelkeznek nyelvi bizonyûékokkal sem a
latinizdldst, sem a ddk nyelvet illetôen.
Fontos megemlîteni még az ûgynevezett "szabad dâkok"-at,
akik a szerzô szerint a Rômai Birodalom, tehât Dâcia hatârain

kîvûl éltek. Ez tekintélyes terûlet, amely magâba foglalja
Dobrudzsât, az Al-Duna, a Fekete-tenger, a Dnyeszter és a
Kârpâtok gerince ôvezte terûletet, valamint a Magyar Alfôld
nagy részét is. Teljes mértékben jogosult a kérdés: hogyan

vâltak ezek a szabad dâkok" — akik tehât nem éltek rômai
uralom alatt
latin nyelvûekké? A szerzô a pâsztoroknak

nyâjaikkal valô idôszakos vândorlâsâban (13. pont) véli
megtalâini a vâlaszt, akik îgy a latin nyelvet és kultûrât a
szabad dâkok" kôzôtt elterjesztették.

Lehetséges csak hinni is az asszimilâciô ilyen môdjânak
eredményességében? Lehetséges, hogy ezek a "szabad dâkok"
semmit nem ôriztek volna meg a ddk nyelvbôl?

A vârosok szerepe a latinizâlâs terén fontos lehetett. A
szerzô szerint azonban a dâkok tôbbsége vidéken élt. Az

ôslakossâg nyomât megtalâltâk, de csak szerény szâmban,
Napoca és Potaissa vârosokban (a szerzô csak ezt a két vârost
emlîti). A feltételezett latinizâlâsnak tehât a vidéken kellett

megvalôsulnia. Mint kellô bizonyîtékra, a szerzô arra hivatkozik, hogy a nagy szâmû dâk népesség és nagy szâmû latin
bevândorlô ("infinitae copiae hominum ex toto orbe Romano") volt Dâciâban (5. pont). Ezek a bevândorlôk elôszôr a
rômai légiôkban szolgâltak; majd — gondolja a szerzô, — a
tényleges szolgâlat végén helyben maradtak a dâk lakossâg
kôrében, és îgy vâltak latinokkâ a dâkok "oly gyorsan, hogy
magas szînvonalû latinizâlâst értek el mintegy fél évszâzaddal a
rômai uralom megszûnte, Kr.u. 271 elôtt"(8. pont).
Mindez azt bizonyîtja, hogy a vârosoknak annâl kevésbé
lehetett fontos szerepûk a feltételezett latinizâlâsban, mert ail
ismert rômai vârosbôl Dâcia terûletén 7 vâros arânylag kis
terùletre, a Bihari-hegyek bânyavidékére ôsszpontosult. Ezen
tûl a vârosok szâma igen kevés volt ahhoz, hogy ilyen méretû
latinizâlâst tudott volna biztosîtani fôleg oly rôvid idô, 165 év
tartama alatt.

Ezen felûl jôl ismert az a tény is, hogy ezek az "infinitae

copiae hominum" a Rômai Birodalom minden, fôleg balkâni
és kôzelkeleti részeibôl jôttek, nagy részûkben nem latin

anyanyelvûek voltak, és legtôbbszôr csak âtmenetileg tartôzkodtak Dâciâban anélkûl, hogy ott véglegesen letelepedtek
volna. Ilyen kôrûlmények kôzôtt az ô befolydsuk hatékonysdga
a ddkok latinizdldsa terén erôsen kétséges.

Azok a "bizonyos megâllapîtâsok", melyekhez a régészeti
eredmények alapjân a szerzô eljut, a kôvetkezôk:
a.) lehet vitatni a népies latinba befogadott dâk {Al. Graur

szerint mintegy 80 albân) szô szâmât; becslések a szerzô szerint
60-160 szôt emlîtenek;

b.) a rômai uralom idejébôl szârmazô feliratok mintegy

két szâzaléknyi trâk-dâk nevet tartalmaznak; néhâny ezekbôl
bizonyosan dâk;

c.) a rômai uralom idejébôl szârmazô régészeti leletek
majdnem teljes mértékben szegényesek: kunyhôk,
edény-maradvânyok, szerény tartalmû sîrok (8. pont).

cserép-

A néhâny dâk név a mintegy két szâzalékot kitevô, vélt
trâk-dâk név kôzôtt a rômai uralom idejébôl szârmazô latin
nyelvû feliratokban nem jelent kellô bizonyûékot a régészeti
leletekkel vagy azok nélkûl nagy szdmû ddk létére a rômai

uralom idején, sem azok teljes vagy nem teljes latinizdldsdra,
sem annak a feltételezésnek bizonyitdsdra, hogy a ddkok a
rômai uralomtôl a mainapig Erdély ôslakôi lennének: és ezen

tûl a Dnyeszter és a Duna kôzôtt levô nagy terûletnek is birtokdban lettek volna.

A folytonossâg feltevésével szemben Krisztus utân az elsô
évezredben a tôrténelem tényei a népek vândorlâsât és

zûrzavaros keveredését tanûsîtjâk. A gôtok a kônyv szerzôi
szerint Erdélybe Kr.u. 300 kôrûl érkeztek. A valôsâgban a

gôtok a Rômai Birodalmat mâr jôval korâbban tâmadtâk. A
gôtokat a hunok vetették hatalmuk alâ, akik természetesen

Erdélynek is urai lettek. Attila halâla utân a Kârpât-medence,
sôt a Dnyeszterig elterûlô fôld a gepidâk uralma alâ kerûlt.
568-ban a gepida terûlet az avarok hatalmâba kerûlt; az avar

kagân birodalmânak kôzpontja a Kârpât-medence volt. Az
avarok — szlâv tôrzsekkel szolgâlatukban — tôbbszôr elôzôn-

lôtték Erdélyt és a Balkânt egészen Konstantinâpoly kôrnyékéig. Arnold Toynbee CONSTANTINE PORPHYROGENITUS AND HIS WORLD cîmû kônyvében (London, 1973)

Ephesusijânos idézésével (a 633. oldalon) azt îrja:
"Az 581-582. évek egy âtkozott nép, a szlâv invâziôjât

lâttâk, akik Gôrôgorszâgot és a thesszalonikiak fôldjét és
Trâkiât elôzônlôtték; vârosokat és nagy szâmû erôdôt elfoglaltak, eipusztîtottak és felégettek, a lakossâgot rabszolgasorsba
dôntôtték". Toynbee hozzâfûzi ehhez, hogy ugyanezekben az
években, 581-ben és 582-ben. szâzezer szlâv pusztîtotta a
Bizânci Birodalmat.

Ennek a zûrzavaros helyzetnek kôvetkeztében "a nagyobb

és kisebb telepulések legnagyobb részét, aboi korâbban
ismerten dâk lakossâg élt, a dâkok mintha elhagytâk voina"
(11. pont). A helyi lakossâg arra kényszemit —îrja Daicoviciu,
— hogy jobban elrejtett helyekre menekûljôn: eiszigeteit
vôlgyekbe és hegyes vidékekre. Lâttuk azonban a 2. pontban,
hogy a szerzô âllitàsa szerint az ôslakos dâkok eredeti
telepûléseikben maradtak és nem keveredtek a hôditô
gepidâkkai, hunokkai, avarokkal stb.

Mâsrészrôl ugyanakkor ail. pont szerint a szerzô kijelenti,
hogy Erdélyben a gepidâk és az ôslakos dâkok kôzôs temetôit
talâltâk. "A felé a magyarâzat felé hajlunk — mondja a szerzô,
— hogy ezek a telepulések az ôslakossâgéi voltak, amely a
gepidâkkal egyiitt élt és âtvette ez utôbbiak anyagi kultûrâjânak egyes elemeit". Mindez azonban érvénytelenîti elôzô
âlhtâsât, amely szerint a dâknak feltételezett ôslakossâg nem

keveredett a hôdîtôkkal sem telepûléseiben, sem az anyagi és
szellemi mûvelôdés terén. Pâr sorral odâbb (12. pont) a szerzô
elismeri, hogy az invâziôk kôvetkeztében "a régi vârosok nevei
feledésbe merûltek és a szlâvoktôl szlâv neveket kaptak".

Mindez teljes ellentétben âll a szerzô elôzô âllitâsaival.
Emlitettûk mâr, hogy a régészet târgyai ônmagukban nem

elegendôk népi-etnikai eredetiik, tehât annak bizonyîtâsâra,

hogy mely nép készitette azokat. M.Rusu és C.Preda, a kônyv
szerzôi, lehetetlennek tartjâk a népvândorlâskori népek
azonositâsât a régészeti târgyak alapjân. K.Horedt (113-114.
oldal és M.Rusu (135. oldal) mâr idézett szerzôk kijelentik,

hogy dâk fôldrajzi neveknek és telepûléseknek nincs semmi
nyoma azokban az "eiszigeteit vôlgyekben és azokon a hegyes
vidékeken", ahova Daicoviciu helyezi ôket, hogy eredeti
telepûléseik elhagyâsâval ezeken a helyeken keressenek menedéket a hôdltôk elôl.

Anonymus a "vlach" szôt kônyvének 24., 25., 26. és 44.
részében emlîti:

"Ekkor Tuhutum (Tétény, Tôhôtôm), Horka apja, tudo-

mâst szerzett az ott lakôktôl az erdôntûli fôld jôsâgârôl, ahol
valami Gelou :Gyalu) nevû vlach uralkodott" (24. rész —

vlachok és szlovének fôlôtt a tovâbbi szôvegrész szerint);
"Amikor (a magyarok) ât akartak kelni a Ternes folyôn,

ellenûk jôtt annak a hazânak vezére, Glad (Galad), akinek
ivedékâbôl Ajtony szârmazik, nagy lovas meg gyalogos
sereggel, azonkîvûl meg kun, bolgâr és vlach segitséggel" (44.
rész).

Anonymus a honfoglalâs tôrténetét hârom szâzaddal az
események utân irta. Mégha feltételezhetô is, hogy esetleg
korâbbi irott forrâsokat ismert, akkor sem a honfoglalâs
szemtanûitôl értesûlt. Nem kétséges, hogy neveket kôltôtt és

"hercegeket" (dux) teremtett, hogy a magyar tôrzsfôkkel
szembe meghôdîtâsra méltô ellenfeleket âllîtson. Ki kell
emelni, hogy a honfoglalâs, azaz a IX. szâzad mâsodik felének
idejébôl a tôrténelem âltal ismert egyetlen fontos személyt, îgV
példâul a két morva Szvatopluk herceget, Arnulf német-rômai
csâszârt, Simeon bolgâr cârt, meg nem emlît; ezzel szemben a

magyarokat a bibliai Magog fiâtôl, Jâfettôl szârmaztatja és
Galâd seregében a kunokrôl beszél, akik Âzsiâbôl jdvet csak
1050 kôrûl jelentek meg a délorosz steppéken. (Ezeket a
kunokat a român torténetirôk besenyôkké magyarâzzâk ât.)

Az Anonymus âltal emhtett "szlovének" maguk mondjâk
Anonymus szôvegében, "hogyan foglalta el a Bulgâriâbôl jôtt
Nagy Kân, Salan (Zalân) herceg ose,

a bizânci csâszâr

tanâcsâra és segîtségével ezt a (szlovének âltal

ôrzôtt)

terûletet." Egyben azt is mondjâk, hogy ôk maguk is
Bulgâriâbôl jôttek. Vilâgos tehât, hogy ezek a "szlovének" a
bolgârok uralma alatt és szolgâlatâban âllô szlâvok voltak.
Még a kôltôtt Menumorout (Ménmarôt) is a Bihari Hegyekben
uralkodôjârôl, "a konstantinâpolyi csâszâr"-r6l beszél; Zalân, a

honfoglalôk nagy ellenfele kétségen kîvul bolgâr volt.
A honfoglalâs idején Erdély bolgâr uralom alatt âllott; ezt

bizonyitja Anonymus GESTA-ja, a fôldrajzi nevek és mâs
ismert tôrténelmi tények sora is.

Ami a vlachokat illeti, akik ônmagukat "rumin" néven
nevezték, az albânok szomszédaiként a Balkân kôzépsô részén
élô pâsztorok voltak. Itt lettek ezek a nomâd pâsztorok ortodox
keresztényekké a szaloniki Szent Cirill és Metôd âltal
megteremtett szlâv liturgia szerint és egy idô utân az orchridai
bolgâr ortodox érsek fennhatôsâga alâ kerûltek.
Egykorû bizânci îrôk, akik a legjobban értesûltek, mert a
leginkâbb érdekeltek voltak a Bizânci Birodalmat kôrnyezô
népeket illetôen, gyakran szôlnak a bolgârokrôl (az elsô bolgâr
âllam az Al-Dunâtôl délre 679-ben jôtt létre), a magyarokrôl

is, holott ez utôbbiaknak bizânci kapcsolatai gyérek és tâvoliak
voltak. Ezek az îrôk azonban semmit nem tudnak a vlachokrôl

vagy dâkokrôl vagy românokrôl Erdélyben vagy az Al-Duna és
a Kârpâtok kôzôtt.
Toynbee mâr idézett kônyvében azt mondja, hogy a

Balkânon élô ûjlatint beszélô népeket az avarok és a szlâvok
megtizedelték, de nem irtottâk ki ôket teljesen. Ezek az
ûjlatinok elszlâvosodott bolgârok szôvetségesei lettek a bolgârvlach âllamban, amikor 1185/87-ben ôsszefogtak, hogy a
bizânci csâszâr uralmât lerâzzâk. A vlachok és a bolgârok Asen
Ivân és Péter vezetésével kivîvtâk Bulgâria fûggetlenségét és

Ivân felvette a "bolgârok és gôrôgôk cârja" cimet (A. Toynbee,
i.m. 562. oldal). "Jôllehet a jelenlegi român nyelv a latin
nyelvcsalâdba tartozik — folytatja Toynbee — a macedoniai
Cirill és Metôd szlâv nyelve maradt Havasalfôldôn és
Moldvâban a kôzigazgatâsi és szertartâsi nyelv még a XIV.
szâzadban is és megmaradt a szertartâs nyelveként 1679-ig"
(523. oldal).

Végiil Toynôee jegyzetben a kôvetkezôket mondja:
"A régészet eredményei azt mutatjâk, hogy a Havasalfôldet
a X. szâzad végéig egy megtelepedett lakossâg lakta, amelyet
Petre Diaconu (az itt birâlt kônyv târskiadôja és egyik szerzôje)
român nyelvûnek nyilvânlt. Constantinus Porphyregemtus
(Bîborbanszûletett Konstantin, 905-959) bizânci csâszâr "De
administrando imperio" cîmû kônyvének 42. fejezetében azt

irja, hogy uralma idejében a besenyôknek és bolgâroknak
kôzôs hatâra volt (az Al-Duna), ami azt jelenti — folytatja
Toynbee, — hogy a Havasalfôld besenyô teriilet volt. Diaconu

megprôbâlja môdositani Konstantin csâszâr âllitâsât; a X.
szâzadot illetô jôl értesûlt forrâs elvetése azonban ônkényes és
gyanûs a tekintetben, hogy azt napjaink politikai meggondolâsai befolyâsoltâk."

Toynbee tekintélye feleslegessé tesz minden tovâbbi magyarâzatot.

Itt emlitjûk még meg, hogy amikor a kievi krônikaîrô a XI.
szâzad kôzepén a honfoglalô magyarok Kiev mellett tôrtént

elvonulâsârôl szôl, a Kârpâtokat az "ugorok (magyarok)
hegyei"-nek nevezi és nem a dâkok vagy a vlachok vagy éppen
românok hegyeinek.

Egyéb tények mellett a remaniai fôldrajzi nevek dôntô
jelentôsséggel népek cserélôdését tanûsitjâk a mai roman âllam
teruletén.

Ennek a

fôldnek

tôrténete

nem

azonos

a

ma

românnak nevezett nép tôrténetével. A dâk és a mai român két
kûlônbôzô nép.

Dr. Szakâts Istvdnné:

SZÎbUÂTSZAS
"A szfnhdz kohô, mindig egy-egy egész kor izzik benne."

Ezt a mondatot tûzôm mondanivalôim élére. Emlékezéssel
babérkoszorûs mûvészekre, szîndarabîrôkra és dôcôgô ekhôs
szekereken utazô vândorszinészekre, akik joggal vallhattâk: a
nemzet napszâmosânak lenni nem mesterség, de lelki kényszer
és fenséges mârtîromsâg. Akinek ezt az utat jelôlte ki a
Teremtô: legyen kitartô, mint az északsarki utazô, akaratâban
erôs, mint a keresztény vértanû, legyen sztoikus bôlcs. Erre a

pâlyâra szûletni tôbb mint predestinâciô. Kiszmet, amely ellen
nincs fellebbezés sem égen, sem fôldon.

Ahogyan Thalia népét messzi mûltkereséssel magam is
lâtom: amint viszi szekerén az âlmot, viszi a képzeletét, a
szerelmet, viszi zengô magyar szavunkat, magânyos éjek
vîvôdâsait, viseli a halhatatlansâg Nesszusz-ingét.
Mielôtt magyari témâmat tovâbb fodroznâm, szînezném,
fokoznâm és leszâllanék bizonyos lelki viharzâsok mélységeire,
egy Clevelanddel osszefûggô tôrténetrôl szôlok. Csak a minap

olvastam rôla Eurôpâban, osztrâk ûjsâgban, amely a hajdani
bécsi udvari operahâz kivâlô baritonistâjânak, néhai Slezdk
Leônak emlékiratait kôzôlte.

Még a szâzad elején tôrtént, hogy a hîres egyûttes hajôra
szâllt, ellâtogatott Amerikâba, és metropolitani ragyogô
fellépte utân Clevelandbe. Itt a bécsi neobarokk vilâgban
ajnârozott târsulatot az a meglepetés érte, hogy operahâz hîjân
a Hippodromban, a cirkuszban léptették fel. Amikor az
elôadâs — idôt rablô vitâk utân — éjjel kettôkor vége felé
kôzeledett, a parketthez szokott nagysâgok mâr csak tâmolyogtak a homokos porondon.
Az Otellôt adtâk. Slezâk volt a velencei môr, aki mint
tudjuk, a darab zârôjelenetében megfojtja hitvesét. A
baritonistât az elôzô vita, az emiékirataiban erôsen kihangsûlyozott kegyetlenûl rossz clevelandi szâllâs (nyilvân nem a

Plazâban vetettek neki âgyat) annyira kimeritette, hogy amire
az emlitett jelenethez értek, képtelennek érezte magât arra,
hogy testes Desdemonâjât felemelje, âgyâba vigye, és ott a
szerzô utasitâsa szerint megfojtsa. Ehelyett odasûgta a
partnerének: Drâgâm, halj meg ma egyedûl, én mâr képtelen
vagyok meggyilkolâsodra.
Desdemona feltâmolygott a baldachinos âgy lépcsôin,

lerogyott fekvôhelyére s nyilvân kârpôtljâsul az elmaradt
jelenetért, cirkusztbetôltô sikoltozâssal mûlt ki. A slezâki
feljegyzés szerint ez a mutatôs 'show' lett az est fénypontja. A
clevelandi "kultûrkôzônség" egetverô tapssal, tombolô lelkesedéssel jutalmazta, ismételtette ûgy, hogy Desdemonât
végûl hordszéken vitték ki a porondrôl.

Vajon hol lehetett ez a Hippodrom? — kérdezgetik
Eurôpâban.
S most korok eseményei szerint vissza a nemzet napszâ-

mosaihoz, akik mélyrehatô értelemmel élték, vitték, hirdették

a magyar szô, a magyar eszme megtartô és jôvôt épitô erejét.
Vitték tele sziwel és marokkal nyelvûnk gazdagsâgât, megelevenltették szinskâlâjât, amely még napkelet bélyegét hordozta
abbôl az ôsgrânitbôl, amelyet évezredek fejlôdése ôtvôzôtt
szâmunkra.

Hirdették hittel, amikor rânk szakadt az abszolutizmus

sôtétje, ébredt a nemzeti ôsszetartozâs tudata, arcânak,
lelkének kimerîthetetlen kincsesbânyâja, hogy bîrjon dacolni
viharral, nyelvet, szokâst eltôrlô divattal. Példaadâssal ûgy,
hogy amerre jârtak, az asszonysâgok elhânytâk az itt-ott
divatba jôtt német bôbitât s magyar fôkôtôt kotôttek, miként a
férfiak, akik a lajbibôl visszabûjtak a zsinôros dolmânyba.
S mert a fogékony gyermekkor idején hallottak életen ât
elkîsérnek, elôttem vannak a kolozsvâri Farkas-utca ôdon

patinas kôvei. Igen, a hâz, az épûlet, a forrâs, ahol ôk 186
esztendô elôtt Jâtékszînt és Hangâsz-Egyletet alapîtottak.
Kultûrât, mûvészetet ûgy kiterebélyesîtettek, hogy kûlon
szekér-karavânok,

— mint szellemi stafétâk

— jârtâk az

orszâgûtakat. A Kârpâtok legkeletibb erdélyi kônyôkétôl,
petrencés nyârszagû alfôldi utakon, a Dunântûl lankâin ât a

Felvidék legészakibb pontjâig. Cirkalmas szép kôszôntéssel
ûdvôzôlték a vârosok és vôlgyekben megbûvô falvak népét
egyarânt. Lelkesedéssel;

—Testvérek, fel a fejjel, ide nézzetek, itt vagyunk, tudunk
rôlatok, gondolunk râtok, nyûjtjuk a kezùnket, elhozzuk
nektek a szîntiszta mûvészetet.

Gyertyavilâg fényénél gôrdûl a szînmû. Darabjaik erkôlcsi
levegôjében felpârâdzik a szellem, amely a fôld népének tiszta,
természetes bâjât adja. A szûzfehér erkôlcs diadalmaskodik, a
bûnôst letaszîtja a poklok fenekére. Csillan a vidâmsâg
aranyszôttese, mint szmpompâs intarzia. Vâltozik a szin. Hôsi
tett, epika, példaadâs! Olyan, mint a viharos szél; az igazi tûzet
nem oltja, de felgerjeszti a csillagokig. A szemek ôsszevillannak, indulna a sok szegény fejszével, lôccsel, kaszâval, hogy
megmentse a szabadsâgot.

Vâltott gûnyâkban: "A falu uzsorâsa, avagy az istennyila."
A korcsmâros szublimâlt formâjû tôrténete rendhagyô môdon,
minthogy Nathan pâlinkâs hordôiba belecsap a villâm, s a
drâga nedûtôl csak az udvaron csellengô ludak mâmorosodnak
meg.

Mâskor

ballada,

tôrvényképletû

embersors.

Lezârt

mûltnak félve ôrzôtt titka, amelyik ott él a fûben, fâban,

berkenyebokrok aljân, ott neszez az ôsi udvarhâz falai kôzôtt.
Es ugyan bol az a dîszes kôszînhâz, kulissza, reflektor, amelyik
versenyre kelhetne a tûcskôk és csillagdîszes éjszakâk varâzsâval?

Vândorlâs tovâbb! Az utak mâr ropogôsak, a hangok

karcosak. Ôreg "Tiborc" sietteti a népet. Indulatos, mint a
puskapor. Tùndérszép "Melinda" hârâszkendôt kôt a fejére, a
deli kirâlyfi, Praxitelész nagyszerû nyers erô, kîméletért
esedezô kulisszâkat szorît a saroglyâba. "Bânk bân" végigtekint
a kocsisoron, megrântja lovainak gyeplôit és indît a buzdîtô,
harsâny fohâsszal: JézxLS, segélj!
Valamelyik kopott ponyvâjû kôberes szekér bakjârôl
elindîtja a dalt egy harang hangû:
"Szép Erdélynek bérces tâjin andalgképzetem..."
Ezt az Istent,

hazât vallô szellemet aknâzta alâ mind

rohamosabban a szâzad elején hevenyében kifejlett Budapest
liberâlis korszaka. Fényben, pénzben dûskâlô hatalmâval,
hazânkba csempészett idegen szellemével, "amerikânizmusâval", szînhâzi produkciôinak âltudomânyosan megfogalmazott materialista tanaival, destruktîv zsargonjâval, kabarék
obszcenitâsâval lealacsonyîtja elôszôr az ôsit, hogy azutân
igazolja, mint a bûvész a fordulatos mutatvânynâl: ime, itt
ezelôtt semmi sem volt, de jôtt a nagyszerû varâzslat, és
kultûrât hozott! Meghonosîtja szînpadjain: a "magyares", a
"népies", a "nemzeties" terminolôgia hamissâgait. Mûnyelve
môgé rejti, elkendôzi népiink sebeit. Ahogyan elôbb a bécsi
kamarilla parancsa rendelte:
"Ne makrancoskodjék a futô paripa holmi tânclépésekben!"
A millenniumi idôk hamis gôrôgtûzébe, altatôdalâba,
"mert ugyan mi bajunk lehetne?" szôlamâba, a szînpadon
mind gyakrabban alkalmazott "Sose halunk meg" csârdajeleneteibe itt-ott belekondult a halâlharang. Egyelôre még
csak a dzsentriknek szôl, de ahogyan lenni szokott, akinek
szântâk, nem igen vett tudomâst rôla, és egyre serényebben
jârt azok keze, akik kongattâk a harangot, akik a kôtelét
fogtâk.
*

Az elsô vilâghâborûs, Trianonnal nyomorîtott nemzedék

tôprengô, eszmélô szellemi elitje ismerte fel, inditotta el a
magyar gondolatot kisugârzô szinpad ûjraalkotâsânak szûkségességét, mûvészinek âlcâzott aszfaltirodalom helyett a
magyari ajtôkon mind erôsebben kopogtatô népi irôk darab-

jainak szinrehozâsât.

Ébresztgette

az

elaltatott,

sekélyes

szôrakozâshoz szoktatott kritikâtlan szînhâzjârô kôzônséget.

Mennyi harc a jôért, igazért, tragikus erôfeszîtés a nemzeti
lélek felûlkerekedésének akaratâval!

Idôben és térben 1935, a tatatôvârosi park szépséges szabad
szînpadja. Dîszes kôzônség, kûlfôldi vendégsereg, magam is
tanûja annak a feledhetetlen operahâzi estnek.

A Tannhausert adtâk. Zengtek Hermann ôrgrôf vadâsz-

kiirtjei. Tannhauser kilépett vénuszhegyi barlangjâbôl. Vonultak a zarândokok, pâsztorok, kôzépkori îjas vadâszok,
legelészô birkanyâj... Ebben a felvonulâsban az âllatszereplôk

kûlônôsen nagy sikert arattak. Élûkôn a gyônyôrû arabs
paripâk, amelyekkel a zseniâlis rendezô, Oldh Gusztdv nem
takarékoskodott; aboi csak alkalom kînâlkozott, a szinre

vezényelte ôket. S hogy a szârnyasvilâg se maradjon képviselet
nélkûl, amint a zenekar az erdôk zsongâsât intonâlta, csak
felébredt a fatetôn a kedves madâr és leszôlt a mélybe, hogy:
kakukk, kakukk. A mûvészet és istenarcû természet gyônyôrû

harmôniâja végigsôpôrt a széksorokon, legyintése nyomân
mennyei derû suhant, hullâmzott végfig a hallgatôsâgon, hiszen
egy ônkéntes zenész hangszere rezdûlt a magasbôl, oldôdott a
zenekar hangjaiba.

A legmeghatôbb az a megadâs volt, amellyel a ballagô

birkanyâj élte bele magât wagneri szerepébe. Igaz, a pâsztorfiû
dalât énekiô operaénekesnô mellé ezûttal beosztottak egy igazi
juhâszt, aki jôl értett nyâja tereléséhez, nem is kellett
Ferjencsik karmesteri pâlcâjâra figyelnie. Ballagott a râaggatott ôsgermân pâsztorgûnyâban.

És ott volt kutyâja is, ebben a darabban valôban
stîlustalan, hiszen valôdi magyar puli volt. Igazi bâtor kutya.
Nem hagyta magât germanizâlni. Hiâba szôlt a bayreuti
mester muzsikâja, hiâba tapsolt az elsô széksorban Schusnigg
osztrâk kancellâr, hiâba zûgtak az amerikai tûristâk tapsai, ez

az ebadta eb megmaradt magyarnak. Jârta a maga egyéni
ûtjât. Morgott, vakkantott, belekapott a juhâsz kabâtjâba,
mintha csak azt kérdezte volna:

hova tetted a

magyari

subâdat? Beleugatott a szârnyalô szoprânba. Nem fogott rajta
az idegen âriâk kultûrfôlénye.

Hîrlett, a statisztâk serege nagyobbrészt pâsztori târsasâg,
az elôadâs végeztével a vârosszéli vendéglôben rendezett
ûnnepet a maga szâmâra. Ott fûjtâk a maguk notait,
amelyeknek ôsképlete egy szâl furulyân vagy kanâsztûlkôn
szùletett. Fûjtâk virradatig, mint szittya ôseik a fûvelô
mezôkôn.

Beszâmolôm utolsô mozaikja pesti Nemzeti Szînhâzunk jô
negyven esztendôvel ezelôtt. Dalban megfogalmazott fôldrajzi

fekvése szerint: "Ott, aboi a hatos megâll." Ma is elôttem âll
patinas épûlete, a kôrût hullâmzô tômege, villamosok
dûborgése, a szînhâz elôtt szâguldozô rikkancsok, akik lapjaik
hîrûgynôkségével egyûtt, kùlôn hangjegyekbe szedett dallamaikkal harsogtâk az estébe ûjsâgjaik cîmét, hîreit. Bâbeli
hangzavar, amelyben Budapest szîve zenélt.
Kodolànyijànos kongatta a harangot a "Fôldindulâs"-ban,
magyari Kiplingunk, Fekete Istvân szôlt a "Hajnal Badânyban", és Kerecsendi Kiss Màrton "A harmincadik"-ban.

Elszakîtott terûleteink visszatértének boldog mâmorâban
éltûnk. Irôik, kôltôik szôlaltak meg szinpadjainkon. Jôttek a
felvidékiek, élûkôn ûj versekkel feltarisznyâzottan Mécs Lâszlô,
a kirâlyhelmeci parôkia Krisztus evangéliumât szîvére szorîtô
P^Pja- Jôttek a maguk kûldetés-tudatâval, "Duna-vôlgyi
pârbeszédre." Jôttek a délvidékiek, harmonikusan illeszkedtek
a magyar irodalom egyetemébe, mikôzben megôrizték eredetiséguk îzét, jellegét.

Ésjôtt a szâzadokon keresztûl kijegecesedett erdélyi lelkiség
megszemélyesîtôje, Nyfrô Jôzsef, aki bâmulatosan ismerte a

nyelv szimbôlumalkotô ôsi mélységeit, a hangzâs és hangsûly
ezer csinjât-binjât, Erdély nyelvének csodâlatos fonetikâjât,
betûvariâciôinak rejtélyét. Ma is kîsér "Jézusfaragô ember"
cîmû darabjânak havasi ôzon illata, pâsztortûzet kôrûlûlô
vének csôndes beszélgetése. Az alâzatnak az a tiszta levegôje,
amelyet Isten kôzelsége sugall az embernek. A kôzônség a
maga esztétikai és szubjektîv élményén keresztûl megérti a
kôltôt, akinek van elegendô ereje ahhoz, hogy szârnyaira kapja
és felrepitse a képzelet vilâgâba.
Villan a sok régi kêp.Jaschik Almos gyônyôrû kortinâja, a

rivalda fénye. Ûj arc, ragyogô szôkeség, az ôsztôndijas Bfrô

Anna (Machânné) bemutatkozâsa, sikere. Mâskor vitéz
Zsombory Jôzsef
szép dîszlete, s a felzûgô taps,
mielôtt egyetlen szô hangzanék a szînpadon.
Az akkori tôrténelmi idôk egymâsra viharzô eseményeinek

idején, 1940 oktôber 25-én, kerûlt sor a magyar szînjâtszâs 150
esztendejét megulô Nemzeti Szînhâz dîszelôadâsâra. Mdrkns
Emûia, a szînhâz ôrôkôs tagja lép a fûggony elé, s a prolôgot

mondja, az ausztriai menekûlttâborban 1946-ban tragikusan
elhunyt kôltô, szînhâzi titkâr, Liszt Ndndor dr. ("Lisztiusz")
még annyi reménnyel megîrt versét:
Unnepi vers

A mennyen jârô csillagok kôzôtt,
talân a Gôncôl osvénye alôl,
ma erre gôrdûlt egy ekhôs szekér
s a szekéren a szent Mûzsa dalolt.

Mert ô a tûz, az élet...a viharzô,
egekbe zengô, lângolô magyar szô.
Szâzôtven éve induit el maga.

Nagy Isten âlma kûldte el nekûnk,
igy lett beszédûnk érettûnk valô,
s szîves magyar dal minden énekûnk.

Bolyongô ûtjân hogyha râja leltûnk,
élô szavâtôl ûjjâ lett a lelkùnk.
Egy ârva nemzet napszâmosai

kîsérgették ôt, îgy szôl a regény.
A tâplâlékuk: maguk hite volt
és fizetésûk az ôrôk remény.

Szegények voltak, mégis ôriâsok,
vândorlô szentek, vlg komédiâsok.
Dôccent a kordély; itt-ott valahol
vârtak râ a bîbor alkonyok,
bol gyertyafénynél viragos padon
dalolni kezdtek ifiasszonyok,
s az aktoroknak zengô mély szavâban
kigyûlt a fény az ôszi éjszakâban.
Igy folyt az élet, fâzva, éhesen.

Egyszer Szabolcsban, mâskor Pest-Budân,

az ekhôs szekér mindig ûtrakelt,
Nagy Pista ment a saroglya utân.
Es télen-nyâron rajta volt kabâtja,
mit ajândékul adott a barâtja.
Akadt az ûton tréfa nem is egy,
hisz Megyeri is ottan bandukolt,
kinek szintén csak egy kabâtja volt
(amint mondâm, csak egy kabâtja volt),
de szôzatunkat mégis ûgy rivallta,
hogy ezer szînben lângolt a rivalda.
Mert ez a szinpad kerek egy egész
s az ûj életnek ûgy vârta dalât,
hogy Isten keze dîszîtette fel
nagy fûggônyét: a Kârpâtok falât,
s a virradô nap édes âhitâsa:
kelô reménység a vilâgîtâsa.

îgy volt ez régen! Igy lesz ezutân.
S hogy ideért a vén ekhôs szekér,

a régi ûton ûj utak felé folytatja ûtjât.
Tapsokat se kér; de âlma, kônnye dûsan hull a rôgre,
mert szent az ûtja most és mindôrôkre!
"A szmhdz kohô, mindig egy-egy egész kor izzik benne. "

XIV.

orvostudomAnyi elôadâsok
(KIVONATOSAN)

Egyed Miklôs dr. :

A NÔI TEST SEBÉSZETI SZOBRÂSZATA
Miôta a vilâg vilâg. a nôi test szépsége mindig vonzotta a
mûvészetet, legyen az festészet, szobrâszat, kôltészet vagy

fényképészet. Mindenkornak megvolt a megfelelô "szerkezete"
hogy a nôi testet vonzôbbâ tegye. Régen ez a tôrekvés sokszor

egészségi kârosodâssal jârt, mint a szoros fûzôket hordô
csontvâzak bizonyîtjâk. A mai korban sebészeti ûton javîtjuk
azokat a hibâkat, amelyeket a természet okozott, amikor
elfelejtett valamit oda tenni vagy tûl sokat tett oda, ahova nem
kellett volna, avagy betegség vagy mûtét idézett elô.

A nôi mell példâul lehet fejlôdésénél fogva tûl kicsi, lapos,
vagy tûl nagy, "ûres", vagyis "lôgô". Ezekre a terhességnek van
nagy befolyâsa. Ilyen esetekben silicon "betétet" ûltetûnk az
emlômirigy és a mellizmok kôzé vagy csak emelési plasztikât
csinâlunk. A kozmetikai eredmények nagyon szépek és
kielégitôk. A nehéz, lôgô melleket ugyancsak lehet megfelelô
nagysâgra és alakra csôkkenteni. Mellrâkot megelôzô mûtétet
is végzûnk az arra megfelelôen kivâlasztott betegeken, amikor
is az egész emlômirigyet eltâvolitjuk a bôr alôl és silicon
"betétet" hasznâlunk a mell kozmetikai megôvâsâra. Az emlô
râk miatt tôrtént eltâvolîtâsa utân is lehet — megfelelô
betegeken — ûjraépîtô mûtétet végezni.
A nôi has (kûlônôsen tôbbszôri szûlés utân) lehet lôgô, tele
hegekkel és zsîrlerakôdâssal. Ez elkôvéredés esetén is elôfordul.
A has bôrén lehet sok és "gyatrân" mutatkozô mûtéti heg, ami

bizony nem kellemes lâtvâny. A lôgô, zsiros has hâtfâjâst is
okoz,

amellett

a

szivre

is

terhes

hatâssal

van.

Mindez

sebészetileg jô kozmetikai eredménnyel megjavithatô. Egyik
betegemnél példâul 158 cm hosszû, 40 font sûlyû hasi bôrt és
zsirt kellett eltâvohtanom, hogy normâlis életet élhessen.

Mindezek a beavatkozâsok "nagy mûtétek" és megfelelô

elôkészîtést igényelnek, de a mûtétek utân a betegek boldog
mosolyânak bizonysâga szerint eredményesek.

Polony Zoltdn dr. :
MYCOSIS FUNGOIDES
SEZARY SYNDROMA

Az utôbbi években mindinkâbb elfogadottâ lett az a nézet,
hogy a mycosis fungoides, a sezary syndroma és mâs bôr
betegségek bizonyos morfolôgiai, klinikai és immunolôgiai
hasonlôsâgok alapjân egy betegséget vagy egy betegségcsoport
széles skâlâjû szpektrumât képviselik. Klinikailag ezeket a
bôrbetegségeket erythrodermâs elvâltozâs jellemzi pikkelyesedéssel. Egyes esetekben lymphomâs kép alakulhat ki tumor
képzôdéssel a bôrben késôi kifekélyesedéssel, és âltalâban késôi
szôrôdâssal a nyirokcsomôkba és mâs szervekbe. Ezt a formât
nevezik "mycosis fungoides"-nek. Mâs esetekben a sezary

syndromâ-ban a bôrelvâltozâsok kevésbé jellemzik a beteg
séget, viszont leukémiâs kép fejlôdik ki. Tôbb hasonlô
bôrelvâltozâs ismeretes, amely csupân a bôrre korlâtozôdik,
ezeket premalignus folyamatoknak tekintik. Ilyen pl. a
"parapsoriasis en plaque."
Klinikailag ezek a folyamatok abban mutatnak hasonlô-

sâgot, hogy a premalignus vagy malignus (lymphoma)
folyamat kivétel nélkûl a bôrbôl indul. Mindegyikben
megtalâlhatô a kûlônleges lymphocyta — a beszûrôdésben
vagy a vérben, — amelynek a nucleâris membrânja szerpentin
alakû és amely immunolôgiailag 'T' lymphocytânak bizonyul.
Tovâbbi bizonyîték, hogy a 'T' lymphocyta-rendszer elvâltozâsârôl van szô, ami az észlelt cellulâris immunitâs
csôkkenése és kôros reagâlâsa ezekben a betegekben. Szôvet-

tanilag a beszûrôdés a felsô bôrrétegekben talâlhatô és kevert
sejtes folyamat. Néha a hâmrétegben "microabscessus"-ok
keletkeznek. Az elôbb emlîtett sejt a beszûrôdésben és az
âttétben mindig megtalâlhatô.
Ezt a betegség-csoportot — a kôzôs sejtes elvâltozâsra valô
tekintettel — sokan cutân 'T'-sejtes lymphomâknak nevezik, és

azt hangoztatjâk, hogy itt nem kûlônbôzô bôrbetegségekrôl
van szô, hanem inkâbb csak immunolôgiai kôrképrôl,
amelynek kûlônbôzô megnyilvânulâsi formâi vannak.

NddasJdnos dr. :
ZEN BUDDHISTA TANA

Zen buddhista tana egy meghatârozâs szerint az a môdszer,
amely arra tanît meg bennùnket, hogyan fogjuk fel és hogyan
észleljûk a valôsâgot.

A nyugati kultûrâban a pszichoterâpia, avagy a pszichoanalîzis az a tudomâny,

amely legjobban hasonlît Zen

buddhista tanâhoz.

Zen tana nem filozôfia, nem vallâs, nem kultûra, nem is

okkult vagy természetfeletti élmény-tapasztalat.
A természeti valôsâg az a valôsâg, amit lâtni, érezni,
hallani tudunk és kôzvetlenûl tapasztalhatunk. Zen szerint a

târsadalmi valôsâg mîtosz, amit az élet sok vetiiletérôl az
emberek maguk teremtettek maguknak. Zen ezt a mitoszt
vidâm, jâtékos illûzîônak tartja.
A târsadalmi tôrvények elsô szabâlya, hogy azok komo-

lyak. A mâsodik fontos szabâly, hogy a târsadalom azt tanitja:
a tûlélés komoly szûkségszerûség. Akik ebben hisznek, azoknak
az élete kûzdelmes és problémâkkal telt. Zen meg tudja
szabaditani az emberiséget ettôl a kiizdelemtôl, mert az igazi
valôsâgot, a valôsâg valôsâgât segîti megértetni vele ûgy, ahogy

az létezik és megérteti vele a târsadalmi valôsâg mîtikus
természetét.

Az egyén ônmagâban nem létezik. Ez mîtosz, amit
megalkottak rôlunk és ami hasznos mâs személyekkel valô
kapcsolatunkban és érintkezésûnkben. A magunkrôl alkotott
jellemzések kôziil ônmagunknak egyik sem érvényes meghatârozâsa. Nincs versengés (verseny, kûzdelem), és kûlônb-

ség az egyén és a mindenség kôzôtt; inkâbb azt mondhatnânk,
hogy az igazi én a mindenség énje.
Az az egyén, aki Zen tana révén felszabadul, még
korântsem szabadul meg a târsadalomtôl, de azt sem tanulja

meg, hogyan szegje meg a tôrvényeket (szabâlyokat). E helyett
megtanulja, hogy a târsadalmi élet ûtvesztôiben hogyan
igazodjék el sikeresen, mert nem esik rabul annak a
hiedelemnek, hogy sorsa a realitâsokkal vivott élethalâlharc.

XV.

MÉRNÔKTUDOMÂNYI ELÔADASOK
A MAGYAR MÉRNÔKÔK ÉS ÉPÎTÉSZEK

VILÂGSZÔVETSÉGÉNEK TALÂLKOZÔJÂN
ELHANGZOTT ELÔADÂSOK
(KIVONATOSAN)

Haldcsy Endre dr. (Reno, NV):

A TRANSZFORMÂTOR MAGYAR TALÂLMÂNY
Néhâny cv mulva lesz 100 csztendeje, hogy 1885-ben, a
budapesti Ganz-gyâr hârom mérnôke, Déri, Blâthy és
Zipernowsky feltalâlta a villamos transzformâtort. ami nélkûl
nem élvezné az emberiség a villamossâg sok elônyét.
Ezt a talâlmânyt is, mint az rendszerint tôrténik, sok mâs
nemzet igényli s ezért volt fontos, hogy a 75. évfordulô
alkalmâvai az amerikai lEEE kôzgyûlésén elôadtam a feltalâlâs

hiteles tôrténetét, amely az lEEE "Transaction"-^ében meg is
jelent s elismerést nyert. Mivel azonban ez csak angolul tôrtént,
ideje, hogy magyarui is elmondjuk legalâbb a magyar
mérnôkôk részére.

A transzformâtor feltalâlâsa az elektromâgneses felfedezések hosszû sorânak egyik lâncszeme. Kb. 2000-ben Kr.e.,
Kîna elsô csâszâra, Huang-Ti megfigyelte, hogy bizonyos
vastartalmû kôvek, ha felfûggeszti ôket egy szâlra, beâllanak
egy hatârozott (észak-déli) irânyba. Ezt mindjârt fel is
hasznâlta, amikor az uralma ellen lâzadôkkal vîvott csatât, s a
harcteret sûrû kôd borîtotta, amelyben a harcszekerek hajtôi
nem tudtak tâjékozôdni. Ilyen mâgneseket szereltetett a
harckocsikba. melyek lehetôvé tették a tâjékozôdâst s ezzel
megnyerte a csatât.

A mâgnest a gôrôgôk is felfedezték Magnesia vârosa
mellett, innen a név. A gôrôg Thaïes Miletosbôl Kr.e. 585-ben

azt is jelenti, hogy ha gyantât megdôrzsôl, akkor a gyanta
kônnyû anyagokat magâhoz vonz. Ô tehât felfedezte az
elektrosztatikus erôket. Nem sokkal tôbb tôrtént Kr.u.

a

XVIII. szâzadig, amikor a francia Coulomb megmérte ezeket
az elektrosztatikus erôket és 1785-ben felîrta a Coulomb-erô

egyenletét. Nagyon fontos felfedezést tett a dân Oersted
1820-ban, amikor a villamos âram mâgneses hatâsâra jôtt râ.

Errôl hallott az angol Faraday, aki tovâbb okoskodott. Akkor
mâr a villamos âram és a mâgnesség sok tôrvénye ismert volt és

ezekben annyi hasonlôsâg tûnt ki, hogy az emberek joggal
gondoltâk, az egyik a mâsik reciprok jelensége. Faraday is ûgy
okoskodott, hogy ha a villamos âram mâgnességet gerjeszt,

akkor megforditva, a mâgnességnek villamossâgot kell gerjesztenie.

Faraday gyakorlati ember volt, s tudta, hogy az elmélet
csak akkor jô, ha azt a gyakorlat igazolja. Bzonyitsuk be bât az
elméletet kisérlettel — gondolta. A kîsérletet ûgy csinâlta,
hogy vasdrôtokbôl gyûrût tekercselt s erre a gyûrûre tekercselt
villamosan szigetelt rézdrôtot sok menettel. E fôlé a rézdrôttekercs fôlé tekercselt egy mâsodik hasonlô rézdrôttekercset
azzal az elgondolâssal, hogy ha az elsô tekercsen villamos
âramot hajt ât, akkor az mâgneses fluxust gerjeszt majd a
vasgyûrûben, s ennek a mâgnességnek villamossâgot kell
gerjeszteni a mâsodik tekercsben.A villamos âramot az elsô
tekercs szâmâra az akkor ismert Galvani-féle batteria szol-

gâltatta, s a mâsodik tekercs két vége kôzé Faraday érzékeny
galvanométert kapcsolt. bekapcsolta az âramot. Az âram folyt,

de a galvanométer semmit sem mutatott. Ûgy lâtszik, erôsebb
âram kell, — gondolta Faraday. Erôsebb âramot engedett
keresztûl a tekercsen. Semmi a galvanométeren. Végiil mâr
olyan erôs âramot engedett ât, hogy a rézdrôt izzani kezdett.
Semmi eredmény. Faraday azonban jô megfigyelô volt s
észrevette, hogy valahânyszor bekapcsolta vagy megszakîtotta
az âramot, a galvanométer egyet kilengett. Megvan! Nem az
âram, illetve a mâgnesség, hanem annak a vâltozâsa indukâl

villamossâgot! Faraday ezzel felfedezte az elektromâgneses
indukciôt. Ez kôlcsônôs indukciô volt két tekercs kôzôtt.
Nagyjâbôl ugyanekkor az Albany-i akadémiân Amerikâban

Henry felfedezte ugyanezt, de ûgy, hogy egy tekercs âramkôrét
szakîtotta meg és felfedezte az ônindukciôt.

Szâmos aprô lépés kôvetkezett ezutân. 1836-ban C.J. Page
Washingtonban felfedezte, hogy szikra ugrik ât egy villamos

âram âtjârta tekercs bârmely két megcsapolâsa kôzt, ha azt a
tekercset bârhol megszakîtja. Egy év mûlva egy angol pap, N.J.
Callan Page tekercsét két részre osztotta, amelyek kôzt nem
volt galvanikus kapcsolat. Megszakitva az egyik tekercset,
szikra ugrott ât a mâsik két vége kôzt. A kîsérietezôk arra
tôrekedtek, hogy minél erôsebb szikrât produkâijanak.
Mutatvânyosok, elôkelô târsas ôsszejôvetelek kedvenc szâma
volt ez. Az angol Cromwell Fleetwood Varley erôsebb szikrât
ûgy ért el, hogy az âramkôrt nemcsak megszakîtotta, hanem
kommutâlta, a sarkitâst cserélte meg. Ez volt a hatâr, mivel
akkor még nem volt vâltôâram. Az elsô forgô egyenâramû
gépet Wheatstone csak az 1840-es években épîtette meg, s a
dinamô elektromos elvet a magyar Jedlik Anyos csak 1861-ben
s az angol Whetastone és a német Siemens nagyjâbôl egy
idôben (11 nap kûlônbséggel) csak 1865-ben fedezték fel.
Gépûk vâltôâramot is termelhetett, s miutân a vâltôâram
megszûletett, nem tartott sokâ, hogy
Varley sarkvâltôja
helyett az angol Sir W.R. Grave 1868-ban vâltôâramot
kapcsolt a tekercsre. Ez mâr tulajdonképpen igen primitiv
transzformâtor lett volna, de még szâmos lépés hiânyzott. Igy
pl. a vasmag, amelyen a tekercsek voltak, nem volt zârt, bâr
Faraday olyant hasznâlt eredetileg stb.

Élt egy kevéssé ismert amerikai lângész, aki a transzfor
mâtor feltalâlôja lehetett volna, ha korân, 1879-ben meg nem

hait volna./.£. Fuller elképzeléseit az elômunkâsânak mondta
el rôviddel halâla elôtt, s aztân jegyzeteit is megtalâltâk.

Javasolta a vasmag zârâsât s a transzformâtorok pârhuzamos
kapcsolâsât (Déri, Blâthy, Zipernowski talâlmânyainak lényegét), de senki sem tôrôdôtt vele és senki sem csinâlta meg.
Ezutân lépett a szînre Goulart és Gibbs, akiket a nyugati vilâg
âltalâban a transzformâtor feltalâlôinak tartott. A francia

Goulard hozta az ideât, az angol Gibbs a pénzt, s 1882
szeptember 13-ân angol szabadalmat kértek és kaptak az
âltaluk szekunder generâtornak nevezett nyitott vasmagû
induktorra és azok sorbakapcsolâsâval alkotott villamos
elosztôrendszerre. Ezt meg is épîtették s bemutattâk 1883-ban
a Londonban, a Westminster Acquariumban rendezett kis
villamos kiâllîtâson, majd ugyancsak Londonban a Metro-

politan Railwayn. Ez a bemutatô nem volt tûl sikeres, mert a

sorbakapcsolâs folytân, az egyik szekunder generator terhelése
befolyâsolta minden mâsik feszûltségét, s ezt nôvelte a nyitott
vasmag âltal alkotott mâgneskôr nagy reluktanciâja. Ez volt

azonban akkor kaphatô, s Goulard és Gibbs értettek hozzâ,
hogyan tegyék magukat hîressé. Természetesen bemutattâk
rendszerûket az 1884-ben az olaszorszâgi Turinban rendezett

kiâllitâson is.

Idôkôzben Magyarorszâgon is tôrtént valami. Mikor itt a
kiegyezés utân az ipari fejlôdés megindult, sok kûlfôldi ment
oda s kezdett el kis mûhelyt vagy gyârat. Ilyen volt a svâjci
Ganz Abraham is, aki kis ôntôdét kezdett el Budân a
Kacsa-utcâban, amely lassan kis gépgyârrâ fejlôdôtt, kûlonôsen amikor Ganz utân Mechwart Andrds vette ât. Mâr

1884-ben alakult ott egy villamos osztâly, amelynek vezetését (a
bat alkalmazott fônôkeként) 1878-ban Zipernowsky Kdroly
vette ât. Természetesen ô is meglâtogatta 1884-ben a tunni

kiâllitâst kollégâival, Dérivel és Blâthyval. Blâthy rôgtôn
felismerte a Goulard-Gibbs berendezés hâtrânyait s meg is
kérdezte a jelenlevô Goulardot, miért nem zârja a vasmagot,

mire Goulard azt felelte, hogy az hâtrânyos lenne mind
technikailag, mind gazdasâgilag. Bldthy fogott egy vasûti
sindarabot, keresztbe rakta a vasmag végei kôzt, mire a
szekunder generator mindjârt jobban mûkôdôtt.Felfedezte a
transzformâtort. Hazamenve a Ganz-gyâr mûhelyében még
mâs javîtâsokat is végeztek, s a Ganz-gyâr laboratôriumi jegyzôkônyvének 1884 augusztus 7-i oldalân ott vannak az elsô
bejegyzések a zârt vasmagû transzformâtorrôl. 1884-ben
Bécsben is volt egy kiâllitâs még s ezen be is mutattâk a
transzformâtort. Két szabadalmi igényt nyûjtottak be: az
akkori tôrvényeknek megfelelôen Ausztriâban,

1885 janu-

ârban és februârban. Az elsô kereskedelmileg rendelt transz
formâtort 1884 szeptember 16-ân szâllitottâk le 1400 watt, 40
Hz, 120/72 volt 11.6/19.4 ampere, egyfâzisû kôpenytranszformâtor. Ennek vasmagja vasdrôtokbôl tekercselt gyûrû volt,
olyan, mint amilyenek Faraday klsérleti készûlékei voltak.
Még négy transzformâtort szâllitottâk abban az évben:

kettôt sajât gyâruknak, egyet a budapesti Ârpâd-malomnak, s
egyet Sebastopolba, Oroszorszâgba. A nagy eset azonban az

1885-i budapesti orszâgos kiâllitâs volt, amely 1885 mâjusâban

nyîlott meg. Itt 75 transzformâtor lâtta el a kiâllîtâs 1067

izzôlâmpâjât villamosenergiâval mâjustôl a kiâllîtâs zârâsâig,
novemberig. Ôriâsi lépés volt ez a Goulard-Gibbs szekunder
generâtorokkai

szemben,

ezért

is

nevezték

el

ezeket

a

készûlékeket Déri-Blâthy-Zipernowsky-féle transzformàtoroknak. A pârhuzamos kapcsolâs fûggetlenîtette a transzformâtorok feszûltség-esését egymâs terhelésétôl, és ezâltal a
rendszert gyakorlati hasznâlatra alkalmassâ tette. A vasmag

hasznâlhatô értékekre hozta a mâgnesezô âramot, reaktanciât,
veszteségeket, melegedést, feszûltségesést, s javîtotta a gazdasâgossâgot.
Vilâgszerte nagy elismeréssel irtak a szaklapok az ûj
talâlmânyrôl. Az eredmény nem is maradt el. Még mielôtt a
budapesti kiâllîtâs bezârôdott, befutott Svâjcbôl az elsô
rendelés a Gebr. Troller and Company-tô\. Târgya 3
hidrovillamos generâtor volt, amelyektôl 2000 voltos tâwezetéknek kellett âtvinnie a villamosenergiât 7.2 km-re, aboi 7
transzformâtor (mindegyik 7 kv.) lâtott el 200 izzô-lâmpât a
Schweizerhof és Luzernhof szâllodâkban Lucernben és két

faluban, Rothenben és Kriensben. Tovâbbi 0.2 km tâvolsâgban volt egy mâsik 1.5 kva. transzformâtor a rendelô cég
ûzemének ellâtâsâra. A berendezést 1886 âprilisâban helyezték
ûzembe. A mâsik nagy rendelés a "Societa Italiana Generale

Edison"-tôl jôtt a milânôi Teatro de Verme vilâgîtâsâra, a kb.
500 mr-re fekvô erômûbôl.

1885 nyarân és ôszén még egy kiâllîtâs volt Londonban,

Angliâban, s aztân Antwerpenben, Belgiumban, aboi Déri,
Blâtby és Zipernowsky szintén bemutattâk a transzformâtort.

Ezeket is sokan lâtogattâk meg, tôbbek kôzt az amerikai
Westingbouse, aki akkor mâr tanulmânyozta a vâltôâram
alkalmazâsi lebetôségeit. Lâtta a Goulard-Gibbs-féle készû
lékeket is, s Amerikâba visszatérve megâllapodâst kôtôtt
Goularddal és Gibbsszel szabadalmuk megvételére s egyben
arra is, bogy egy mérnôkûk jôjjôn Amerikâba az itteni gyârtâs
elindîtâsâra. Ez a mérnôk Bellfield volt, aki Londonban lâtta,
bogy mennyivel jobb a Déri-Blâtby-Zipernowsky-féle transz
formâtor a Goular-Gibbs-félénél, s nem érezte magât gâtolva,
bogy Westingbousenâl ne csinâljon zârt vasmagû készûléket.
Westinghouse ebbez bozzâtette a lemezelt vasmagot a drô-

tokbôl tekercselt helyett, s megbîzta egyik emberét, Stanleyt,

hogy Massachusettsben, Great Barringtonban âllîtson fel
laboratôriumot a rendszer felépîtésére. A Great Barrington-i
kîsérlet eredményeként a vâros villanyvilâgitâsât 1886 mârcius
20-ân kapcsoltâk be elôszôr.

Déri, Blâthy és Zipernowsky szabadalmait Amerikâban
Edisonék — Westinghouseék versenytârsai — vették meg, s

mivel itt Westinghouse gyôzôtt, ezért terjesztették itt el azt a

hlrt, hogy a transzformâtort Westinghouse és mérnôke,
Stanley talâlta fel, ami persze nem volt igaz. A Ganz-gyâr sok
szabadalmi pôrbe keveredett a vilâg nagy cégeivel, de
végeredményben mégiscsak

a

vilâg

vezetô

cége

lett

a

transzformâtorok terén. A transzformâtor sokban segîtette az

elektrotechnika fejlôdését. Tesla 1887-ben vezette be a
hâromfâzisû rendszert, ami nagyban hozzâjârult a villamositâshoz, de transzformâtor nélkûl nem ért volna el sokat.

Hasonlôképpen a hîres elsô villamos nagyfeszûltségû energiaâtvitel, a

lauffen-frankfurti tâwezeték 1891-ben sem léte-

sûlhetett volna transzformâtor nélkûl. Manapsâg akârhovâ
nézûnk, legyen az villamos borotva, televîziô vagy râdiô,
transzformâtor van mindenûtt, s nem ârt néha megemlékezni

arrôl, hogy az elsô transzformâtort magyar mérnôkôk készîtették Budapesten.
Elsôbbségûk bizonyltâsâra tôbb mint 330 adatunk van.

Haralyi Fejér Pdl:

A MÉRÔ SZÂMRENDSZER

A mérô szâmrendszer ûj fogalom a matematikâban. Uj
fogalom a szô legszorosabb értelmében, mert a mérô szâm

rendszer teljesen ûj alapon épûlt. Ez az ûj alap nem mâs, mint
a "folyamatossâg" (continuity) elmélete. Mint olyan, magâban
foglalja a "tér", "idô", "energia", "mozgâs" és "nôvekedés"
fogalmait nem kûlôn-kûlôn, hanem egyszerre.
Maga a "folyamatossâg" (continuity) fogalma nem ûj; ez
ismert évszâzadok ôta vagy talân sokkal régebben. Az ûj
csupân az benne, hogy valaki végre képes volt ûj szâmrendszert
alapîtani râ. Idâig ugyanis a folyamatossâg fogalmât senki

nem tudta részeire bontani, hasznâlhatôvâ tenni. Mivel a

"mérô szâmrendszer" a folyamatossâg elméletén alapszik,
ennél fogva kîvûl esik a

mai matematika hatârain.

Mai

egyetemes matematikânk a pitagoraszi alapokon épûlt, ami a

vilâgot mint atomokbôl, darabokbôl, egyedekbôl épîtettet
lâtja. Ezen az alapvetô gondolaton nyugszik nemcsak szâmrendszerûnk, hanem geometriânk is, amelyet eukleidészi
geometriânak hlvunk.

Jelenlegi szâmrendszerûnk a "szâmolô szâmrendszer"-ben

lât napvilâgot és arra a kérdésre felel, hogy: hâny, mennyi?
Rôviden: minden, amit ma tudunk a matematikâban, az az
egyetemes, egy és oszthatatlan matematika, amely igaz

mindenûtt a mi vilâgegyetemiinkben. Mâs igazsâg, amely igaz
a mi vilâgegyetemiinkben, ûgy tudjuk, lehetetlen. Legalâbb is
nem tudunk mâsik rendszerre gondolni, amely ugyanûgy igaz
lehetne itt is meg mâsutt is, mint mai matematikânk.
Altalâban véve mi ûgy tudjuk, hogy igazsâg csak egy lehet, s az
mind benne van a mi matematikânkban. Mâs igazsâg nem
lehetséges!
A "mérô szâmrendszer" ezzel szemben az "ûj", a "mâsik
igazsâg"-ot képviseli. Miért? Mert a mérô szâmrendszer
ALAPJA mâs. A "folyamatossâg", az"ôssze{ûggés" az A LA P.
Felmerûl a kérdés, mi az oka annak, hogy idâig senki nem

tudta felhasznâlni a "folyamatossâg" (continuity) fogalmât,
mint alapot szâmrendszer megalapozâsâhoz? Ez azért van,
mert a folyamatossâg fogalma sokféle olyan fogalmat foglal
magâban, amelynek pontos meghatârozâsa még mindig vârat

magâra. Mint elôzôleg emlîtettem, a folyamatossâg fogalma
magâban hordozza a "tér", "idô", "energia", "mozgâs",
"nôvekedés" gondolatait, mely gondolatokat egyenként vagy
egymâssal târsitva a tudomâny valamennyi âgâban kûlônbôzô
môdon hasznosîtottak, de az ônâllô, egybefiiggô, egyetemes

rendszer megteremtése még mindig vârat magâra. Ennek az
egyetemes rendszernek

kell

magâban

foglalnia

a

maga

szâmrendszerét csakûgy, mint sajâtos geometriâjât! A "mérô
szâmrendszer" ennek az ûj vilâgnak elôhirnôke, amely
egyszerre kifejezi a "tér", "idô", "energia", "mozgâs", "nôve
kedés" gondolatait és megtestesitôje a ma még ismeretlen

"dinamikus geometriâ"-nak (mely ugyancsak az én munkâm.

de kônyv alakjâban még nem lâtott napvilâgot).

Mivel a "folyamatossâg" fogalma olyan hihetetlenûl tômôr,
kifejezô gondolât, az ûj szâmrendszernek, amely ezen az

alapon nyugszik, ugyancsak nagyon tômôrnek és kifejezônek
kell lennie. Valôban ehhez hasonlôt nem talâlunk sehol a

vilâgon. It is unique!

Valôban ûj fogalom a szâmtan terén, mint ezt mâr elôzôleg
emlîtettem s ûgy tekinthetô, mint ûj szerszâm a tudôs kutatôk
kezében. Hiszem és tudom, hogy a "mérô szâmrendszer"
bevezetése és megértése ûj korszak kezdetét jelenti nemcsak a
matematikâban, de az âltalânos fizikâban, a nukleâris
fizikâban, csillagâszatban, komputer technolôgiâban is, hogy
csak pârat emlîtsek.

Hogy az ember kellôképpen tudjon a "mérô szâmrendszer"-rôl beszâmolni, ahhoz egy egész napos konferenciâra
volna szûkség.

(Munkâm emlîti Jackson, H. M. "Créative and Successful
Personalities", Marquis "Who is Who in the Midwest",
valamint a "Community Leaders and Noteworthy Americans'
(az American Biographical Institute kiadâsâban), a "Dictionary of International Biography" és "The International Who's
Who of Intellectuals" (az utôbbi kettô az International
Biographical Centre kiadâsâban).

Noël Péter:

AZ ENERGIAVÂLSÂG ÉS MODERN MEGOLDÂSAI

Az elôadâs Pulvâri Kdroly dr. napenergiârôl szôlô elôadâsâhoz csatlakozik, amelyet két éve tartott az Akadémiân.

A napban anyagâtalakulâs folytân ôriâsi energia-mennyiségek keletkeznek, amelyek 51 milliô évig szolgâltatjâk az
energiât a fôldnek. Ez az energia a fôldre érve âtalakul meleg,

kinetika és sugârzâs ûtjân elnyelt kémiai és atomfizikai
energiâvâ. Az emberiség eddig fôleg a "fossil" anyagokban

elnyelt energiât hasznâlta fel energia-igényének kielégîtésére.
A vîzi és szél-energiâk is fedeztek bizonyos energia-igényeket.
Az utôbbi idôkben a nukleâris energia hôdît tért, mint a jôvô
egyik legfontosabb energia-termelôje. A jelenlegi energia-

termelés azonban még mindig a hôé és azon keresztûl a
turbinâk kôzvetîtésével létrehozott villamosenergia-termelésé,
amely a Carnot-ciklus miatt nem lehet nagyobb, mint 33 %.
Kozelfekvô az a gondolât, hogy a Carnot-ciklust el kell hagyni
és mâs, kôzvetlen energia-âtalakîtâsi môdszert kell keresni.
Kôzvetlen energia-âtalakîtô berendezések vannak,

de

drâgâk és hatâsfokuk még nem kielégîtô. A tanulmâny kôzli a
rendelkezésre âllô és igényelendô energia-mennyiségeket.
Ezekbôl az adatokbôl kitûnik, hogy a jelenleg meglevô
energia-forrâsok tôbb szâz évre elôre biztosîtani tudjâk az
emberiség âllandôan nôvekvô igényét. A nukleâris és napenergia évmilliôkig elegendô lesz.
Az elôadâs ûj rendszerek, tôbbek kôzôtt a szerzô âltal
javasolt és kiprôbâlt energia-forrâsok alkalmazâsât ismerteti, a
radioaktîv hulladékoknak a kozmikus sugârzâs kôvetkeztében
kôzvetlen energiâvâ valô âtalakîtâsât, a fôld, lég, vîz szilârd
tômegében târolt hômennyiség felvezetôkôn keresztûl valô
egyenes âtalakîtâsânak lehetôségét és az âtalakîtâs termodinamikai és felvezetô technolôgiai feltételeit târgyalja.
Energiavâlsâg nincs, csupân az emberiség ostobasâga, és
nyereségre valô tôrekvése és hatalmi irânyzata okozza a
vâlsâgot, amely elpusztîthatja az egész emberiséget, hacsak a
megfelelô morâlis alapon âllô mérnôk- és tudôs târsadalom
nem veszi kezébe a fôld ûgyeinek irânyîtâsât.

Burgydn Aladdr:

A KORMÂNYRENDELETEK HATÂSA

AZ IPARI ÉS GAZDASÂGI ÉLET FEJLÔDÉSÉRE
AZ AMERIKAI EGYESÛLT ALLAMOKBAN

A sajtô, râdiô és televîziô hîradâsai a vegyi anyagok
âllîtôlagos mérgezô hatâsairôl az amerikai kôzvéleményt erôsen
iparellenessé hangoltâk. A politikusok és a népeket megvâltô
"aktivistâk" ezt kihasznâltâk s a kormâny ûgynôkségeinek
szâmât a mâsodik vilâghâborû ôta erôsen megnôvesztették.
Ezeknek az ûgynôkségeknek fenntartâsa 1978-ban 3.8 billiô
$-ba kerûlt. A rendeletek betartâsânak fedezésére fordîtott
ipari kôltségek pedig elérték az évi 100 billiô $-t.

Bârmilyen ôriâsi is ez az ôsszeg és bârmennyire hozzâjârul is
ez az amûgy is nôvekedô inflâciô mértékéhez, mégsem ez a tény
a legkârosabb. Sokkal kârosabb, hogy ezek a kormânyrendeletek megszûntetik a szabad versenyt és eltôrlik a kapitalizmusnak még megmaradt szerény csôkevényeit is.
A legmesszebbmenô kihatâsokkal bîrô kormânyrendelet a

"mérgezô anyagokat szabâlyozô tôrvény", amely nemcsak a

vegyi gyârak terményeire szoritkozik, hanem magâba foglalja
az olaj-, szén- és az atomenergia iparât is. Eredményeképpen a

rôvidesen nyilvânossâgra kerûlô "Leltâri jegyzék" feltârja az
Amerikâban gyârtott vagy ide behozott anyagok vegyi
ôsszetételét, gyârtâsuk helyét és mennyiségét teljesen fiiggetlenûl attôl, hogy valôban mérgesek-e vagy sem. Es miutân a

listân fel nem sorolt ûj anyagok kereskedelmi forgalomba
hozâsa igen kôltséges vizsgâlatok feltételéhez kôtôdik, erôsen
korlâtozza a kutatômunkât, ûj és jobb anyagok felfedezését. A
kezdeményezés dinamikus elônye maris Eurôpâba és Japânba
tolôdott. A dollar értéke csôkkenôben van és Amerika kezdi
elveszîteni a szabad vilâgban elfoglalt elsô helyzetét.

Szûkséges ilyen hatalmas ârat fizetni azért, hogy megtisztîtsuk kôrnyezetûnket és megôvjuk népûnket a levegô, vîz es

élelem âllîtôlagos kâros hatâsâtôl? Lehetséges-e teljesen
biztonsâgos munkahelyet, otthont és kôrnyezetet elôvarâzsolni,
ahol a kockâzat semmi és az élet ôrôk?

Nem szûkséges és nem lehetséges. Maga az élet kockâzattal
jâr. A természet szâz és szâz mérgezô nôvényt termel,
veszedelmes

âllatot nevel,

hatalmas

tûzhânyôkat

létesit,

forgôszelet, fôldrengést és mâs katasztrôfât okoz. Kockâzattôl
valô mentesség nem létezik és erre tôrekedni a kôltség/haszon
elvének figyelembe vétele nélkûl tôbbet art, mint hasznâl.
Sokkal kockâzatosabb eltiltani az élelmiszer frissességét

biztosîtô adalék vegyi anyagokat, mint megengedni az
élelmiszer forgalomba hozâsât ezeknek az anyagoknak hasznâlata nélkûl még akkor is, ha netalân ezek az adalékok
egyedûl, nagy mennyiségben valô fogyasztâsa

valamilyen

kisérleti âllat részérôl az âllatra nézve kârosnak bizonyult.
A szaharin eltiltâsa sokkal kârosabb volt, mint a vele jârô
esetleges kockâzat. Statisztikai adatok szerint a szaharin
fogyasztâsa Amerikâban 100 milliô polgâr kôzt 26 râkos

megbetegedést okoz évente, amelybôl 4 halâlos kimenetelû. A
kockâzat egyetlen rôntgen-vizsgâlat esetén a fenti szâmnak
240-szerese, hiânyos diéta okozta halâl esetén pedig
20.000-szerese.

Mielôtt tehât kormânyunk minden olyan anyag gyârtâsât,
amely azt a gyanût kelti, hogy râkot okozhat, termelését és
fogyasztâsât betiltanâ, ûdvôs lenne jôl megfontolni a kôvetkezményeket. Mert a bûza, kukorica, a nagy levelû fôzelékfélék, diôfajtâk, az anyatej, kâvé, tejtermékek, suit hûs,
alkohol és a clevelandi îvôvîz mind-mind azt a gyanût kelti,
hogy râkot okozhat.
Mâr

Paracelsus,

a

XV.

szâzadban

élô

tudôs

német

alkémikus-filozôfus kijelentette, hogy "nincsen biztonsâgos
anyag, csak biztonsâgos adag létezik". Ami kis mennyiségben
hasznos, az nagy mennyiségben kônnyen kâros lehet. Az
ûgynôkségek pedig nagy mennyiségû adagokat alkalmaznak
kîsérleti âllatok bore alâ, hogy az anyagok biztonsâgât
meghatârozzâk.

Ôsszefoglalâsul nagy âltalânossâgban megâllapithatjuk,
hogy a kormânyrendeletek jôakaratuk ellenére tôbb kârt
okoznak, mint hasznot hajtanak. Az ipar âltal okozott

szennyezés teljes megszûntetése érdekében kormânyunk tûl
reagâlt. Ideje lenne egy kis jôzansâgot alkalmazni és a
kockâzat/haszon képletét egyensûlyba hozni. A vilâg tôbbi
népe jôzanabb és megfontoltabb megszoritâsokat rendel el és
ahelyett, hogy a betegnek minden szervét eltâvolitanâ, azokat,
amelyek nélkûl élni nem tud, meghagyja. A "mûtét sikerûlt,
de a beteg meghalt" esetekre nekûnk igazân nincs szûkségunk.
Sokan megjôsoltâk, hogy ha ez a folyamat igy megy tovâbb,
akkor tiz év elteltével a mostani szabad életforma, az egészséges

verseny âltal teremtett szabad ipari gazdâlkodâs megszûnik. A
kisebb ûzemek tônkremennek vagy a nagyok âltal elnyelôdnek.
Hatalmas monopôliumok létesûlnek s az ûgynevezett "ôriâs
vâllalat" és "ôriâs kormâny" korszaka kezdôdik.

Siegmeth Alfréd:

NAPRENDSZERUNK FELTÂRÂSA

FÔLDUNKRÔL KORMÂNYZOTT ÛRHAJÔKKAL
Az emberiség jôvôjének biztosîtâsa érdekében mindent meg
kell tennûnk, hogy részletesen megismerjûk és feltârjuk a
naprendszert és a vilâgegyetemet.

A vilâg asztronômusai az elsô csillagâszati tâvcsôvek
megszerkesztése ôta négy âvszâzadon ât igen eredményes
kutatômunka gyiimôlcseivel ajândékoztâk meg az emberiséget.

Felfedezték naprendszerûnk bolygôit, holdjait és megâllapîtottâk azok pontos pâlyâit. Naprendszerûnk feltérképezese

utân a mâsodik vilâghâborû idején kifejlesztett rakétâk
technolôgiâja lehetôvé tette az elsô fôldûnk kôrûl keringo
ûrhajôk megtervezését. Az Egyesult Âllamok Kongresszusa

mindôssze 20 évvel ezelôtt megalapîtotta az ûrhajôkutatâssal
megbizott szervezetet, a "National Aeronautics and Space
Administration"-1.

Az igen sikeres ûrhajô-sorozat mély betekintést adott a
Merkur, Venus, Mars és a Jupiter rejtekeibe, holdunk részletes

felfedezése pedig lehetôvé tette az emberiség egyik legnagyobb
meglepetését, a tôbbszôrôs holdleszâllâst és az ûrhajôsok
sértetlen hazatérését.

A fôldûnkrôl kormânyzott automatikus ûrhajôk techno
lôgiâja lehetôvé teszi;

• naprendszerûnk bolygôinak és holdjainak tovâbbi
részletes felkutatâsât;

• a hîrkôzlési ûrhajôk révén fôldûnk orszâgai kôzôtt a
hîrszolgâlati hâlôzatok kiterjedését, rohamos meggyorsitâsat,
• fôldûnk kontinenseinek és tengereinek részletes megismerését és feltârâsât.

A vilâgûrkutatâs jôvô tervei:

•

ûrhajôinkat egy-két éven belûl a végtelen messzeségben

levô és râdiôjeleket
kormânyozzuk;

•

kisugârzô

csillagokhoz

viszonyitva

megkîséreljûk egy mâsik civilizâciô âltal kisugârzott

értelmes râdiôjelek felvételét;
• folytatjuk a naprendszer tovâbbi feltârâsât.

Mitnydn Ldszlô dr. (Montréal, Quebec, Kanada):

MÛSZERMÉRNÔKI KÉPZÉS
A kûlônbôzô mérések pontatlansâga kôzismert, azok
ellenôrzése tehât elkerûlhetetlenùl szûkséges. Mind a két
eljârâsnak megvan a maga kialakult môdszere, ennek ellenére
a mérômûszerek szâmos hiba-lehetôséget és pontatlansâgot
rejtenek magukban. A hibâk és pontatlansâgok kikûszôbôlésének szolgâlatâban alakult ki a mûszermérés tudomânya és a
mûszermérnôki képzés, amelyet a budapesti mûegyetemen
1947-ben elsôként az elôadô vezetett be. Ennek eredménye lett
a mûszeripar kialakulâsa Magyarorszâgon.

Bauer Alajos (Bridgewater, NJ):

TÛZJELZÉS ÉS TÛZVÉDELEM
Az elôadô vetitett képekkel mutatta be a halâlos âldozatokat kôvetelô tûzek keletkezésének helyeit, môdjât és idejét,
tovâbbâ a tûz keletkezésének fokozatait és terjedésének idejét.
A tûzek 24 %-a ételkészîtés, 17 %-a cigarettâzâs kôzben,
illetôleg kôvetkeztében, 15 %-a pedig hâztartâsi gépek
hasznâlata folytân tâmad.

Befejezésûl az elôadô a tûzbôl valô menekûlés lehetôségeit ismertette.

Tuba Istvdn dr. (Pittsburgh, PA):

A TECHNOLÔGIA ÉS ÔKONÔMIA
FELHASZNÂLÂSA
Az elôadô ûjbôl felvetette azt a kérdést,

miért nem

hasznâljuk fel a technolôgiât és ôkonômiât a magyar egyéni,
nemzetiségi és nemzeti célok megvalôsîtâsa érdekében. Rôviden vâzolta a mutatkozô lehetôségeket is.
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A KELETI TÂRSASAG ELÔADÂSAI
Veress Ors Ferenc:

A KOR POLITIKÂJA ÉS A TÔRTÉNELEMÎRÂS
A magyar ôstôrténelem és tôrténetirâsfejlôdése,
struktûrdja és dinamikdja

A târgyilagos tôrténetirâs olyan pszicholôgiai paradox,
amely tagadva vagy nyiltan, de a legirânyvonalasabb tôrténet-

îrôi magartâst jelenti egy kor leirâsâban. A politikai irânyvonal
vagy târsadalmi korszellem rânyomja bélyegét kûlônôsen a

nemzeti tôrténetirâs jellegére. Az elôadô bemutatott példakép
egy ma hasznâlt, Româniâban kiadott és a magyar nyelvû
lakossâg

szâmâra

nyomtatott

és

irt

tôrténelemkônyvet,

amelyben pl. Erdély fénykordrôl, Bethlen Gdborrôl még csak
szô sem esik.

A nemzeti tôrténetirâs egyik kényes és jellegére nézve talân
legfontosabb fejezete a nemzetet alapitô nép eredet-tôrténete,
az ôstôrténet. Hogy mennyire ôsszefûgg az ôstôrténelem és a

nemzeti ôntudat, azt a diaszpôrâs (és otthoni) magyarsâg szinte
vallâsos érdeklôdése és rajongâsa is mutatja a magyarsâg
ôstôrténelmével kapcsolatos elôadâsok, kônyvek, témâk irânt.
A tôrténelem tudatot formâlô erejére mutatva, az elôadô a
magyar tôrténetirâs fejlôdését vâzolta és struktûrâjât, dinamikâjât méltatta. A fentiek illusztrâciôjaként megemlitette,

hogy pl. az 1848-as idôk tâjân létrejôvô politikai vâltozâsok
egyûttal a tôrténetirâs "modernebb, tudomânyosabb" kialakulâsât is jelentette a Habsburg-propagandâban és a német
elnyomâs "slang"-jében. Ez azt jelentette valôjâban, hogy
ôstôrténelmûnk korâbbi tanitâsai "elavultakkâ" vâltak, és a

habsburgi kényszer és elnyomâs a nemzeti ôntudat elnyomâsânak érdekében a szkltiai "nagy nép" eredet-elméletét vagy
meg sem emlitette vagy mint valôtlan mesét egyszerûen
nevetségessé tette. A vogul-osztjâk népekkel valô rokonsâg

beâllitâsâval egy szinte perverzként hatô eredetelméletet
dolgozott ki és a "kis nép" ideolôgiâjât szorgalmazta (ehhez

aztân egy sajâtsâgos mazochista neurosis is jârult, egy ismert
tôrténész barâtom szavait idézve: "nem kell nekûnk szegény
rokonainkat szégyelni" alapon). Majd râmutat arra, hogy a
vogul eredet kôzel sem olyan egyôntetûen vallott még boni
tôrténetîrôink esetében sem, mint azt a politikai ideolôgia
sejtetni szeretné (Molnâr E. kôzép-âzsiai, Lâszlô avar,
Munkâcsi, Bartha Antal kaukâzusi, a diaszpôrâs magyarsâg
sumér eredetre hivatkozik).

Futdr Pdl:

A LOVAS NEPEK KULTÛRÂJA
ÉS A NYELVI EGYMÂSRAHATÂS
Az elôadô a lovas népek kultûrâjânak egyes fâzisait
târgyalta és a szkitâk, hunok, tûrkôk, avarok, magyarok stb.
magas fokû fejlettségét bizonyîtô emiékekrôl, bizonyîtô
anyagrôl szâmolt be.
A nomâd vagy lovas kultûrâkkal kapcsolatos ûj gondolatok
sorât, az Arpâd-kori szokâstôrvények és a magyar jogalkotâs
jellemzésével fejezte be.
Nyelvészeti fejtegetéseiben a rovâsîrâs és a hangtôrténet
viszonyait târgyalta. Irâsbeliségûnk régi és fontos emlékeinek
sajnâlatosan gyér felhasznâlâsât és alkalmazâsât a magyar
nyelvészek részérôl érthetetlennek talâlta.

Szendrey Tamds:

EGY HÔMAN KÊZIRAT:

"ÔSEMBEREK, ÔSMAGYAROK"
Szendrey Tamâs elôadâsât nagy érdeklôdés elôzte meg. Az
ismeretlen Hôman-kézirat megîrâsânak tôrténete és a kézirat
kôrûlményeinek leirâsa utân az elôadô méltatta a munkât, és
annak jelentôségére mutatott râ. Az elôadâst hosszû vita

kôvette. Szendreyt nagyszerû elôadâsa, vâlasztékos kifejezésmôdja és alapos tudâsa a Keleti Târsasâg egyik legjobb
elôadôjâvâ tette.

Veress Ors Ferenc:

A MAGYAR NEMZETI IDEOLÔGIA

ÉS A "VÂLASZTOTT NÉP" ESZMÉJÉNEK
TÔRTÉNELMI HÂTTERE, FORRÂSAI
A nemzeti ideolôgia fogalmânak meghatârozâsa utân az
elôadô annak alapvetô fontossâgât emelte ki a magyarsâg

fennmaradâsânak érdekében. A nemzeti ideolôgia gyakorlati
és szellemi oldala egyarânt kimutathatô a magyarsâg tôrténetében és a nép tradiciôjâban. A vâlasztott nép fogalmât s a
vele kapcsolatos fogalmakat târgyalta ezutân. A magyarsâg,
mint "vâlasztott nép", Isten kedvessége és ôrôme, ismert
gondolât lehetett ôsidôk ôta. Fontos kérdés, mi a jelentôsége
annak, hogy a magyarsâg "vâlasztott nép". Honnan jôn maga
a gondolât?

A gondolât âltalânos elterjedését mutatja a nép kôzôtt
elôfordulô kôzmondâs, ami specifikusan magyar Istenrôl, "a
magyarok Istené"-rôl beszél, és tôbb mâs anekdôtikus mondâs.

Hogy ilyen eszme valôjâban része volt a magyar ideolôgiânak és nemzetôrzô érzelmének, azt Szirmay Antal Budân,
1807-ben kiadott nagy sikerû "Hungaria in parabolis, sive
commentarii" cîmû kônyvében talâlhatô adatok alapjân is

megvizsgâlhatjuk.Miutân megemlîti, hogy nyelvûnk egyik
sajâtossâga a magyarok Istenének emlegetése, egy 1790-ben
megjelent kônyvbôl idéz: "Ime, én kihoztalak titeket Scythiâ-

nak fôldébôl,
Boristhenes és

mondâ az Ûr és âltal vittelek titeket a
Tanais

vizein,.. .Frigyet

kôtôttem

veletek

ôrôkre, hogy ti legyetek nekem az én népem, és (én) nektek a ti
Istenetek, a hatalmas Magyarok Istene" (14. oldal).
Az elôadô kifejti: nem valôszînû, hogy ez a kisérlet az elsô
lenne arra, hogy az a nemzet, nép, amelyikben a kôzôs eredet
eszméje él, ne alapoznâ lelki és vallâsi erejének forrâsât
sajâtosan egyéni, ônmagâra ismerhetô Teremtôre, aki balsors
és jô szerencse, bûntetés és feloldâs megosztatlan ura.

Tovisi Bdlintitt Kdroly bdrô:

A TÔRÔKORSZÂGI MAGYAR DIPLOMÂCIA
1942 ÉS 1944 KÔZÔTT
Adatok Kelet-Eurôpa politikai tdrténetéhez

Az elôadô sajât tapasztalatait ismertette, mivel ûgy érezte,
hogy kônyvekbôl és a sajtôbôl ôsszrtâkok és valôszînûleg
ferdîtett adatok felolvasâsa illusztris hallgatôsâg elôtt tôbb
mint értelmetlen.

Bevezetése rôvid vissapillantâs volt a mûltba a kiragadott és
tôrténelmileg rôvid periôdus jobb megértése érdekében.
Az elôadâs târgya a Tôrôkorszâgban folyô hîrszerzést is
érintette, de az elôadâs fô témâja a magyar békepuhatolôzâs
volt.

Az

elôadô

véleménye szerint az

otthoni

kôrôk kevés

kivétellel tâjékozatlanok voltak a nagy eseményeket illetôleg, és
inkâbb vâgyâlmaikra hallgattak, mint a vaiôsâgra. Komoly
jelentések is mentek Budapestre, de fôleg a katonai kôrôk
voltak kôzômbôsek irânyukban.

Kerezsy Agnes-,

AZ ALKÉMIA ÉS A TITKOS TUDOMÂNYOK
EREDETE ÉS TOVÂBBÉLÉSE
DÉLKELET-EURÔPÂBAN
Az elôadô ôsszegezte az alkémia lényegét és râmutatott a
magyar alkémia ôsszefûggéseire a kôzép-keleti mâgiâval és
annak tudomânyâval. Kiemelte a magyar és a sumér
alkémiâban kimutathatô hasonlôsâgokat. Az alkémia tudomânya Mezopotâmiâbôl sugârzott ki, ahonnan Egyiptomba is
eljutott. Nevét is onnan kapta: az egyiptomi k.m.t. (fekete)
szôbôl a gôrôg chymeia-n keresztûl. Az alkémia nemcsak az

aranycsinâlâssal, tehât az anyagok âtalakîtâsâval foglalkozott,
hanem az anyagot âtformâlô, elôttûnk titkos erôk vizsgâlatâval
is. Ezeknek a titkos erôknek gyakorlati és spirituâlis hasznâlatâban az elôadô a magyar tudôsok, alkémistâk Eurôpa-szerte
ismert szerepét mutatta ki.

Az alkémia szent és titkos tudomânya, amit hermetikus

tudomânynak is neveztek, a természet, élet és halâl titkaiba
igyekezett behatolni; az ôrôkkévalôsâg, a végtelenség megoldhatatlan

kérdéseit

kutatta.

Ezeknek

a

be

nem

avatott

szâmâra érthetetlen fogalmaknak ismeretkôrében az alkémiânak a magyar sâmânizmus âltal tanîtott titkos erôkhôz
hasonlîthatô fogalmait târgyalta.
Az alkémia tehât nemcsak az aranykészîtés mûvészete —

emelte ki az elôadô, — hanem a tudomâny univerzâlis
megkôzelîtése, amibe az ismeretek minden âga beletorkollik.
Végûl râmutatott a magyar népmesék alkémiai motîvumaira, amelyek kôzt megtalâlhatôk a Hermes Trismegistos
munkâjânak tulajdonîtott hîres "smaragd asztal" tételei is
sâmânisztikus motivumokkal.

Nagy Istvdn:

A MAGYAR TÂLTOS ÉS FENNMARADT EMLÈKEI
A NÉP KÔRÉBEN

Egy nép tôrténelmének és eredetének kutatâsa kôzben
alapvetô feladataink kôzé tartozik a nép hitvilâgânak megismerése. Mikozben a magyar nép eredetét keressûk, fontos
tehât, hogy kellô figyelmet fordîtsunk ôseink hitvallâsâra a
kereszténység felvétele elôtti idôkben, valamint felfigyeljûnk
mindazokra a szâjhagyomâny ûtjân fennmaradt emlékekre,

amelyek abbôl a korbôl rânkmaradtak és a mai napig elevenen
élnek a magyar falvak Iakôinak széles kôrében.
Ezen a kereten belûl az elôadô ismertette a magyar tâltos
megismeréséhez szûkséges tudnivalôkat, s a nép ajkân

fennmaradt példâkkal igazolta a tâltos fogalom ôsi és mély
gyôkereit a magyar hagyomânyokban. amelyek a keleti népek
sâmânkultûrâira vezethetôk vissza.

A keleti sâmânokhoz hasonlôan a magyar tâltos kivâlasztâsa is "felsôbb rendelés", vagyis Isten akaratâbôl tôrténik. A

néphit szerint a tâltosjelôlt jellemzôje, hogy tôbb ûjjal vagy
foggal szûletik. Korai gyermekkorâban lâtomâsai vannak:

természetfeletti lények jelennek meg nâla azzal a céllal, hogy

elraboljâk. Az elrablâst kôvetô idôszakban szerzi meg a leendô
magyar tâltos tudomânyât, hasonlôan a keleti népek sâmân-

jelôkjeinek tudomânyszerzéséhez. Ez a periôdus hârom részre,
az "elrejtôzés", a "szétdarabolâs" és a "fôlôs szâmû csont"

megâllapîtâsânak szakaszâra tagolhatô. A tudomânyszerzés
végeztével "utolsô prôbât" kell a magyar tâltosjelôltnek
kiâllnia, amely âltalâban az "égig érô fa" megmâszâsâval jâr.
Az utolsô prôbatétel sikeres végrehajtâsa végiil is a tâltostudomâny einyerését eredményezi. A mâr kész tâltos tevékenykedéséhez két fô munkaeszkôzt hasznâl, a "sâmândobot"
és a "tâltos fâjât". A dobbal a tâltos betegeket gyôgyit,

ismeretlen jôvendô eseményeket tud meg, valamint old és kôt
segîtségével. A tâltos fâja pedig, amire a tâltos az emberi erôt
felûlmûlô, a kôzônséges halandô képességét meghaladô
feladatok elvégzése céljâbôl mâszik fel, a transzbaesés, a "révûlés" kôrnyezetét biztosîtja.
Osszefoglalôul az elôadô megâllapitotta, hogy a magyar
tâltosok tulajdonsâgairôl, valamint cselekedeteirôl fennmaradt

sokoldalû emlékeink és ismereteink keleti rokonnépeink hitvilâgâhoz vezetnek vissza bennûnket, s példâkkal bizonyîtotta,
hogy ilyenfajta emlékeink nag^ része tovâbbra is elevenen él a
magyarsâg széles kôreiben.

Veress Ors Ferenc:

TÂLTOS-KULTUSZ
A pszichofizikai {lélek-testi) kôzpontok és mïsztïkus kôrôk
az ôsi magyar hit tanûdsâban.
A tâltos-tanok és a tâltos-kultusz analîzise sorân bukkan-

tunk râ, hogy a magyarsâg fejlett és régi mûltra visszatekintô
misztikus tamtâsâban a belsô lélek-testi (psycho-physical
centers) kôrôk vagy kôzpontok nagy szerepet jâtszottak.
E tamtâsok szerint a testben annak nem fizikai, de vele
kapcsolatos, hârom nagyobb lélek-testi kôzpontja van a

gerinccsatorna mentén és annak megfelelôen egymâs fôlé
elhelyezkedve. A kôzponti lélek-testi csatorna, ami
tômiai képleteket utânozza (de nem azonos velûk),
misztikus nyelvben és kifejezésben az égigérô fa, a
âltal keresztûlfutô és azon nyugvô misztikus kôrôk
forgô kastélyok.

az anaa tâltosi
csatorna
pedig a

E misztikus kôrôk "âttôrése" bensô mâgikus hatalmat,

isteni erôt szabadit fel eléggé nyomon kôvethetô technika
alapjân. Annak, akinek sikerûl elsajâtîtania és elérnie e lelki
vagy meditatîv fokot, a felszabadult titkos erôk szinte korlâtlan
hatalmat biztositanak a fizikai erôk, formâk és fizikai zârtsâg
felett.

Az dttôrés az eksztatikus âllapothoz kapcsolôdô fogalom,

amit a néptudatban, népmesékben és a magyar sâmânnyelv
misztikus formâjâban a pardzsevés, elragadtatds, ellesz stb.
kifejezés jelôl.

A magyar sâmânizmus, illetve a tâltos-tanîtâs és kultusz
misztikus formâja meglepôen azonos mâs keleti misztikus
vallâsban hasznâlt gyakorlattal és nyelvi hasznâlatuk a
gyakorlatokat illetôen majdnem teljesen fedik egymâst. Az
elôadô a keleti ezoterikus vallâsi hagyomânyok bô illusztrâlâsâval tâmasztotta alâ megâllapîtâsait. Majd bemutatta, hogy

milyen meditâciôs, illetve kontemplâciôs (elmélyûlési) âllapot
az, amely e csodâs erôk learatâsâhoz vezet.

A bwfeedback néven ismert legûjabb orvosi gyôgymôd —
amint az elôadô magyarâzta — a sâmânisztikai képzetek
fentiekben vâzolt gyakorlatât alkalmazza és felvetette azt a

lehetôséget, hogy ôsi magyarsâgunk tâltosai mâr nagy multû
fïziolôgiai és alkémiai tudâssal jôttek be és gyôgyîtottak.

Tôth Csaba:

TÔRTÉNELMUNK A KÎNAI ASZTROLÔGIA
TUKRÉBEN

A ma ismert asztrolôgiâkat 3 kiilônbôzô és egymâstôl

fûggetlenûl kialakulô szisztémân alapulô csoportra oszthatjuk.
Mindhârom Krisztus elôtt 3.000 éwel alakult ki. Mezopotâmiâban, Ûr vârosâban a nemzeti vallâs alapjait szolgâlta, s

kizârôlaga nemzetre vonatkoztattâk a 12 asztrolôgiai képet. A
tudomânyt Istentôl valô ajândékként kezelték. A himalayai
hegyekben kialakult s a gôrôgôk, rômaiak âltal kifejlesztett
asztrolôgiâban ugyanûgy, mint Mezopotâmiâban és Kinâban

az asztrolôgia tudomânyât Istentôl kapott ajândékként tanîtottâk. Az alapvetô kûlônbség a kinai és a mâsik két

fent emiîtett asztrolôgia kôzôtt az, hogy a Idnaiak az
asztrolôgiai képeket évekre vonatkoztatjâk snem hônapokra.
A mai tudomânyos megfigyelések szerint a nap 12 év alatt

fordul meg sajât tengelye kôrûl, s a napfoltok mennyisége és

intenzitâsa îgy valôban 12 évenként ismétlôdik. Ennek alapjân
érdemes niegvizsgâlni tôrténelmûnket, hogy van-e valami

korrelâciô, 12éves ismétlôdés a mûlt eseményeiben.
1848, 1920, 1944_ 1956 csak néhâny év, amit az elôadô
megemht, amikor a 12 éves ismétlôdés, rossz szerencse, baisers
felismerhetô. Szerinte 972 elôtt a 12 éves ciklus mindig magyar
eredményeket tûkrôzôtt és 1008-tôl napjainkig a baisers
kerszaka lâtszôdik. Ebbôl a torténelmi lâtképbôl az tûnik ki,
hegy talân mégiscsak van ezeréves âtek. S az âtek kezdete
valamiker 972 és 1008 kozt jott létre. Megint csak a kînai

asztrelôgiâhoz tartozik, hegy a ciklusnak ez az éve, amely ely
hatâsesan âll ki torténelmûnkben, a majem éve, amelynek
értelme a "felvilâgesultsâg"-et, az "onmagâra talâltsâg"-et és
"a leikûlet megtisztulâsât" jelenti. Feltehetô, hegy magyar
tâltosaink a kereszténység felvétele utân ûldozottségfukben és
nemzeti vallâsunk megfesztâsa és megtagadâsa utân âtket
vetettek a magyarsâgra, s ez az âtek fegett.
Ha ez a feltevés a valôt tûkrozi, akker az âtek a vége felé
kozelediks a szebb magyar jovômâr is veliink van vagy néhâny
éven belûl elérkezik.

Feress Ors Ferenc:

AZ ÔSI MAGYAR SÂMANIZMUS,
MAGYAR TÂLTOSVALLÂS EZOTERIKUS RÎTUSAI:
A mdgikus kôr és a mantra vagy râolvasâs

A magyarsâg ôsi tradîciôi kozott aligha talâlni izgatôbbat
és szebbet, mint az ôsi magyar sâmânizmus, tâltes-vallâsunk
ezeterikus ritusainak két kevésbé ismert, misztikus eldalârôl

még nem vizsgâlt mâgikus korét, a beavatâst végzô egyik fô
arkân bûvos eszkozét, és a mantrâ-t vagy a râolvasâs ritusât.
Nagyszâmû elôferdulâsa a népmesékben, népi hagye-

mânyekban, népi koltészetben, szekâs-hagyemânyainkban stb.
csak emelik fentessâgât. Senki sem mutatett râ arra, hegy mily

szoros ôsszefûggés van vele a tâltos tanulô vagy tâltos szerzetes
felavatâsakor. Titkos és vallâsi szempontbôl valô fontossâgât ez
csak emeli. A magyar tâltos "mâgikus kôr"-ének ôsszehasonlîtô
és strukturâlis analîzise oly megdôbbentôen érdekes oldalâra

mutât râ, hogy azt a tâltos-kultusz kôzponti részévé kell tennie.
A magyar tâltos egyik alapvetô funkciôja volt a gyôgyîtâs (a
tâltos szônak orvossal dsszefiiggô etimolôgiâjâra Paizs mutatott
râ) és drog, (gyôgyâszati célra felhasznâlhatô szâritott nôvényi
vagy âllati anyag) sebészeti beavatkozâs mellett a szellemi erôk
szâmunkra belâthatatlan nagy fokû hatâsât is alkalmaztâk.
Ezeknek a szellemi, lelki vagy lélek-erôknek eszkôze, vagyis a
médium, amelyen keresztûl e csodâs erôk hatâsukat kifejtették:
a rdolvasds és a mdgikus kôr vagy kôrkerîtés, vdrkerûés. A
râolvasâs lényegében az isteni erô szonikus formâban meglevô

energiâja. A gyôgyîtô kôr, vagyis a vârkerîtés {kerûés, mint
cselekvény), a mandala, vagyis a khil-kor a tibeti lamaizmusban, a tantrikus gyakorlatokban hasonlô célt szolgâl, mint
protektîv zârt hely, geometrikusan leszûkîtett kozmikus tér.
Gyôgyîtô alkalmazâsân klvul minden beavatâs egy ilyen
mâgikus kôrôn belûl folyt le a râolvasâs, vagyis az istenség
vibrâlô, hangzô, szonikus erejének alkalmazâsa mellett.
Ezeknek a formâknak néhâny példâjât itt is megemlitjûk;
1. alkémiai formulâris, 2. protektîv kôr, 3. révûlési tér
stb.

Veress Ors Ferenc:

A MAGYARSÂG ÔT HONFOGLALÂSA
A hivatalos tôrténetîrâs mai âllâsfoglalâsa, hogy csak egy
"honfoglalâs"-rôl beszélhetûnk és habâr Anonymus krônikâjât
nem fogadjâk el, mint megbîzhatô tôrténetîrâst (valôjâban
epikai munka), magât a "conquest" tényét ebbôl rôgzîtik. A
Ldszlô Gyula kettôs honfoglalâsânak elmélete kôrûl lezajlott
vitâk az elôadâs târgyât és annak lényegét eléggé megvilâgîtjâk.

Lényegében az elôadô megkîsérli bizonyîtani, hogy valô
jâban tôbb "honfoglalâs"-r6l beszélhetiink. Elôszôr magât a
szôt kell meghatârozni. Mit értûnk mi honfoglalâs alatt?

Kifejti, hogy a magyarsâg ôt nagyobb hullâmban (és tôbb
kisebb csoportban) érkezett a Kârpât-medencébe, amit mint

honfoglalâst îr le. Mâs terûleteken, aboi szintén hosszabb ideig
maradtunk, a megszâllâst nem tekintjûk honfoglalâsnak
annak ellenére, hogy a magyarsâgot alkotô népi egységek ott
maradtak és tartôs hazât épîtettek.
A mûlt tôrténészei és krônikaîrôink tôbb honfoglalâsrôl

beszélnek. Bajthay Antal példâul hârom honfoglalâst emlît
meg; Ârpâd népének, az avaroknak és a hunoknak a
honfoglalâsârôl beszél. Kézai Simon krônikâja kettôs hon
foglalâst emlît.
Az elôadô szerint a magyarsâgot alkotô, egymâssal genetikai viszonyban levô népcsoportok ôt nagy hullâmban érkeztek
meg a Kârpât-medencébe, amit ô eurôpai honfoglalâsnak
nevez. Ezek a kôvetkezô néven ismeretesek a tôrténelemben:

1. sumér; 2. szkîta; 3. hun; 4. avar; 5. magyar.
Kiemelte, hogy a kûlônbôzô népnevek alatt azonos
genetikai egységeket kell érteniink és etnogenetikai jellegiik e
népeknek oly feltûnô volt, hogy a kûlfôldi klasszikus tôrténészek egységesnek leîrt etnoszrôl szâmoltak be. Az etnikai,
etnogrâfiai, mûvészeti, nyelvi és antropolôgiai azonossâg
kûlônbôzô fokân valô megegyezés a tôrténelmi idô megszakîtottsâgân keresztûl is megfïgyelhetô.

Veress Ors Fereue:

beavatAs és felszentelés a TÂLTOS-HITBEN
ÉS MAI LÉLEKTÂRSADALMI FONTOSSÀGA
A beavatâs lényegében a titkos tanîtâsokba valô bevezetés

és a tâltos-mester âltal megadott engedély. Ez nem kônnyû
vagy rôvid cselekmény, hanem a hosszû gyakorlat âltal és
szokâs-tôrvények szerint lefektetett szabâly alapjân nyugvô
rîtus volt, amit alapos tanulâs elôzôtt meg és titkos tanîtâs
elnyerésére elôîrt erkôlcsi, szellemi erôk râtermettségének a
mértéke szabott meg. A felszentelés a beavatâs egyik foka,
amikor

a

tanitô

tâltosok

a

tanulô

tâltos-szerzetest

nôvendéket "istenné" avatjâk vagy "felszentelik",
isteni erôt magâba tudja venni.

vagy

hogy az

A népi hagyomânyok és a népmesék szôvegébe mentôdôtt
ât néhâny cselekmény metaforikusan leîrt menete és rîtusa,

kriptikusan és titkos nyelven. îgy pl. a népmesék hôse, a
tâltos-legény

az

arany,

ezûst

és

réz

ruha

einyerésének

motîvumâban, lényegében a kûlônbôzô fokok egyre maga-

sabban fekvô és egyre nehezebben einyerhetô tudatelemébe,
tudatszintjébe lép és vele azonosul, einyeri az itt megnyilvânulô

csodâs erôket. Erdekes itt megemliteni, hogy a Cuna-indiânok
sâmânizâlô tevékenységénél konkrétûl felveszik a kûlônbôzô
égitestekkel azonosulô ruhâkat, amelyeknek szîne az arany,
ezûst stb.

Az elôadô a

tâltos-beavatâs

és

felszentelés

rendhagyô

szisztémâjât rajzolta fel, amelynek pontos értelmezése
tâltos-tanîtâsok helyes felvâzolâsâban nélkûlôzhetetlen.

a

Az elôadô a rîtusok târsadalmi és lélektani szerepére is
râmutatott. A passage de rite, az emberi fejlôdés egyes
fontosabb fâzisainak târsadalmi kereten belûl valô megjelôlése
és a szertartâsoknak abban levô szerepe itt nyugaton csak most
kerûl tûzetesebb vizsgâlat alâ.

Veress Ors Ferenc:

A TUDOMÂNY ELNYERÉSE
A testen kiviili dllapot a magyarsdg régi valldsdban.

A testen kîvûli âllapot, a csodâs erôk einyerésének
lehetôségeés mâs misztikus erôk megléte a magyarsâg régi, ôsi
vallâsâban, a tâltos-vallâsban ma mâr nem vitatott, de igazi

jelentôségét és realitâsât az etnogrâfiai kutatôk otthon vitatjâk
vagy mint bûvészmutatvânyt, hisztérikus jelenségeket irjâk le.
Az elôadô néhâny, a tâltos-vallâsi tételekben, hitben rejlô,
meglehetôsen ismeretlen és mâig sem

ismert

lehetôséget,

kiaknâzatlan tanîtâst ismertet. Râmutat arra, hogy milyen

erôket, mâgikus csodâs lehetôségeket lehet még ma is elnyerni
a régi vallâsi gyakorlattal. A tâltos meditâciôs gyakorlattal
kapcsolatos néhâny motîvumot: tâltos viaskodâst, a forrô
tejfûrdôt, és mâs ismert, de tévesen magyarâzott metaforât
magyarâzta és ismertette valô jelentésûket, majd a tudomâny
elérésének lényegét jellemezte.
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A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM

1978. ÉVI TAVASZI ELÔADÂSSOROZATA

Âprilis 21.
A Szabadegyetem elôadâssorozatdt megnyûja: dr. Nddas
Jdnos.
Anthony C. Sinagra-t, Lakewood polgârmesterét
kôszônti: Somogyi Lél. A polgârmester ûdvôzli a hallgatôsâgot.

Imât mond; ft. Kôtai Zoltdn dr. A mat magyar
irodalom. Dunai Akos ferences (Youiigstown, OH) elôadâsa.
Az elôadôt bemutatja: ft. Dengl Miklôs O.F.M. (Youngstown,
OH). Dél-afrikai oroszldnvaddszatdrôl vetîtettképes elôadâst
tart: Burgydn Aladdr.

Âprilis 28.
Zenealbum (megemlékezés a nagy magyar zeneszerzôrôl,
Dohndnyi Ernôrôl). Lux Andrds elôadâsa. Az elôadâst zenei
illusztrâciôk és a Ruralia Hungarica bemutatâsa kôveti.
Elnôkôl: Varga Sdndor.
Mâjus 7.
Tdrsasebéd déli

1 ôrai kezdettel a CMAC helyiségében.

Az ebéden részt vesz Fûry Lajos dr. îrô (Washington, DC), aki

3 ôrai kezdettel "Ârpdd fejedelem honfoglaldsa és ami a
magyar tôrténelembôl kimaradt" cîmmel elôadâst tart.
Mâjus 12.

"Par és hamu vagyunk..." A kôzépkori magyar kôdexirodalom emlékei és hatâsa. Beniczky Âddmné elôadâsa.
Kôzremûkôdik. Halmay Tihamérné, Peller Miklôsné, Baldssy
Géza, Baldssy Lactés Fdbry Gyôrgy.
Mâjus 19.

Vdlaszûton Kelet és Nyugat kôzôtt. Ballô Istvdn dr.
elôadâsa. Elnôkôl: Torday Egon. Magyar dalokat ad elô
zongordn-, Nyilas Ferenc. A clevelandi ifjûsdg palotds tdncdt
szinesfilmen bemutatja: Zala Ldszlô.

Mâjus 26.

Kovdts Mihâly, az elsô ismert magyar hôsi halott
Amerikdban. Somogyi Ferenc dr. elôadâsa. Liszt-dalokat ad
elô Buzdné Ormay Ildikô, zongorân kîséri: Gyôryné Mezô
Margit.

Lux Andrds:

MEGEMLÉKEZÉS DOHNÂNYI ERNÔ SZULETÉSÉNEK
SZÂZADIK ÉVFORDULÔJÂRÔL

Két kérdés âgaskodik felém, amire vâlaszt szeretnék adni.
Eiôszôr: mâs mûvészeti âgak remekeiben miért gyônyôrkôd-

nek arânylag sokkal tôbben, mint a komoly zenehallgatâsban?
Vagy îgy is fel lehetne tenni a kérdést: viszonylagosan miért
nehéz a zenei élmény megszerzése? És a mâsik; mi az oka
annak, hogy fâzisban jô ôtven-szâzôtven évvel miért kullog a

zenemûvészet fèjlôdése mâs mûvészeti (pl. a képzômûvészeti)
âgakhoz képest?

A vâlasz egyértelmû: a zenét a hallâs és az idô, mint
negyedik dimenziô ùtjân kapja és tudatosîtja az ember. Ezt
azonban meg kell vilâgitani. A kôvetkezôkben ezekrôl lesz szô;
majd a hallottakat egy nagy magyar zenekôltô méltatâsânâl
hasznositjuk, akinek tavaly lett volna szâzadik szûletésnapja.
A negyedik dimenziôt. az idôt megfogni azért nehéz, mert

az magasabb rendû és azt is csak az agymunka képes
regisztrâlni. De ez még nem természetes és magâtôl értetôdô a
ma embere szâmâra. Nem érezzûk kôzvetlenùl az idô mûlâsât.

A gyermekkor édes emlékei ûgy tûnnek fel, mintha tegnap
tôrténtek volna. És ilyenkor a kôzbeesô idô kiesik. A
természettudomâny viszont opérai az idôvel, hiszen ez benne

van a sebességben, a gyorsulâsban,

az erô és energia

fogalmâban. Sôt, mi tôbb, a tudomâny mai rohamos fejlôdése

mâr azt is kimutatta, hogy nincs kûlôn sem tér, sem idô,
hanem van téridô, és a képzelet szârnyân kivetithetjûk, hogy
van mâs, tôbb és magasabb rendû dimenziô is, amit ma még
nem is sejtûnk, amit csak egy végtelen magas Szellem, maga a
vilâgmindenség Tôrvénye és Ura ismer. Nagy remény szâmunkra, hogy orcâjânak hasonlatossâgâra ez a Szellem lehelt
belénk lelket. A most kialakulôban levô természettudomânyos

filozôfia îgy tér vissza és simul a vallâsfilozôfiâhoz, amitôl
pôffeszkedve par évszâzada eltâvolodott (Leibnitz) és amibôl
kiindult.

A han^ôgzîtés az idôt fagyasztja be és îgy a visszaemlékezést is magâba rejti. Ebbôl az ôriâsi és âltalânos teriiletbôl itt
csak egy kis vékonyka sâvot szakîtunk ki, amit ezzel a cimmel
jelôlùnk:

"Megemlékezés DOHNANYI ERNÔRÔL, a nagy ma
gyar zeneszerzôrôl. "

A hanglemez lehetôvé teszi azt is, hogy jâtékâval tizennyolc
év utân megjelenjék ô kôzôttûnk; és engedjék meg, hogy
elmondjam, milyen élményekben részesîtett, amikor râakadtam a lemezére. Ezek egy sor gondolatot indîtottak el bennem
és kôteleztek, hogy értékeléséhez tùzetesebben utâna olvassak.
Sok pro és kevés kontra dolgot irtak rôla a szerint, hogy hol és
mikor jelentették meg azokat az îrâsokat. Ezek alakitottak ki

bennem egy képet. Sok magyarâzatra, sajnos, nincs môd, de
néha egy-egy kis kitérô sziikséges lesz, ami rapszodikussâ teszi
az elôadâst. Ezzel a veszéllyel szâmoltam, és mâr elôre jelzem,

hogy minden kitérônek lesz irânytangense, ami mindig a
zenére és kôzelebbrôl Dohnânyira mutât.

Repûljûnk vissza az idô szârnyân tizennyolc évet és
gondolatban legyiink ott New York repûlôterén, ahol most
szâll ki a Miami-i jârat egyik gépébôl egy egyenes tartâsû,
egyszerûen, de vâlasztékkal ôltôzôtt ûr. Rugalmas jârâsa, sima
arca, homlokân par jellegzetes barâzda a mélyen gondolkodô
jele. Szînezûst haja javakorabeli hatvan évest sem sejtet, noha
mâr 82 is elmûlt. Dohndnyi Ernô, a floridai Tannassee
egyetem mûvészképzô tanâra ez az ûr, akit két tanîtvânya és az

Everest Hanglemez Vâllalat igazgatôja vâr a kijâratnâl.
Tanîtvânyai kérésére és kôzbenjârâsâra Dohnânyi azért repûlt
fel New Yorkba, hogy felvételt készîtsenek jâtékârôl. Hallgatôi
rajongtak érte és messzefôldôn hîre jârt, hogy kivulrôl ismeri
Beethoven mind a harminckét zongora-szonâtâjât, amibôl
bârmikor idézni tudott illusztrâlva elôadâsait, noha ô sohasem
erôszakolta mâsokra a sajât mûvészi elképzeléseit. Sot, az
egyéniség kifejlesztését hangsûlyozta mindig. Kûlônleges és
egyéni tanitâsi môdszere volt, bâr tagadta, hogy ezt lehet-e

egyâltalâban pedagôgiânak nevezni. Ma mâr tudjuk, hogy
lényegében ugyanazt adta tovâbb, mint amit Thomân
Istvântôl kapott, s az ugyanaz, mint ami Liszt Ferencé, miutân
Thomân Liszt tanitvânya volt.
Szegedi Emô zongoramûvész, a Zeneakadémia tanâra îrta
rôla: "Amîg a tizenkilencedik szâzad zongoramûvészetére Liszt
és nôvendékei, a huszadik szâzadra Dohnânyi nyomja râ a
bélyegét. Liszt tâvlatos, nagyvonalû, hatalmas élmények,
gondolatok és érzelmek kôzlôje nagy keretek kôzôtt félelmetes
technikâval. Dohnânyi muzsikâja viszont kônnyed, elegâns,

mert ô ûj elemeket kever a Lisz-iskola kâprâzatos pompâjâba
és csillogâsâba. Megjelenik a kifinomult, puha, érzékeny,
nemes zongorahang, a billentés szépsége, a kônnyed 'staccato',
a fmom és szellemes frazirozâs. A nagy virtuôzitâst feivâltja a
lazâbb jâtékmôd, a természetesség a muzsikâlâsban. Csak
semmi erôlkôdés! — ez volt a jelszô. Ez Dohnânyi zongoramûvészete. "

Amikor tamtvânyai megkérdezték, hogy mennyit is kell egy

mûvészjelôltnek gyakorolnia, ezt mondta; "Ne gyakoroljatok
sokatl Menjetek ki a szabadba, ha elfâradtatok vagy olvassatok
gondosan megvâlogatott kônyvet. Legyen mâs mûvészetekben
is élményetek! Csak sokat ne gyakoroljatok!"

Mâskor meg ezt mondta: "Hâromféle zongorista van: az
elsô, aki sokat gyakorol és bevallja. A mâsodik, aki szintén
sokat gyakorol, de titkolja. A harmadik pedig, aki keveset
gyakorol, de abbôl nem is lesz mûvész!"

Na tessékl A felûletes olvasô azt hihetné, hogy ellentmon-

dâsos és kôvetkezetlen volt. Pontosan a fordîtottja az igazsâg!
Ehhez tudnunk kell, hogy mi vâltotta ki belôle az elsô tanâcsot

(értsd: ne gyakorold tûl magadi) a sokkal magasabb cél, a
mûvészi élmény elmélyîtése érdekében.

Kétszer hôdîtotta meg Amerikât. Az Ohio egyetem is
meghivta vendégelôadônak és 1954-ben dîszdoktori oklevéllel
tuntette ki. És most ûjra visszatért New Yorkba, régi
dicsôségének szinhelyére. Kérte a kocsi vezetôjét, hogy vegye az
ûtat a Kôzép-Manhattan felé, amit jôl ismert 1899-bôl.
Ifjûkorabeli emlékeit kereste, s bâr tudta, hogy ez a vâros
kûlônôseen sokat fejlôdôtt az utolsô félszâzadban, amit talâlt,
minden képzeletét felûlmûlta, de sokban csalôdott is. Talân
csak a Vlith Avenue piszkos-vôrôs téglahâzai voltak a régiek,

no és igen, a Music Hall, amit azôta Carnegie Hall-nak
kereszteltek ât. A Waldorff-Astoria szâllô is a régi volt,
ugyanazzal az eleganciâval és csenddel, mint a szâzadfordulôn.

Mâsnap reggel volt a felvétel. Kérte, hogy egy félôrâval
korâbban jôjjenek érte, mert be akart még térni a Radio
Cityvel âtellenben a St. Patrick székesegyhâzba par perces
szellemi erôgyûjtésre. Amerikânak ezt a kôlni dôm nyomân
épûlt, hatalmas gôtikus csodâjât is jôl ismerte. Jôl emlékezett
râ, ahogy a dôm gyônyôrûen csipkés, karcsû tornyai az ég felé
nyûltak âhitattal és itt érte a legnagyobb csalôdâs. A
székesegyhâz âllt régi méreteiben, de mégis agyonnyomottan,
ôsszetôpôrôdôtten a Rockefeller Center és a Radio City
gigantikus felhôkarcolôi tôvében. A pénz, az emberi hatalom
gôgje, a vilâgi palotatômbôk szinte râdôltek Isten hâzâra.
Elszâllt az idô, eliramlott az élet! Megvâltozott ez a vâros,
megvâltoztak lakôi. Azok, akik 60 éwel ezelôtt neki, az akkor

20 és egynéhâny éves mûvésznek tapsoltak, tôbbségûkben mâr
a temetôkben pihentek, azok pedig, akik akkoriban szûlettek,
nagyapâkkâ és nagyanyâkkâ ôregedtek. Igen, "az élet kûzdôtér, amelynek végén a kaszâs vâr, de a vég nem feltétlenûl teljes
megsemmisûlés" — ismételte magâban az annyiszor idézett

szavakat. îgy hagyta el a székesegyhâzat, âtkelt a Fifth Avenue
forgatagân és belépett az RCA-palota 230 liftjének egyikébe,
amely a 65. emeletre rôpîtette. Itt mâr vârtak râ, s elkezdôdôtt
a felvétel. A szerzôdés két Beethoven-szonâtâra szôlt és sajât
szerzeményeibôl egy csokorra valôra. Dohnânyi Ernônek ez
volt — majdnem 83 éves korâban — utolsô jâtéka, mert a
felvétel utân pâr napra szîvrohamot kapott, ami influenzâs
tûdôgyulladâssal komplikâlôdott és négy napra râ Dohnânyi
meghalt. Ezt a lemezt adta ki ûjra az Everest-vâllalat tavaly
megemlékezésûl Dohnânyi szûletésének szâzadik évfordulôjârôl.

A szem kônnybe lâbad a 83 éves mûvész jâtékân. Az
Everest-studiôban fényképet is készîtettek rôla és ezt a
tôrténelmi érdekességû képet jelentette meg a vilâghîrû
LaRousse zenei enciklopédia is.
Dohnânyi rengeteget jâtszott vilâgéletében: kamarazenélt
Hubayval, Telmânyival, Vecseyvel, Szigetivel. Végig jâtszotta
nemcsak a 32 Beethoven-szonâtât és az 5 zongoraversenyt, de

megtette azt is, hogy Mozart halâlânak szâzôtvenedik évfordulôjân eljâtszotta mind a 27 Mozart-zongoraversenyt egy év
leforgâsa alatt részben ûnnepi hangversenyeken a Vigadôban
vagy a Zeneakadémia nagytermében vagy a râdiôban.
A zongoramûvész Dohndnyi utân a zeneszerzôrôl és
karmesteri tevékenységérôl lesz szô. Mindkét arculata szorosan

ôsszefûgg magyarsâgâval. Ez nem kônnyen hâmozhatô ki, amit
ât- meg âtszôtt tôrténelmûnk forgandô szerencséje és még tôbb
tragédiâja, amit beburkolt a gyarlô és hâlâtlan emberi
feledékenység kôde. Ezt a kôdfùggônyt szeretném most
fellibbenteni. Ehhez azonban vissza kell lapoznunk Dohnânyï
életkônyvében, hogy minden vilâgossâ vâljék.
Falk Géza zenei irô 1943-ban ezt îrja Dohnânyirôl: "Megszeretteti a zenekari hangszeres és kamaramuzsikdt. Kiszélesîti
az ûtat Beethoven és a romantikusok mûvészetének, érvénye-

sûlési teret nyit a modem zenének, elsôsorban Bartok és

Koddly

mûveinek.

Felneveli az

Duzzadô erôtôl dradô tehetsége

ûj pianista-nemzedéket.
betôlti az

egész magyar

zenekultûrdt és zenei nagysdga erôs hidként feszûl kultûrdnk
fôlôtt. Dohndnyi jelenti az élô hitet és a bûszke jôvôbe vezetô
ûtmutatdst. Dohndnyi mûvészete és munkdssdga

méltdn

elvdrja nemzete elismerését és hdldjdt. "

Meg kell keresnûnk azokat az okokat, hogy az idôs, a
nyugalmat kiérdemelt nagy mûvész 71 éves korâban miért
kényszerûlt az emigrâciô bizonytalan és keserû kenyerét vâ-

lasztani, holott a mâsodik vilâghâborût megelôzôen, amint
lâttuk, még felmagasztalt Dohndnyit az ôsszeomlâs utân

felburjânzott ûj sajtô miért tâmadta, szânta bûnbaknak,
fenyegette népbîrôsâgi tôrvényszékkel hazûg vâdak alapjân.
Még Bartôk tragédiâjât is nyakâba

akartâk varrni.

Ezt

Dohndnyi mâr nem tudta elviselni. Hâtrahagyott mindent és

1948-ban vândorbotot vett kezébe. Elôbb Argentînâba, majd
egy éwel késôbb a floridai Tannasseebe vândorolt. Az otthoni

rendszer meg egyszerûen tôrôlte nevét a magyar zeneszerzôk
sorâbôl. De mégennél furcsâbb dolog is megtôrtént: 1951-ben
a budapesti egyetemes Mozart-kiadâsban Dohndnyi egyik
Mozart-mûhôz îrt fantâziâjât is kinyomtattâk, de neve
kihagyâsâval. Ezt a kultûrbotrânyt Major Ervin zenetôrténész

1956-ban îrt — és 1967-ben megjelent — "Fejezetek a magyar
zenetôrténetbôl" cimû munkâjâban, noha csak lâbjegyzetben,

de mégis megemlîti.
Hogy sejthessûk a tâmadâs âl okât, elôszôr is tekintetbe kell
vennûnk, hogy Dohndnyi a Bécshez csak par mérfôldnyire esô,
abban a vegyes lakossâgû Pozsonyban szûletett 1877. jûlius
27-én, amelynek patinas kirâlykoronâzô falai kôzôtt egészen
kûldnôs, ôntudatos, magyar hagyomânyaira oly bûszke és
rendkîvûl magas kultûrâjû, kimûvelt légkôrben nevelkedett,
amely nem merùlt ki hâromnapos névnapokbôl és kereszte-

lôkbôl, s ott a cigâny vonôja sem hasogatta ûgy a csallôkôzi
drâga magyar fôldet, mint mâsutt. Ez a pozsonyi szellem
ugyan nem volt mentes a Nyugat hatâsâtôl mârcsak fôldrajzi
helyzete miatt sem, de mindig megvédte fûggetlenségét az
erôszakos pângermân koncepciôktôl. Ezt a pozsonyi életfelfogâst mûvészeti vonatkozâsban senki sem oldotta meg jobban,
mint Dohndnyi Ernô, aki meg tudott maradni magyarnak
akkor is, amikor az idegen hatâs csâbitô vagy nyomasztô volt
— îrja rôla James Lyons. Egy-két pillanatfelvétel mindjârt
megvilâgîtja ezt az âllitâst.

Pozsonyban ugyanabba a kôzépiskolâba jârt par osztâllyal
feljebb, mint Bartôk Béla, akinek Dohndnyi Emô ideâlja volt.
Es hogy Bartôk a pesti Zeneakadémiât vâlasztotta Aima
Materének, ebben oroszlânrésze volt Dohnânyi példamutatâsânak, noha Bartôk ôzvegy édesanyja a rokonsâg tanâcsâra
majdnem a bécsi Zeneakadémiâra kûldte fiât tanulni.
Dohnânyiéknâl, a matematikus tanâri csalâdban a

tîz és

egynéhâny éves Bartôk igen sokszor megfordult éveken ât, ahol
igen igényes szellemi és mûvészi élményekben lehetett az
ifjaknak része. Dohnânyi apja kitûnôen zongorâzott és

csellôzott. Szâmos kamarazene-esten az ifjak is jelen lehettek.
Talân itt kapta Bartôk egy életre kihatô kûldetését, hogy
fejlôdésének egy-egy nagyobb periôdusât vonôs-kvartettbe
tômôritse s ne sajât hangszerére, a zongorâra îrja.
Dohnânyi a Zenemûvészeti Akadémiât kitiintetéssel vé-

gezte, Zrînyi-nyitânyâval 1896-ban elnyerte a millenniumi
zenei nagydijat, a Magyar Kirâly Dijat és egyszerre orszâgos és
vilâghîrû lett. Megnyîltak elôtte a kûlfôldi hangverseny-termek
dobogôi, és mint virtuôz, sikert sikerre halmozott. Igy jârt
Amerikâban is tôbbszôr kôzvetlen a szâzadfordulôn, 1905-ben
pedig a berlini Zenemûvészeti Fôiskola meghivta zongora-

mûvészképzô tanârânak, ami ôriâsi kitûntetés volt. Brahms és
Joachim barâtsâgâval ajândékozta meg. Mindketten igen
elismerôen nyilatkoztak jâtékârôl és szerzeményeirôl. Ekkor
hasznâlta elôszôr az Ernst von Dohndnyi nevet, amit késôbb, a
mâsodik vilâghâborû utân a "tûlteljesîtô ôsmagyarok" szemére
vetettek. 1916-ban Agghdzy, Mthalomch és Thomdn (és
politikai sîkon grôf Apponyi Albert) a sokkal szerényebben
dotâlô pesti Zeneakadémiâra hazahîvta a betegeskedô Agghdzy
megiiresedett katedrâjâra, amit Dohndnyi Ernô az Aima

Mater, Liszt szelleme és a Haza irânti kôtelességtudatbôl
elfogadott.
Késôbb hârom évtizedes budapesti, de mâr a korâbbi, tôbb

mint egy évtizedes berlini mûkôdésével nemcsak a magyar, de
Eurôpa arculatâra nyomta râ bélyegét és nevelt nemcsak ûj
mûvésznemzedéket, de szélesebb rétegû, hangversenyre jârô
magyar kôzônséget is. Budapest valôban ekkor vâlt — zenei
értelemben is — vilâgvârossâ. Tevékenysége igen sok rétegû
volt, mert nemcsak a Zenemûvészeti Fôiskola zongora-tan-

székét, késôbb igazgatâsât vezette, de a Filharmôniai Târsasâg

elnôk-karnagya és a kôzben megindult Magyar Râdiô zenei
fôigazgatôja is lett. Az ember azt hihetné, hogy ennyiféle
munkakôrt betôlteni lehetetlen. Dohndnyi betôltôtte hallhatatlan munkabirâssal, csodâlatos pedantériâval, szerény életmôddal, pozsonyi szellemben. Az igaz, hogy bâlvânyozta
Brahms és

Richard

Strauss

romanticizmusât,

kûlônôsen

fiatalabb éveiben. Dohndnyi életfilozôfiâjâhoz tartozott, hogy

szenvedélyesen szerette és sokszor idézte Goethe gondolatait:
"Bilde, Kûnzler, rede nicht" (Mûvész alkoss, de sokat ne
csevegj), de életének vezérmotivuma mégis Maddch Imre
megoldâsa lett, aki legyôzte Faustot. "Ember, kûzdj és bîzva
bizzâl!" Ez volt az ô el nem lankadô, sokoldalû munkâssâgânak

éséletének rugôja. Ez a pozsonyi szellem îgy tudta szintetizâlni
a nyugati hatâst a magyar kulturâlis kûldetéssel. Ez a filozôfiai
vezérvonal meglâtszik zenekôltészetében is. Hogy ezt a
szintézist és ebbôl fakadt magyar ôntudatraébredést megért-

sûk, idéznûnk kell Batizi Ldszlôt, hogy képet kapjunk a
szâzadfordulô magyar zenéjének vajûdâsârôl:
"A magyar zene alkotôi kôzûl Erkel, Mosonyi és Liszt a
verbunkosban lâttâk a jôvô magyar zenéjét. Ezzel a felfogâssal

szâllt szembe Mihalovics Ôdôn, aki nyugaton a Wagner-

stîlusban kereste a magyar zene ûtjât. (Vigyâznunk kell
azonban Mihaloxncs megîtélésében is, aki nem volt ellensége a
magyar zenének, hiszen ô vezette be a cimbalom tanîtâsât is az

Akadémiân, csupân nem volt sajâtja a magyar muzsika.
Mihaloxnch magyar tôrténelmi târgyû mûveket is irt, mint a
Toldi Szerelmét, a Gyâszhangokat Deâk Ferenc halâlâra, a
Magyar Kirâlyhimnuszt és az ô Hiszekegyét. Târgyukban ezek
magyarosak, de dallamvezetésûkben idegenek.) A szâzad
végén ez a felfogâs a verbunkos ûjbôli felbukkanâsâval és
megerôsôdésével târgytalannâ vâlt és sokan, îgy Hubay is,

hosszû ideig a jôvô magyar zenéjét az Erkel-Mosonyi-Lisztverbunkos tovâbbvezetésében lâttâk. Csakhogy ezt a magyaros
zenét a szâzad végén mâr nem lehetett tovâbbfejleszteni. Nagy
mestereink mûvei nyomân az annyira kialakult és feldolgozottâ
vâlt, hogy e téren nem lehetett ûjat teremteni. Alkothattak
ugyan ezutân is ûjabb verbunkos mûveket, de ezek mâr azonos
szabâly szerint, "egy kaptafâra" készûltek és kényszerûségbôl
utânoztâk Erkel-Mosonyi-Liszt megoldâsait. A verbunkos zene
teljes kiaknâzâsâval elvesztette fejlôdési lehetôségét.
Szerencsére ebben a zenei zsâkutcâban Vikdr Béla, Bartôk

Béla, Kodàly Zoltdn és kôvetôi figyelme a régi népzene felé
fordult, ami egészen ûj dallamvezetést, ûj skâlât és ûj
ôsszhangokat hozott a felszînre. E népdalkincs alkalmassâ vâlt,
hogy felépitsék râ az ûj magyar muzsikât, a jôvô magyar
zenéjét. Zenészeink egy része hûzôdozott a népi zenétôl.

Kûlônôsnek, furcsânak, sôt idegennek tartottâk primitiv
dalainkat. Ezért a romantikus irânyba megindult zenekôltôink
kôzûl sokan csak a verbunkos zenéig jutottak el. Milyen is ez az
ûj dallamvezetés, ez az ûj skâla és ûj ôsszhang? Hallgassuk meg
Koddly egyik népdalfeldolgozâsât, amit Dohndnyi mutatott be
elôszôr. Koddly ezen zongora-feldolgozâsa nem annyira ismert,
mint énekelt vâltozata a Székely Fonôbôl. Pedig figyelemre
méltô a kifmomult, hârfâra emlékeztetô, Dohnânyinak irt,
nemes zongora-hang.

(Kodâly: "Az hol én elmegyek, még a fâk is sîrnak... ")

A szâzadvégi romantika szûlôttje volt Dohndnyi Ernô is, aki
âtment a verbunkos fejlôdési periôdusain, aki alkotô ereje
teljességében megérezte és hirdette, hogy a jôvô ûtja csakis a
népzene, illetve ennek a népzenének a mondanivalôja, stilusa

és hangszîne lehet. Dohndnyi végigrment ezen a stîlusfejlôdésen."

îgy érkezik el a Ruralia Hungarica megaikotâsâhoz, ahhoz
a magyar népzenébôl fakadt eurôpai szintû zenekomponâlâshoz, ami Bartôk és Kodâly munkâssâgânak kôzpontjât
alkotta; amit azutân Bartôk az ô impresszionizmusâval tûl is
szârnyalt. Azt, hogy Dohndnyi a népdalgyûjtésben és a
monofônikus feldolgozâsban nem vett részt, rendkîvul sokirânyû elfoglaltsâgât tekintve nem lehet neki felrôni. Nép-

dalgyûjtéshez Dohnânyinak egyszerûen nem volt fizikai ideje.
Ugyanakkor a Ruralia Hungarica bemutatâsâval igen sok
barâtot szerzett az egyébként Bartôk-Kodâly-muzsikâtôl idegenkedôk tâborâban és megkônnyîtette azt az igen gôrôngyôs
utat, amit a két nagy zenei ûjîtô mûveinek még be kellett
jârniuk az elismerésig.

Z)o/inany? meggyôzôdéssel, tekintélyével és ôriâsi energiâval
be is

bizonyitotta

segitôkészségét,

s

a

tény

az

igazsâg

serpenyôjében van, mert megtôrtént.Ussûk csak fel Halsey
Stevens esztétânak, a California egyetem vilâghîrû zenetôrténészének Bartôkrôl irt monumentâlis mûvét (amelyet minden magyarnak el kellene olvasni, mert a sok megprôbâltatâsban, csalôdâsban és keserûségben gyôgylrt permetez a
sebre), abbôl megtudhatjuk, hogy Dohndnyi a kôvetkezô
Bartôk-mûveket mutatta be elôszôr:

a "Hdrom Burleszk"-et 1908-ban, 1911-ben és 1931-ben,
a "Négy szratô ének"-et 1917 -ben,
a "Négy zenekari darab"-ot 1912-ben, 1921-ben és
1922-ben,

a "Fdbôlfaragott kirdlyfi" cîmû szvitet 1931-ben,
a "Csoddlatos Mandarin" cîmû szvitet 1928-ban,

a "Tdnc" szvitet 1923-ban, Buda és Pest egyesîtésének
50. évfordulôjân,

a "Magyar népdalok"-at és
a "Hûsz magyar népdal" zenekari âtiratât 1921-ben
és1931-ben.

Senki a vilâgon ennyi ôsbemutatôt nem vezényelt egy nagy
zenekôltôtôl sem, mint Dohndnyi Bartôkrôl. És hogy kôztûk a
viszony barâti volt, bizonyltja, hogy Bartôk neki ajânlotta

"Scherzo"-jât is.
Micsoda légbôl kapott, epébe mârtott, rosszindulatû és

hazûg volt 1948-ban az a sajtô, amely azt îrta, hogy Dohnânyi
ûldôzte BartôkoO.

Egy-két jellemzô részlet a "Ruralia Hungarica"-bôl a
magyar zenével ismerkedô Dohnânyi hitvallâsa az ûj magyar

zenekôltészetrôl, amit tiszta népzenébôl épit fel minden
tételében. Elsô megfogalmazâsa 1924-bôl valô zongoraszôlô,
amit maga a mûvész ad elô, amikor utoljâra érinti kedves
hangszerének billentyûit. Ilyen példâul:
a. Allegretto, molto tenero.
b. Allegro grazioso.
G. Andante poco moto, rubato.
d.

Molto vivace.

Dohnânyi hârom tételt âtdolgozott hegedû-zongora kettôsre is, ami mâsokra is hatott, îgy Szigeti, Székely, Gertier és
Gerle is készîtett âtiratokat. Par részlet:
a.

Presto.

b.

Andante rubato.

c.

Molto vivace.

A zenekari feldolgozâs pikantériâja, hogy azt a Magyar

Allami Hangverseny-Zenekar Lehel Gyôrgy vezényletével az
amerikai Westminster Lemezvâllalat rendelésére akkor jâtsza,
amikor az még otthon indexen volt.
A zenekari feldolgozâsok:
a.

Presto ma non tanto.

b. Allegro grazioso.
c. Adagio non troppo.
d.

Molto vivace.

Dohnânyi a Ruralia Hungarica-han, mint a mû cîme is
mutatja, falusi hangulatképek sorât festi.
"A Ruralia Hungarica hallgatâsa kôzben... "

Szâlljunk egyûtt Idô szârnyân,
Szûlôfôldûnk hadd idézzûk!
E muzsika dallamâra
— szîvembe mârtott tollal —

Lelkûnk hûrja îgy rezonâl.
E zenében benne van

a falu csendes âhitata,

a harmatos reggel, az éltetô fôld szaga,
a bârsonyos fûpârna, ûde lég tisztasâga, és
— a hullâmzô vetés;

benne van a ragyogô napsûtés,

tikkasztô nyâr délutânja,
amikor semmi sem mozdul,

csak fényes karimâjû
ôriâs felhôkalapok
ûsznak lomhân

fenn a magasban
— az ég csodakék tengerén.
Benne vannak a falusi îzek,
a csalâdi tûzhely

s a lângost dagasztô nagymama-kezek;
a frissen fejt meleg tej,
a tavalyi érett fûstôlt sonka,
mogyorôîzû szalonna,
harsogô zôldpaprika,
csengô barack, mosolygô aima,
a hegy levének tûze, zamata,
s a mennyei manna,
a savanykâs barna
— âldott rozskenyér.

A vasârnapok zsolozsmâja,
— orgonabûgâs.
Kôvesdi bûcsûk lakomâja,
a bâbsûtôk tûkrôs szîve,
— a mézeshuszâr.

A zôld pâzsiton kôrbe, karikâba
libapâsztorok eszterlânca,

hetyke legények bûszke tânca,
— sarkantyûpengés,

karcsû leânyok libbenése, kacagâsa,

a jegyesek boldogsâga,
— ô, mennyi nevetés!

Benne van a virâgok szépsége:
levendula, rôzsa, liliom;
a szorgos méhek zûmmôgése,

tâvolbôl zûgô malom,
esti harang imâdsâga,
a te és én, szîvem dobbanâsa, zsongâsa
és az Isten-âldâs,

— a gyermekgûgyôgés.

E muzsika hangjaiban
benne zeng a kôltôk verse,

Tôth Ârpâd, Mécs és Âprily kôltészete,
a falu békéje, ôrôme, verîtéke, baja,
a messzeszakadt vândor

sziilôfôld utâni nosztalgiâja,
apâm keze, anyâm csôkja, kônnye,
a temetôk csôndje,
feltâmadâs és

— a remény.

Zenekôltôi munkâssâgâbôl legalâbb diôhéjban kôtelességûnk megemliteni a kôvetkezôket:

Szimfôniâi kôzûl kiemelkedik a D-moIl, amely ôt tételes
mû, az elsô kettôben magyares motîvumokkal.
Hârom opérât îrt. A "Simona néni"-t 1912-ben, amely a

szâzad eleji romantika szûlôtte. "A vajda tornya" cimû operâja
a Kômives Kelemennérôl szôlô székely ballada drâmai
feldolgozâsa, amely az Erkel-i hagyomânyokon épûl fel.
"Ténor" cimû operâja 1929-bôl valô és a biedermeyer kornak
és sajât ifjûsâgânak emlékeibôl merit.
Tâncjâtékai kôzûl a "Pierette fâtyola" cîmû romantikus
mû 1910-bôl, a "Szent fâklya" 1934-bôl valô.
Szvitjei igen értékesek, kûlônôsen a Fisz-moll Szvit, amely

négytételes. A "Szimfônikus percek" ôttételes mû, amelynek
elsô és harmadik tétele modem nyugati szerzô mûve, mâsodik
és negyedik tétele pedig a magyar népdalra reagâl, de sajât
lelkiségét és érzelmeit tûkrôzi. Ezt a mûvét a Filharmôniai
Târsasâgnak dedikâlta fennâllâsânak 75. évfordulôjâra.
Nagyszerûek a nyitânyai. A "Zrinyi"-rôl mâr szôltunk; az

"Ûnnepi nyitâny"-ban a Himnusz, a Szôzat és a maga
Hiszekegyének dallamait szôvi egybe.
A misekôltés terén "Szegedi misé"-je emelkedik ki 1929bôl, amelyet a szegedi fogadalmi templom felszentelésére îrt és
pâlyadîjat nyert.
Versenymûvei kôzûl rendkivûli E-moll zongoraversenye,
amit D'Albert-nek ajânlott, aki ezt sokszor mûsorâra is tûzte.
Aztân a Gyermekdal-variâciôk és D-moll hegedûversenye,
amely a mâsodik vilâghâborû alatt keletkezett.

Egészen kûlônleges mûve a Cantus Vitae kantâtâja
1940-bôl, amelyben a zeneszerzô vâlogatott madâchi sorok
ûtjân tolmâcsolja filozôfiai elképzeléseit.
Vonôsnégyesei, gordonkaversenye, mâs zongoramûvei,
népdalfeldolgozâsai, dalai és âdrâsai mutatjâk Dohndnyï àrïâsi
koncepciôjât, a magyar klasszikus zene tôrténetében fontos
helyet elfoglalô egyéniségét.
Karmesteri tevékenysége munkâssâgânak legalâbb harmadât alkotta. A Filharmôniai Târsasâg Magyarorszâg

legnivôsabb zenekara (nem a legrégebbi, mert az a soproni
volt s itt nem az Esterhâzyak Haydn-vezette zenekarâra
gondolok). A Filharmônikusokat 1848-ban Erkel Ferenc

szervezte meg, majd fia, Sândor vette ât tôle a pâlcât, akit
Kerner Istvàn kôvetett. A negyedik elnôk-karnagy Dohndnyï
Ernô volt. A zenekarnak csak 90 évre vonatkozô adatait
ismerem Csuka Béla irâsaibôl, de ezek is elâmitôk. A 90 év
alatt rendezett:

1112 hangversenyen 358 szerzô 1403 mûvét adtâk elô,
amelybôl 248 idegen szerzô 993 mûve 3482 îzben és 106

magyar szerzô 406 mûve 1027 îzben hangzott el. Ebbôl Erkel
Ferenc 61-szer, Erkel Sdndor 125-szôr, Kerner Istvdn 259-szer

és Dohndnyï Ernô 333-szor vezényelt 1938-ig.
Hîresebb vendégkarmesterek: D'Albert, Brahms, Busch,
Cortot, Dvorak, Failoni, Furthwangler (5-szôr), Karajan,
Kleiber(13), Knappertbusch, Mahler, Mascagni, Mengelberg
(7), Prokofieff, Ravel, Respighi, Rubinstein, Saint-Saens,

Schuhmann, Richard Strauss (4), Stravinsky, Tango, Wagner
(3), Walter Bruno (10), Weingartner (3), és a magyarok kôzûl:

Âbrânyi, Âdâm Jenô, Auer Lipôt, Bârdos, Erkel Gyula,
Ferencsik Jânos (11), Goldmark Kâroly, Hubay Jenô (3),
Kodâly Zoltân (7), Komor Vilmos (îO), Lehar Ferenc, Liszt

Ferenc (4), Mihalovich Ôdôn (3), br. Orczy Bôdog, Ormândy
Jenô, Reiner Frigyes, Richter Jânos (46), Széll Gyôrgy,
Telmânyi Emil, Vaszy Viktor és grôf Zichy Géza (2).
A nemzetkôzi sajtô zenekritikusai szerint Dohnânyi ezt a
zenekart teljesen egyenrangûvâ kovâcsolta a huszas évek végén
a bécsi, a berlini és a londoni szimfônikusokkal, és sokak
szerint a vonôsokban talân a legjobb volt.
Befejezésùl mûveibôl a Gyermekdal-variâciôkat mutatjuk

be. Talân ez a mûve terjedt el legjobban a vilâgon. Stilusâban
scherzo, azaz telîtve van zenei meglepetésekkel, humorral és
tréfâval. Ezt az altatôdal-témât egyébként Mozart is feldoldozta. Dohnânyi e mûvét igen szellemesen "a humor
kedvelôinek és mâsok bosszantâsâra" dedikâlta. S.F. Tovey

fején talâlta a szôget, amikor ezt îrja e darabbal kapcsolatban:
"Az a szerzô, aki tragédiât és komédiât is tud îrni, mindig
sikeresebb drâmaîrô, mint az, aki csak komédiâval kînlôdik. Es
ez az op. 25 a szerzôre semmiféle ârnyat sem vet, sot mi tôbb,

ezt a mûvét a modem klasszikus darabok legkûlônbjei kôzé kell
sorolnunk," amely szimfônikus bevezetôjében ôriâsi komolysâggal, borongô zarathustrai apparâtusban vilâgdôngetô
problémâkat sejtet, mintha a zenekoltô azt mondanâ: "Ha ez

kell nektek, megmutatom, hogy tudok én is Richard Strausst
îrni." Ez azonban csak komolykodô âlarc és tréfa, amely azt a
célt szolgâlja, hogy felfokozza és elôkészîtse az ellentétet a

fôtémâhoz, egy egyszerû bôlcsôdalhoz, amit a zongora mutât
be. Igen, a felnôttek ôsszekuszâlt problémâit az ârtatlan
kisgyermek megérkezése megoldhatja. Ezen mindenki, minden
hangszer elôszôr megutkôzik, majd feloldôdva a meglepetésbôl, elkezdôdik egy ônfeledt, boldog, gyerekes hancûrozâs,
kergetôzés jâtékos variâciôkban. Felismerhetô egy Brahmsdarab parôdiâja, egy "echt Wiener Walzer" forgâcs-dallama
ellentétben egy csontzôrejes halâltânc-tôredékkel. És egyszerre
ez a bolondéria megtorpan, a hirtelen lelassult tételbe valami
borongô szomorûsâg vegyiil, ami harsogô klimaxban csûcsosodik. Mintha a szûlô aggôdnék gyermeke jôvôjéért, hogy ez a
drâga gyermekpalânta, amikor felnôvekszik, el ne kôvesse

ugyanazokat a hibâkat, amiket ôk elkôvettek és amelyek
megnehezîtették az életet. Reményt ad az eredeti téma harsogô
dûrban, ami kromatikus korâlisba simul. A zongora még

vitatkozik a zenekarral a megfelelôbb tonalitâsért, végûl is a

zongora gyôz, rendbeszedi a tôbbi hangszert és felharsan a
gyermekdal ûnnepi C-dûrban ûjra, sokkal csillogôbban, mint
azelôtt. Csupân a rakoncâtlan fagott, ez a javîthatatlan
csibész, tréfâlkozik még s tûl korai belépésével arra emlékeztet,
hogy az élet is csak nagy komédia.
Kôrûlbelûl ez a darab rôvid cselekménye és mondanivalôja.
Erdemes volna részleteiben is ôsszehasonlîtani, ha alkalom van

râ, ezt a darabot Bartôk Scherzojâval. ami sokkal drâmaibb,
tragikusabb, a tômegîziéssel életre-halâlra kûzdô, ami a hôs

bukâsâval végzôdik. A nagy gondolatokat felvetô mû szerkezete, sajnos, lazâbb és igy igen nehéz sikeresen elôadni, ami
kûlônôsen a karmester tehetségét és erélyét teszi prôbâra. A
kivâlô, de gyengéd Kerner Istvdn nem tudott megbirkôzni vele
és a szerzô a prôbâkrôl venta vissza e mûvét; lecsapta a zongora
fedelét, becsapta maga môgôtt az ajtôt és iratai kôzé vâgta a

kéziratot. Életében tobbé hozzâ sem nyûlt és csak mint "post
humus" mû kerûlt elôadâsra. Dohnânyi ugyanezt a bartôki
témât a Gyermekdal-variâciôkban a humer oldalârôl kôzelîtette meg, éspedig pedânsan kidolgozott és kitûnô megoldâsban.
*

Félkezûnk ujjain megszâmiâlhatô nagy magyar zenekoltôink kôzûl a kettô: Dohnânyi és Bartôk (ez utôbbi
Erdélyben szûletett, de ifjûsâga nagyobb részét Pozsonyban

tôltôtte) egyidôben ugyanabbôl a vârosbôl, ugyanabbôl az
iskolâbôl induit. Mindkettô a liszti hagyomânyokat fejlesztette
és mindkettô a magyar népzene felé fordult. És ha volt is
stilâris kûlônbség kôzottûk (Dohnânyi a nem erôlkôdô és

kifmomult, mîg Bartôk a zongora ûtôhangszer jellegét
hangsûlyozta ki), a lényegben tôkéletesen megegyeztek. A
kiszâmithatatlan és tragikus magyar sors mindkettôt idegenbe
sodorta, s noha egyik sem kereste a végzetet, mindketten a

vilâg^nak ugyanazon pontjân fejezték be fôldi pâlyafutâsukat.
A két volt iskolatârs és jôbarât itt és tgy talâlkozott ûjra ez

Ûjvilâg —és szâmukra a tûlvilâg — kikôtôjében.
Az elôadâs elején mâr jeleztem, hogy mondanivalôm
rapszodikus lesz. Rapszodikus, mint a sorsûldôzôtt magyar
élet. De ha azt a kôdfûggônyt, amit 1945 ôta Dohnânyira
mesterségesen bocsâtottak, itt-ott fellibbenthettem, akkor

elértem célomat. Meghajtom a hâla, az elismerés és megbecsûlés zâszlôjât Dohnânyi emléke elôtt és tisztelettel teszem le
ezt a tanulmânyt a Magyar Târsasâg Szabadegyetemének
asztalâra.

Dohnânyi élete és tragédiâja legyen figyelmeztetés és
szâmunkra. Mert nem mindenki szûlethetett
"Szôgedében", Kecskeméten, Debrecenben vagy Kiskôrôsôn.
Voltak és vannak nagyszerû magyarok, akik Pozsonyban,
Sopronban, Kôszegen vagy Pécsett lâttâk meg Isten napjât. Ne
a név vagy a szûletési hely, hanem a tett legyen a dôntô abban
a kérdésben, hogy ki a jô magyar!
tanulsâg

Erdélyi Névtelen:

beszAmolô kôs kâroly temetésérôl
Kolozsvârott 1977. augusztus hô 29-én
Kolozsvâr, Farkas-utca! Csendes utca, amelyben kirâlyi
palota sohasem épûlt. A régi fôliânsok szerint valamikor ez

éppen olyan kôzônséges Farkasok utcâja (plates Luporum)
volt, mint pârizsi târsa, a Louvre. Ott ma mûzeumi pompa

fedi a korai kezdeteket, mîg a kolozsvâri Farkas utca hârsfâi
môgôtt sok minden rejlik és vilâglik a mûltbôl. Mindjârt az
utca legelején volt a legelsô kolozsvâri egyetem, amelynek
istâpolâsârôl lengyel kirâly korâban sem feledkezett meg
Bâthori Istvân. Ez az intézmény 1603-ig mûkôdôtt. Utôbb
Apor-Bâthori Szeminâriumként volt ismeretes és a piaristâk
rendhâza, gimnâziuma kôltôzôtt bele. Itt tanult Zâgoni Mikes
Kelemen, Rodostô pennâs hôse. A régi szertârban ma is
mutogatjâk azokat a rozoga instrumenteket, amelyekkel a
mâgnesesség és elektromosssâg ôsszefûggéseit kutatta a legendâs professzor: Hell Miksa.

A szâzad elején itt jârt iskolâba és mételyezôdôtt meg jô
tanâra, dr. Birô Vencel piarista hâzfônôk âltal Erdély
histôriâjâval Passuth Ldszlô, aki ettôl a szépséges és gyônyôrûséges nyûgtôl mindmâig nem tud megszabadulni.
Szemben, a hajdani guberniumi palota helyén, az egyetemi
(piarista) templom barokk pompâja mellé épûlt fel 1872-ben
az ûj egyetem neo-reneszânsz kôzponti épûlete, bol az elsô

rektor professzor a jô ôreg Brassai bâcsi volt, az utolsô erdélyi

polihisztor, akinekjôkai szerint minden hajaszâla mâs és mâs
tudomâny mîvelésében ôszûlt meg.
Odébb tôle âllott az 1821-ben felépult elsô magyar âllandô
kôszînhâz, Déryné ifjasszony és sok-sok mâs legendâs târsa
hîres, tûndéri sikereinek szintere. Falainak egy része beleépiil a
modem egyetemi hâz béton bôrtônébe.
Itt van mindjârt a Teleki-palota is. melynek épitési
prototlpusa a fôtéren pâvâskodô Bânffy-palota volt. Itt lakott
és dolgozott Teleki Jôzsef, a tôrténész, a Hunyadiak korânak
tudôsa, a tudôs fôkormânyzô. Itt vendégeskedett nâla sokszor
féltestvére, a "Kegyenc" îrôja: Teleki Ldszlô.

Âtellenben a régi megyehâza, amely mellett a tudôs
Herepei-csalâd fôldszintes hâza és Apdczai Csere Jdnos szintén
fôldszintes lakôhâza âllott. Az utôbbi épûlet alatt Mâtyâs
korabeli pince volt. Ma mindkét hâzat lebontottâk. Akadémiai
épûlet âll a helyûkôn.
Tôszomszéd épûlet

a

Napôleon-korabeli

Reformâtus

Kollégium, amelyet fôként fejedelmi és fônemesi adomânyokbôl patronâltak. Hogy ki mindenki jârt ide iskolâba, ki
mindenki tanitott itt, azt felsorolni is nehéz. A Kollégium
mellett ma is lâthatôk az Apâczai-iskola romfalai. Szemkôzt

régi tanâri otthonoknak helyet adô emeletes hâzak. A
kapualjakban ma is lâtszanak a hatalmas hombârok, ahovâ a
jô szûlôk ôntôtték a professzor uraknak az iskolâztatâsi jârandôsâgot.

Az utca végében âllô, hâromszôg oromzatû reformâtus
templom elôtt, aboi a hires utca ôblôs térré kerekedik, âll évek
ôta az Egyetemi Kônyvtâr elôl ide felâllîtott Szent Gyôrgy
szobor, a Kolozsvâri-testvérek hires prâgai szobrânak mâsa. A
kis kappadôciai itt dôf lândzsât a sârkâny torkâba. Mâtyâs
kirâly idejében épûlt a Farkas utcai reformâtus templom, mely
a reformâciôig a minoritâké volt. A nemrégiben csodâlatosan

restaurait templom 34 méter hosszû, gôtikus hajôjâban cifra
cimerek târsasâgâban, ûveg alatt, selyemre nyomtatott gyâszverseket, halotti bûcsûztatôkat ôriznek. Példâul Misztôtfalusi

Kis Miklôsét, amelyet Pâpai Pâriz Ferenc szôvegezett. Hatal
mas, lélegzetelâllitô, fenséges lâtvânyû, tôkéletes ôsszhatâsû a
templombelsô. Isten tenyerében érzi magât a hivô ember. Az
ôsszefutô magas gôt Ivek az imâdkozô, felfelé fohâszkodô
emberkezeket szimbolizâljâk. Egész Erdély benne van ebben a

templomban. Korszakok és személyek; minden és mindenki
hagyott valamiféle nyomôs emléket maga utân. Ez az
Isten-hâza a Farkas-utca koronâja. Ezért a Farkas-utca kirâlyi
utca nekùnk, mindannyiunknak. A tudomâny, akultûra, a hit
megszentelt kirâlyi utcâja, ahovâ halk léptekkel, levett
fôveggel lép be a kônnyekig meghatott lâtogatô.
Mesélik, hogy néhâny esztendeje ezt az utcât kereste fel egy
francia turistacsoport. Idegenvezetôjûkkel végigszâguldottak a
Farkas-utcân. Az illetô felhîvta a figyelmet a Szent Gyôrgy

szoborra, majd a templomra mutatott és imîgyen szôlt: Alig
félezer éves! Az ônôk hazâjâban sokkal régebbiek is lâthatôk.
D'iszîtése szegényes, az ônôk szâmâra semmit sem mond.
Menjiink tovâbb!

És most, 1977. augusztus 29-én, hétfôn ezrek zsûfolôdtak
be a kolozsvâri Farkas-utca templomâba és a templom elôtti
térre!

Ilyen tômeget,

ilyen néma meghatottsâgû tômeget

évtizedek ôta nem lâtott a kincses vâros. Fejûnknek ékes
koronâja esett le! Nagy a mi bânatunkl Ezt ott mindenki tudta
és érezte, amikor a 94 éves korâban ôrôkre eltâvozott Kôs
Kdroly porrészeit fedô koporsô elé vonult.

Mârciusban Mikô Imre puritân egyszerûségû, kîvânsâga
szerinti rôvid bûcsûztatâsân ott volt mindenki, aki szâmîtott

valamit Kolozsvârt az ô korosztâlyâbôl, târsadalmi rétegébôl,
az unitârius egyhâz berkeibôl.
Kôs Kdroly temetésére mindenki eljôtt vallâsra, nemre,

korra, vilâgnézetre, politikai mûltra és jôvendôre valô tekintet
nélkiil. Néma fôhajtâs volt a hétfôi temetés a szâzad

legnagyobb erdélyi magyarja elôtt. A kôzel 5000 fônyi tômeg jô
részét ôreg emberek tették ki: barâtok, kortârsak, sorstârsak,
akik értékelték, értették, szerették Kôs Kdrolyt. És voltak sokan
— nagyon-nagyon sokan — fiatalok, akik felnéztek râ, szellemi
vezetôt, kôvetésre méltô életpéldât, magatartâst lâttak benne.

Délutân 4 ôrâra hirdették a temetés kezdését. Jômagam 3
ôrâra mentem oda. Mâr alig tudtam begyûrôdni a templom
kapujân. Nehezen, lôkdôsôdve-tolakodva kaptam âllôhelyet a
két padsor kôzôtti folyosôn. Sokszor megfordultam Istennek
ebben a hâzâban egyhâzi és vilâgi alkalmakkor is, de ilyen

sokadalmat, embertômeget még nem lâttam ott! És még

mindig jôttek a népek! Jôttek, ôzonlôttek a személyiségek!
Hoztâk, hordtâk a virâgokat, koszorûkat! Rengeteg magyar
âllampolgâr, itt tartôzkodô turista; sôt, kûlôn a temetésre
érkezô volt ott. Amîg âhitatos csendben vârtuk a kezdési 4
ôrât, a virâggal borîtott ravatal két oldalân 5 percenként
vâltakozott a dîszôrség: négy-négy palâstos reformâtus pap,

négy-négy irô, négy-négy gladiâtor vâllû, fehér abaposztôbôl
készûlt cifraszûrôs kalotaszegi atyafi. S automatikusan ismét-

lôdôtt ez egészen a szertartâs megkezdéséig.
Kôzben szôlt az orgona; mindenki magâbaszâlltan adôzott
a nagy eltâvozott emlékének. Egyszer csak halljuk hâtulrôl,
hogy a temetést rendezô vâllalat megbîzottja szôl: Utat kérûnk,

utat kérûnk! És taszigâlja félre a fôûtrôl a tômeget, helyet
készît az utâna jôvô rômai katolikus pûspôknek és nyolctagû
fôrangû pap-kisérôjének. Utôbb jôtt az unitârius, az evangé-

likus pûspôk, a zsidô rabbi, az ortodox kûldôtt. És jôttek
egyetemi tanârok, mérnôkôk, îrôk, kétkézi munkâsok, diâkok,
presbiterek, épitészek! Mindenki ônként, szîvbôl jôtt. A

megjelenés nem volt kényszer, nem volt kôtelezô. És szîve
szerint ôsszegyûlt vagy ôtezer ember!
Nem sokkal 4 ôra elôtt ismét utat kért a fôrendezô. Ekkor

jôtt a hivatalos magyarorszâgi kûldôttség.Irôk, épitészek,
mûegyetemistâk hoztâk magukkal piros-fehér-zôld-szalagos
koszorûikat!

Ez

mâr

sok

volt!

Nehéz

volt

a

kônnyeket

visszatartani. Pontosan 4 ôrakor meghangosodott az orgona
jâtéka, jelezte az élen a reformâtus pûspôkkel a klérus
bevonulâsât!

Az egyhâzi szertartâs 5 ôrakor befejezôdôtt. Ezalatt a
pûspôk és hârom paptârsa szôlt a nagy Kôs Kdrolyrôl, az
egyhâzkerûleti és egyhâzmegyei fôgondnokrôl, a templomépitôrôl, stb, stb.

A "Tebenned biztunk eleitôl fogva" kezdetû zsoltâr
megrâzô szôvegével ért véget a templomi gyâszistentisztelet.
Utâna kezdetét vette a templombôl valô kivonulâs. Mindez

lassan, nehezen, de civilizâltan tôrtént. Az egész Farkas-utca
tômve volt. A gyâszhintô alig tudott behajtani a templom elé.
Régi fotôkon lehet lâtni Kossuth Lajos hamvainak hazaszâllîtâsât és budapesti gyâszmenetét. A tômeg sûrûsége ilyen volt
most nâlunk, a kincses vârosban!
Jômagam elég agyafurtan kikâszâlôdtam a tômegbôl.

Âtfûrtam magamat a Kollégium mellett levô Kovâcs Dezsô
utcâcskân, ki a

Petôfi-utcâra, ahol bôlintva haladtam el

Mikôék lakôhâza elôtt. Majd beâlltam a hajdani hîres-nevezetes Biazini-szâllô elé, hogy lâssam a teljes menetet, ahogyan
kikanyarodik a Farkas-utcâbôl és onnan tovâbb a Petôfi
utcâba, illetve a Hâzsongârdi temetôbe. Hogy ki mindenki volt
ott, azt felsorolni sem lehet! Ablakokbôl, kapuk tetejérôl,

lâmpaoszlopokrôl lôgtak az emberek. Fényképezô és filmfelvevô gépek kattogtak; autôk tetejérôl, létrâkrôl néztek és

fotôztak. Hirtelen a Reformâtus Kollégium legôregebb élô
professzora jelent meg elôttem: dr. Tulogdy Jânos bâcsi, aki a
régi Aima Matert képviselte a temetésen. Azt az iskolât, ahol
Kôs Kâroly 76 éwel ezelôtt érettségizett. Két — kb. 70 éves —
tanitvânya hozta karon az ôreget.
A menet élén — a pûspôk vezetésével — jôtt a reformâtus
papsâg. Hatalmas, massziv tômeg, lengô fekete palâstok,
csupa tômény kâlvinizmus. Ôket kôvették a mâs felekezetek
képviselôi, majd "ômlesztve" a kûlônféle târsadalmi kategôriâk
képviselôi. Mind férfiak!
A gyâszmenet széles volt, mint az ûttest. Vele pârhuza-

mosan a jârdân ômlôtt, hômpôlygôtt a tômeg. Szôlt a vâros
minden harangja. A férfïak felvonulâsa utân vagy tîz méternyi
ûr volt a gyâszmenetben. Ekkor jôtt egy kalotaszegi népviseletbe felôltôzôtt legény és fellobogôzott, felvirâgozott ôkôrszarvat vitt egy rûdnyelen ûgy, ahogyan az ma is divat és
szokâsos Kalotaszegen. Utâna 12 egyforma magas kalotaszegi
leâny jôtt gyôngyôs pârtâban, dîszes vâllfôs ingekben, tarka,
rakott, feltûzôtt muszulyban, folyôrôzsadîszes mellényben,
râmâs csizmâban. A leânyok kôrt alkottak, s felemelt kézzel
vittek egy vérvôrôs szegfûkoszorût, amelyet mindvégig a
magasban tartottak, mint valami régi, pogânykori âldozatot
valamely titokzatos istenség szâmâra! A kerek koszorû âtmérôje
kôrûlbelûl 3-4 méter volt.

Ôket kôvették kettôs sorban,

korukhoz illô szinezetû ruhâban, a népviseletes kalotaszegi
asszonyok, menyecskék és leânykâk. Ketten-ketten hoztak

cgy-egy koszorût, amelyeknek szâma kétszâzon felûl volt. Ôket
kôvették a kalotaszegi férfiak, majd a kolozsvâri presbiterek;
mind virâgokat cipeltek. Ekkor jôtt a gyâszkocsi roskadâsig tele
virâggal, môgôtte a nagyszâmû csalâd. Szép, sudâr emberek,
mindegyiknek arcân mélységes szomorûsâg és a megtévesztésig

valô hasonlôsâg. Ott dacolt mindegyikûk arcân a kôskàrolyi
vonâs!

A Hâzsongârd kôzepe tâjân régi harcostârsak, bajtârsak és
ellenségek târsasâgâban van a Xdj-csalâd sîrkertje. Itt a nyitott
sîrra tették fel a faragott koporsôt. Az egyhâzi szertartâs utân
hét vilâgi beszéd kôvetkezett. Csoda, hogy nem szakadt le a

Hâzsongârd dombja. Aki a templomba nem fért be, az mind
ott volt néma tiszteletadâssal a nyitott sir elôtt. Kriptâkon,
keritéseken, sîrkôveken, egymâs hegyén-hâtân fiirtokben az
emberek.

Nem részletezem a beszédeket. Szôltak Erdély nagysâgos
fejedelmérôl, Kôs Kdrolyrôl, aki mokâny lovân kocog felfelé
Erdély mûvelôdéstôrténetének Magurâjâra. Szô volt arrôl,
hogy a koporsôban Erdély is ott van stb, stb. Az utolsô szônok
azt kîvânta, hogy Erdély csillagos ege és a hûség boritsa annak
az embernek sîrjât, aki egész életében szerette a temetôkerteket, Erdély kôveit kereste, kutatta, tanulmânyozta, mert
tudta, hogy csendben, a holtak birodalmâban hangosabb a
beszéd a régmûlt idôkrôl.
Azutân megkezdôdôtt az elhantolâs.
Erdély nagy îrôja, politikusa, kônyvkiadôja, grafikusa,

épîtômûvésze, mûvelôdéstôrténésze, harcos meg nem alkuvôja
fôldi valôsâgâban eltûnt szemûnk elôl. Mîg hantoltâk a sirt,
mig felraktâk a koszorûkat, addig senki el nem mozdult.

Rezzenés nélkûl âllt mindenki. Vârta, hogy az utolsô virâg is
helyén legyen, s Kalotaszeg népe elénekelje a "nâlukfelé"
szokâsos gyâszéneket. Ezzel végetért a temetés. Tûre és
Szucsâg, Gyôrgyfalva és Nagykapus, Vista és Darôc, Sztâna és
Kôrôsfô, Bânffyhunyad és Szentkirâly, Bikal és Nâdasmente,
Méra és Pétri képviselôi bûcsûztak Gyarmathy Zsigâné utân
Kalotaszeg legnagyobbjâtôl.
*

Megfigyelésem — amit kûlôn is szeretnék hangsûlyozni, —
hogy minden, ami volt, spontân tôrtént. Semmi rongyrâzâs,

semmi feltûnôskôdés. Komoly, egyszerû gyâsz, néma felvonulâs az oszlop-apostol ravatala elôtt, ahova még kitûntetéseit
sem tették ki. Pedig legutôbb is kapott egyet: a budapesti
mûegyetem vasdiplomâjât!

És ismétlem, ami a legmeghatôbb volt: senki el nem sietett,
mindenki hagyta hétkôznapi dolgait, hûséggel, kitartâssal

vârta meg a temetés teljes végét, s akkor is csak lassan, nagyon
lassan jôtt, akart csak eljônni onnan a sîrtôl.
Este fél nyolc volt. Egész nap borongôs volt az idô. Estére

kitisztult és egész Erdély egére feljôttek a csillagok. Eggyel
tôbb, mint eddig!

A névtelen magyar jegyzô csak azt adta xnssza, amit ott,

kincses Kolozsvdrott a temetést kôvetô éjszaka magânyâban és
hangulatdban lejegyzett az orôk utôkomak, az élm akarô
utôkornak!

Fall Endre dr. :
MIT ADTAK A

MAGYAROK

A ROMÂNOKNAK?
{Részlet a szerzô "Jogunk Erdélyhez" cimmel Budapesten,
1940-ben megjelent mûvébôl.)

Az erdélyi fejedelmek mindent elkôvettek, hogy a no-

mâd és mûveletlen (roman) pâsztornépet emberi kultûrkôzôsségbe vonjâk. E gondoskodâsnak és fâradozâsnak egyik
eszkôze volt az erdélyi protestâns fejedelmeknek — Bethlen
Gâbornak, I. Râkôczi Gyôrgynek és Apafy Mihâlynak — az a
kîsérlete, hogy a românsâgot a mûvelôdés érdekében megnyerjék a protestântizmusnak. Bar e kîsérletnek a românsâgra

nézve az az eléggé meg nem becsûlhetô eredménye lett, hogy
megtôrte egyhâzukban a szlâv liturgikus nyelv uralmât és

bevezette helyébe a nép nyelvét: a românt, megvetette alapjât
egy roman nemzeti irodalomnak, a dâkoromân szellemû
tôrténetirâs ezt mégis ûgy igyekszik feltûntetni, mint a
românsâgnak nyelvétôl és ôsi hitétôl valô megfosztâsâra és
elmagyarosîtâsâra vonatkozô erôszakos kîsérletet. A dâko
român tôrténetîrâsnak ez a tôrekvése annal kevésbé helytâllô,
mert az erdélyi fejedelmek nem a magyar nyelvet, hanem a

roman nyelvet tették meg liturgikus nyelvvé s ezzel lehetôvé
tették a romdn irodalmi nyelv kifejlôdését is.

A magyar nép lelkisége a roman kultûra fejlesztésében
tùkrôzôdik vissza legélesebben. Ez a lelkiség nem a népek el-

nyomâsâban, hanem felemelésében és megnyerésében mutatkozik nagynak. A roman nép kulturâlis fejlôdését elsôsorban
az erdélyi magyar fejedelmek segîtették elô. Alig alakult meg
Erdélyben a magyar reformâtus egyhâz, amikor Jânos
Zsigmond és az erdélyi orszâggyûlés az olâhok részére
pùspôkôt rendait ki, aki 1567-ben zsinattal hatâroztatta el,
hogy az olàh istentisztelet nyelve a szlâv helyett ezutân oldh
legyen. Mâr 1544-ben megjelent Szebenben egy oldh kate-

kizmus, Benkner Jânos brassôi bîrô pedig 1559-ben az ottani
ortodox olâh templomba bevezeti Luther katekizmusât, majd
oldh kônyxmyomddt dllû fel, ahol Coresi tergovistyei diakon
vezetése alatt kezdôdik meg tulajdonképpen az oldh nyelvû
kônyvirodalom. Coresi kiadâsâban, részint lutherânus szâsz,
részint kâlvinista magyar tâmogatâssal — îgy kûlônôsen Forrô
Miklôs nemes ûr megbîzâsâbôl — jelennek meg 1561-ben az
Evangéliumok, 1562-ben az Apostolok cselekedetei, 1571-ben
pedig a Zsoltârok. Coresi 1581-ben — Hirscher Lukâcs brassôi
bîrô megbîzâsâbôl — kinyomatta az Evangéliumokat. 1581ben és 1582-ben a kâlvinista olâh pùspôk, Tordai Mihdly,
Szâszvârosban kiadja a sokâig egyedûlâllô nagy olâh bibliafordîtâst, a "Palia"-t, Geszti Ferenc dévai fôkapitâny kôltségén. A fordîtâst Tordaival egyiitt olâh lelkészek készîtették,
karânsebesi, lugosi és hunyadi protopôpâk, még pedig Heltai
Gdspdr magyar bibliafordîtâsâbôl olyképpen, hogy az olâh
nyelvet munkâlô fordîtôk, amikor megfelelô kifejezéseket
kerestek, gyakran Heltai magyar szavait és kifejezéseit is
âtvették.

A "Palia" megjelenése korszakot alkotott az olâh mûvelôdéstôrténetben. Ennél a dôntô lépésnél az elrmaradottabb

olâh nemzetnek erdélyi magyarok nyûjtanak segédkezet. Ok
vezetik be azt az eurôpai népek âltalânos kultûrâjâba és ôk
tanîtjâk meg a szentîrâsnak anyanyelven valô olvasâsâra.
Ugyanezen az ûton haladnak a XVII. szâzad nagy erdélyi
fejedelmei: Bethlen Gâbor oldh bibliafordûdson dolgoztat,
Râkôczi Gyôrgy Gyulafehérvârott oldh kônynyomddt alapû,
olâh nyelven kâlvinista Kâtét adat ki s mikor ezt az ortodox
jâszvâsâri metropolita elîtéli, az olâh nyelvû viszonvâlaszt az

erdélyi ortodox pûspôk îrja meg.

îgy a polemikus és

tudomdnyos oldh irodalom megindîtâsakor is ott âllt segltô
kézzel az erdélyi magyarsâg.

Ebben a korszakban a bevett vallâsok rendszere kôvetkez-

tében nemcsak mindegyik befogadott vallâs volt alâvetve a
fejedelemnek, hanem kûlônôsen a megtûrt ortodoxia, amelynek pûspôkei — fejedelmi megerôsîtésiik alkalmâbôl —
elfogadtâk azokat a fejedelmi feltételeket, amelyek megkôvetelték az oldh nyelv gyakorlâsât és a szlâv egyhâzi nyelv
kikûszôbôlését. I. Râkôczi Gyôrgy 1641-ben az âltala kinevezett bihari vladikânak elrendelte, hogy "a szegény olâhsâgnak
maguk szûletett nyelvûkôn prédikâljon, hogy abbôl naponként
épûlést vehessenek az ùdvôsséges tudomânyban és vallâsban és
igy a babonâs tévelygésnek homâlyâbôl naprôl napra vilâgossâgra vezéreltessenek." Utôbb, 1643-ban Râkôczi Gyôrgy

letette az egyik âltala kinevezett gôrôg és râc rîtusû olâh
pûspôkôt és az ûj pûspôknek kôtelességévé tette, hogy a vasâr-

és iinnepnapi istentiszteletet és minden egyéb szertartâst olàh
nyelven tartsa és tartassa az alâja tartozô pôpâkkal, de
elrendelte azt is, hogy a pôpâknak babonâs szokâsait szûntesse

meg. Ezek a feltételek benne talâlhatôk minden késôbbi

fejedelmi kinevezési okmânyban, amelyekben tehât mind
megkôvetelik az olâh pûspôkôktôl és papoktôl az olâh nyelvû
istentiszteletet és a hîvek anyanyelvi tanîtâsât. Kûlônôsen
Apafy Mihâly fejedelem hajtott végre nagy olâh kultûrprog-

ramot; 1686-ban az olâhok, a gôrôgôk és a rutének vladikâjâvâ
Vaszilie Varlâmot nevezte ki s meghagyta neki, hogy
székhelyén, a gyulafehérvâri monostorban, tovâbbâ Hunyadban és Mâramarosban iskolâkat tartson, amelyekben mindenki
oldh nyelven részesûljôn az îrâs és olvasâs tudomânyâban. A
haladottabbakat latin nyelvre is tanitani kellett,
nyelvrôl szô sem esik.

magyar

Maguk a târgyilagos român tôrténetîrôk sem tagadjâk,
hogy Erdélyben a magyar fejedelmek pârtfogâsâval induit meg
az a mûvelôdési és irodalmi âramlat, amely kiszoritotta az
egyhâzi hasznâlatbôl a szlâv nyelvet s a romdn nyelvet tette a

vallds és az irodalom nyelvévé és ezzel megelôzte a két
vajdasâgbeli român életet.

Az erdélyi fejedelmeknek ama kîsérlete, hogy a reformâciôt
az olâhsâg kôzôtt terjesszék, hiâbavalônak bizonyult; a
românok érzéketlenek voltak a szabadsâg és ônkormânyzat

ama elemei irânt, amelyek a protestantizmus jellemzo
tartalmât képezik. A Habsburg-csâszârok tôrekvése, hogy

katolikussâ tegyék ôket, lâtszôlag eredményesebb volt. A
XVII. szâzad végén megalakult a gôrôg katolikus egyhâz. Ezek
a gôrôg katolikusok voltak a romdn mûvelôdés elsô ûttôrôi.
1754-ben Aron Péter olâh pûspôk Balâzsfalvân papnevelô
iskolât és fôiskolâval egyenrangû kollégiumot âiiitott fel. Az itt
hasznâlt tankônyveket Moldvâban és Havasalfôidôn is tankônyvekùl fogadtâk el. Balâzsfalva, ez az erdéiyi magyar vâros
a magyar fejedelmek âldozatkészsége kôvetkeztében és a
magyarok testvéri tâmogatâsâval az egész roman nemzeti
kultûra tudomânyos bôlcsôjévé lett, ugyanakkor, amikor a
moldvai és havasalfôldi vajdasâgokban a roman lakossâg még
templomaiban is csak a gôrôg-szlâv nyelvet hasznâlhatta.
II. Jôzsef csâszâr és kirâly idejében mâr Balâzsfalvân és
Szebenben is egyre-mâsra jelentek meg a român nyelvû
kônyvek, sôt Budân, a magyar kirâlyok koronâzô vârosâban, a
magyar kirdlyi egyetemi nyomda készûette a romdn iskolai és
egyhdzi kônyveket teljesen ingyen, a mûveletlen român
lakossâg kultûrâlis nevelése érdekében. Mi sem jellemzôbb erre
az elôzékenységre, minthogy Româniânak ma sincs terjedelmesebb és jobb egyhâzi szertartâskônyve, mint az a tizenkét

kôtetes nagy român nyelvû munka, amelyet a magyarok
Budân ingyen adtak ki a român nép szâmâra. Klein Sdmuel
alkotta meg a latinos român nyelv rendszerét (Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae. Wien, 1780.), Sinkai
Gyôrgy a dâkoromân tôrténetelmélet alapjait (Cronica Romanilor. I. kiadâsa kiadva Jassy 1850, II. kiadâs 1886.), Maior

Péter pedig annak szintézisét, a românok tôrténetét (Istoria
pentru inceputul Romanilor in Dacia. Buda, 1812), amely
Budân jelent meg. Mint ahogyan az elsô român nyelvû
folyôirat Budapesten induit meg a mûlt szâzad elején,
ugyanûgy az erdéiyi Nagyszebenben jelent meg az elsô és a mai
napig (I940-ig) egyetlen român enciklopédia is.
Balâzsfalvân felépûlt a nagy român székesegyhâz, amelynek gyônyôrû belsô oszlopai român nemzeti szînû szalagdîszitéssel pompâztak hâboritatlanul a magyar uralom alatt.

Az 1848-as szabadsâgharc nemcsak a magyar jobbâgysâgot
szabadîtotta fel, hanem a Magyarorszâgon élô nemzetiségeknek is biztositotta a teljes politikai, kulturâlis és vallâsszabad-

sâgot. Az erdéiyi românsâg kulturâlis életének fejlôdésében tâg
lehetôségek nyîltak meg és a fejlôdés minden eszkôzével

rendelkeztek. Ezt a tényt maguk a românok is elismerik. Errôl
tanùskodnak Ghibu Onisiformik, a kolozsvâri roman egyetem
tanârânak megjelent kônyvei. (Viata si organizatia bisericeasca si scolare in Transilvania si Ungaria. Scoala romane-

asca diu Transilvania si Ungaria.) Ôt senki sem vâdolhatja
elfogultsâggal a magyarsâg javâra, mert a hâborû alatt régi
erdéiyi inspektori âllâsât ott hagyta, Româniâba szôkôtt,
ahonnan heves propaganda tevékenységet fejtett ki Magyarorszâg cllen. Miôta kolozsvâri professzor lett, minden tevékenysége arra irânyult, hogy a magyar kisebbségi egyhâzak

kezébôl kicsavarja a még megmaradt kulturâlis fegyvereket s e
téren odâig ment, hogy sajât kezdeményezésére és felelôsségére

elkoboztatta,

illetve

a

roman

âllamra

âtîratta

a

nagyvâradi rômai katolikus premontrei rend ôsszes vagyonât.

Ez a Ghibu a kôvetkezôket îrja az olâhok magyarorszâgi
helyzetérôl: "a magyarorszâgi és erdéiyi român gôrôgkeleti
egyhâz, mint autonôm egyhâz az 1868. évi IX. tôrvénycikkben

is biztosîtott egyhâzjoga alapjân — ôfelsége legfôbb felugyeleti
jogânak teljes fenntartâsa mellett — ônmaga kormânyozza,
igazgatja és vezeti fûggetlenûl egyhâzi, iskolai és alapîtvânyi

ûgyeit minden lényeges részében és tényezôiben a képviseleti
formânak megfelelôen. "

"Az ortodox român egyhâz hîveinek szâma 1913-ban
1,875.000 volt... Ez az egyhâz 1536 elemi iskolât 1780
tanîtôval, tovâbbâ 6 kôzépiskolât és 1 internâtust tart fenn."
"A român gôrog katolikus egyhâznak ôsszesen 1475
parôkiâja van és 1600 leânyegyhâza, 1146 elemi iskolât 1120
tanîtôval és 9 kôzépiskolât tart fenn..."

"A român felekezeti iskolâkban a tanûâs nyelve mindenûtt
A lex Apponyi értelmezésére nézve az erdéiyi gôrôgkeleti
român érseki fôegyhâzmegye 1910 szeptember 30-ân kiadott
rendelete is kûlôn hangsûlyozza, hogy "a român felekezeti
iskolâkban a tanitâsi nyelv az 1907. évi XXVII. t.c. (a lex
Apponyi) 18. szakasza értelmében az egyhâz hivatalos nyelve: a
român. Az ôsszes tantdrgyak valamennyi felekezeti iskolâban,
akdr dllamsegélyesek, akdr nem, kizdrôlag romdnul tamttatnak, kivéve a magyar nyelvet..."

Ghibu Onisifor kônyveibôl...és az erdéiyi gôrôgkeleti

roman érseki fôegyhâzmegye...rendeletébôl a kôvetkezôket
âllapîthatjuk meg:
1. A roman nyelvû iskolâk tanîtâsi nyelve a roman volt...
2. Az egyhâzak messzemenô autonômiâval rendelkeztek.
Szabadon âllîthattak fel iskolâkat.

3.
âllam
4.
5.

A felekezeti iskolâkat és az egyhâzak papjait a magyar
segélyben részesîtette.
Az egyhâzak.. .szabadon fejthették ki mûkôdésùket.
A felekezeti egyhâzak birtokait a magyar âllam nem

bântotta.

6. A felekezeti egyhâzak pûspôkei a magyar fôrendihâz
tagjai voltak.
A tôrténelmi Magyarorszâg tehât mindenkor hîven tôltôtte
be hivatâsât; a civilizâciôt, a haladâst szolgâlta és lehetôvé tette
nemzetiségeinek gazdasâgi és kulturâlis fejlôdését. A magyar
âllam intézményei és a magyar kormânyzat, valamint Erdély
kulturâlis intézményei az erdélyi românsâgot a civilizâciô olyan
fokâra emelték, amely civilizâltsâg tâvolrôl sem éri ugyan el az

erdélyi magyarokét és szâszokét, de messze felûlmûlja az
ôromâniai românokét. E megâllapîtâsunkat megint Ghibu
OnisiforraX igazoljuk... Munkâibôl kimutathatô, hogy 1914ben a magyar uralom alatt minden 1016 lélekre jutott egy
tisztân român nyelvû iskola. Minden 945 gôrôgkeleti lakosra
jutott egy gôrôgkeleti tamtô, akiknek fizetését nagyrészt s az
ôsszes gôrôgkeleti tanîtô fizetésének egyharmadât a magyar
âllam fedezte. Ugyanebben az évben Româniâban csak
minden 1418 lakosra jutott egy elemi iskola (Anuarul Statistik
al Romaniei, 1924., 10. és 234. oldal).

XVIII.

ÉLETRAJZI ADATOK
(Jelmagyardzat: A ( ) kôzé tett fôldrajzi név a jelenlegi
lakôhelyet mutatja. A * értelme: "szûletésének éve és helye".
Az "M" betû Magyarorszâg rôvidîtése.)

BUZA JANOS (Los Angeles, CA) *1900, Budapest.Kôzép-

iskolai tanulmânyait Budapesten végezte. Èrettségi utân
katonai szolgâlatot teljesîtett. Hosszabb kûlfôldi tartôzkodâs
utân a magyarôvâri gazdasâgi akadémiân szerzett oklevelet,
aztân szerzôdéssel Tôrôkorszâgba kerûlt, ahol Kemâl pasa

kisâzsiai birtokât vezette. 1936-ban ûjbôl hazatért, az Orszâgos
Magyar Tejszôvetkezeti Kôzpont ûzemvezetôjeként Devecser,
Szolnok és Gyopâros székhellyel mûkôdôtt. 1941-ben katonai

szolgâlatra hîvtâk be. Kievben megsebesult. Felgyôgyulâsa

utân a miskolci légelhârîtô parancsnoksâgra vezényelték, ahol
az arany hadi érdeméremmel tûntették ki. Az ôsszeomlâs titan
Németorszâgba, majd Venezuelâba vândorolt, ahol mezo-

gazdasâgi tanârként kapott âllâst. Rôvidesen erdészeti szakiskolai igazgatôvâ léptették elô. 1953-han a meridai egyetem
erdômérnôki karân tanârsegédi minôséghen a nôvénytar

vezetésével bîztâk meg. 1958-han a Sierra Nevada kutatâsâra
indîtott brit expedîciôhoz csatlakozott, amely British Guyana

hatârâig jutott. Kutatô ûtjainak eredményeirôl szînes ûtle^
îrâsokban szâmolt be. "Venezuela gyémântmezôin cimu
kônyve Clevelandben, "Gyémânttermô hegyek aljân cimu
munkâja pedig a kanadai Torontôban 1978-han jelent meg.
Nôvénytani felfedezéseirôl 1958-han és 1959-hen spanyo

nyelven tôbb tanulmânyt îrt. AzÂrpâd Akadémia 1978-han az
irodalmi fôosztâly keretéhen rendes tagjai sorâha hîvta meg.

DOMINITS LÂSZLÔ DR. (Talladega, AL) *1912,
Bélajablânc, Krassô-Szôrény vârmegye, M. Kôzépiskolai tannulmânyait a temesvâri âllami német reâlgimnâziumhan
végezte, ahol 1930-han érettségizett. A kolozsvâri roman

kirâlyi egyetemen 1935-ben jogvégzettségi oklevelet, a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter egyetemen 1940-ben jogtudomânyi, a kolozsvâri Ferenc Jôzsef egyetemen pedig 1943-ban
âllamtudomânyi doktori oklevelet szerzett.

1940-ben a

mânok

Szolnok-Doboka

ûldôzése

elôl

menekûlnie

kellett.

ro-

vârmegyében a magyarlâposi jârâs kôzigazgatâsi elôadôja,
késôbb szolgabîrâja, végiil a vârmegye aljegyzôje lett. 1945-ben
el kellett hagynia az orszâgot. A brazîliai Rio de Janeirôba
vândorolt ki, aboi a német hetilap szerkesztôje lett. Egy évvel
késôbb az argentinai Buenos Airesbe kôltôzôtt, aboi ûjsâgîrôi
képesîtést szerzett, a Centro Hungaro fôtitkâra, majd ûgyvezetô alelnôke és a Mindszenty Tudomânyos Akadémia

fôtitkâra lett. 1962-ben âtkôltôzôtt az Egyesûlt Âllamokba.
Egy évig New Yorkban lakott, aztân a Talladega Collège
nyelvosztâlyân spanyol és német nyelvet és irodalmat tanîtott,
a nyelvosztâly vezetôje lett. 1965-ben a Mississippi âllami
egyetemen M. A. fokozatot szerzett, 1975-ben pedig a
birmingbami Sanford egyetemen az amerikai és angol
irodalombôl kapta meg ugyanezt a fokozatot. Mint erdélyi
kisebbségi magyar, a Déli Hîrlapban és a Temesvâri Hîrlapban
szâmtalan vezércikket irt, sok-sok elôadâst tartott az erdélyi

magyarok nemzeti ôntudatânak erôsitése céljâbôl. Az Arpâd
Akadémia 1978-ban tudomânyos fôosztâlya keretében rendes
tagjai sorâba bîvta meg.

Vûéz ERDÉLYI ISTVÀN (Long Island City, NY) *1910,
Kiskunfélegybâza, M. A gimnâziumot Egerben és Budân a
cisztercieknél végezte. 1929-ben szînjelesen érettségizett. Utâna
a Ludovika Akadémiâra ment, amelynek elvégzése utân
1933-ban avattâk badnaggyâ. 1938-ban az élszâzaddal vonult

be Kassâra. 1939-ben részt vett Kârpâtalja, 1941-ben pedig a
Délvidék visszafoglalâsâban, majd késôbb az oroszorszâgi
badjâratban. 1944 decemberében csapattestével egyûtt kerûlt
ki Németorszâgba, abonnan 1949-ben vândorolt ki Ameri-

kâba. Elsô cikke a Kanadai Magyar Ûjsâgban 1949-ben jelent

meg. A Magyar Végvâr, Lârmafa és a Kanadai Magyar Ûjsâg
cîmû lapoknak âllandô munkatârsa volt, a Svâjcban kiadott
Virrasztôt 1970-tôl 1975-ig szerkesztette. îrâsait sajât nevén
klviil "Eris" és "Csîkmenasâgi" alâîrâssal is szokta kôzôlni.

"Adalékok a magyarsdg eredetkérdéséhez" (London, 1968), a
DFT Mindszenty Jôzsefrôl elnevezett jutalomdîjâval kitûntetett
"A csanddi pûspôkség vdzlatos tôrténete és szerepe a Bdndt
életében" (1976), valamint "A Szent Korona XX. szdzadi

kdlvdridja" (1978) cîmû tanulmânya ônâllôan jelent meg. Az

utôbbit a Magyar Talâlkosô ezûst Ârpâd-éremmel tûntette ki.
Paddnyi Viktor hagyatékâbôl négy nagyobb tanulmâny
kiadâsârôl gondoskodott 5 kôtetben; 1976-ban kiadta nagy-

bâtyja, Erdélyi Zoltdn 1909-ben a Nâdasdy-féle 100 arannyal
jutalmazott "Bazsilikom" cîmû verses elbeszélését, 1978-ban

pedig Kandra Kabos 1897-ben kiadott "Magyar Mytholôgia"
cîmû mûvét. - A Vitézi Rend, a Szent Lâszlô Târsasâgés Rend,
a Ludovikâsok Bajtârsi Szôvetsége, a Ciszter Diâkszovetség, a

Dél-Magyarorszâgi Felszabadîtô Tanâcs stb. tagja. Az Arpâd
Akadémia 1978-ban hîvta meg tudomânyos fôosztâlya keretében rendes tagjai sorâba.

GRA TZER MIKLÔS DR. (Syracuse, NY) *1934, Torbâgy,
Pest megye,

M.

Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten

végezte, majd a soproni egyetemen szerzett erdômérnôki
oklevelet. British Columbia egyetemén 1959-ben B.Sc.,
Montana âllami egyetemén 1965-ben M.S., Montana egye

temén pedig 1971-ben Ph.D. fokozatot szerzett. Az egyetemi
oktatâs terén 1964 ôta mûkôdik, 1973 ôta a SUNY Collège
kôrnyezettudomânyi és erdészeti rendes tanâra. Az utôbbi 10
évben nyolc tudomânyos kutatâs elvégzésére kapott megbizâst
és 1962 ôta 15 nagyobb tanulmânyât tette kôzzé (egyet

magyarul is). Ôt tudomânyos târsasâg hîvta meg tagjai sorâba
és ôt kitûntetésben részesûlt. Az Ârpâd Akadémia 1978-ban
hîvta meg tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

HELCZ TIBOR (Syracuse, NY) *1929, Budapest. Kôzép
iskolai tanulmânyait Budapesten végezte, 1952-ben érettsé-

gizett. Az egyetemre kommunistaellenes tevékenysége miatt
nem vették fel, e helyett kétévi munkaszolgâlatra hîvtâk be.
Leszerelése utân a budapesti katonai bîrôsâg hûtlenség

vâdjâval 8 évi bôrtônre îtélte. Csak 1956-ban szabadult ki.
Amerikâba 1957 januârjâban érkezett. 1962-ben a Syracuse

egyetemen folytatta tanulmânyait. A Volt Magyar Politikai
Foglyok Vilâgszôvetsége 1958-ban târselnôkévé vâlasztotta.

1965-ben fényképfelvételeivel a Kodak orszâgos versenyén dîjat
nyert. A "Professional Photographers of America" tagjaként
hét elsô dîjjal tùntették ki. A Syracuse egyetemen kitûntetéssel
fotoriporteri oklevelet kapott. Szâmos kiâllîtâst rendezett,
képeit rendszeresen dîjaztâk. Felvételeit magyar képeslapok is
kôzôlték. A magyar életben tevékenyen részt vett. A Volt
Magyar Politikai Foglyok Szôvetsége 1968-ban és 1972-ben
orszâgos elnôkévé, a Magyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség
pedig 1973-ban és 1977-ben alelnôkévé vâlasztotta. 1977 ôta a
Volt Magyar Politikai Foglyok Vilâgszdvetségének, 1978 ôta
pedig az Amerikai Magyar Szôvetség New York âllami
osztâlyânak elnôke. 1969 ôta a "Szabadulâs" cimû idôszaki lap
szerkesztôje. Az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
rendes tagjai sorâba 1978-ban hîvta meg.

KAPÔTSY BÉLA DR. (New York, NY) *M. A budapesti
egyetemen 1948-ban avattâk bôlcsészettudomânyi doktorrâ. A
Columbia egyetemen 1960-ban szerezte meg az M.S. fokozatot. 1945 ôta hivatâsos kônyvtâros volt. Ebben a munka-

kôrben mûkôdôtt 1957-tôl Amerikâban is, aboi jelenleg a
CUNY Hunter Collège kônyvtârosa. Két kônyvtârtudomânyi
szaktanulmânya, négy szépirodalmi alkotâsa, négy népesedéstudomânyi értekezése, tiz kisebb kôzleménye és tôbb

kônyvismertetése jelent meg. Az Ârpâd Akadémia 1978-ban
hîvta meg tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagjai sorâba.

KERTÉSZ LASZLÔ (Garfield, NJ) *1924, Zalaegerszeg.
Kôzépiskolâba Zalaegerszegen jâr, tanulmânyainak folytatâsât
azonban édesapja korai halâla miatt meg kell szakîtania, de

magânûton tovâbb képzi magât. Érdeklôdése az irodalom felé
fordul. Elsô îrâsai a Zalamegyei Ûjsâgban, a Zalai Hlrlapban
jelennek meg. A mâsodik vilâghâborû idején katonai szolgâlatot teljesît. Amikor hazatér, letartôztatjâk; elltélik,
bôrtônbe, majd internâlô tâborba zârjâk. Kiszabadulâsa utân
ûjabb letartôztatâs elôl Ausztriâba menekûl. Ott a kellerbergi
tâborban megint irhat. Kôlteményeit a tâbor lapjai (a Fâklya,

Magyar Ût, Vagyunk) kôzlik Zalai Kobzos Ldszlô névvel. Aztân
tovâbbmegy Innsbruckba, ahol versei mâr bekerûlnek Dôrei
Ferencdr. "Magyar vetés" cîmmel kiadott antolôgiâjâba. 1950
novemberében kivândorol s New Jersey Garfield vârosâban

telepszik le. Kôlteményeit most mâr Galambos/ôzje/"Magyar
Végvâr" cîmû lapja és Szilvâssy Ldszlô kanadai folyôirata, a
"Képes Vilâghîradô" kôzli elbeszéléseivel egyûtt. "Szemben a
kôddel" ônâllô verseskôtete is megjelenik, amelyhez Nyirô
Jôzsef îr bevezetô sorokat. Kôlteményeit az Amerikai Kiadô
antolôgiâja is hozza. Vitéz Pongrdcz Istvdn vagy 30 versét
megzenésîti. 1954-ben elôadott "Megtiport anyafôld" cimû
drâmâja utân 1969/70-ben "Rdkôczi aprôdja" dmû szinmûvét
is bemutatjâk. "Csillaghullds" cîmû kôtete elbeszéléseinek egy

részét foglalja magâban. 1972-ben " Vildgmagyarsdg" cîmmel
îr tanulmânyt. Sok mâs îrâsa jelenik meg, még tôbb marad
kéziratban. "Raborszdg fiai", "Inog a fôld", "Tetôtlen êg
alatt", "Kétségbeesés" és "Béke a havasokon" cîmmel regényei,
tôbb kôtetre valô versei, elbeszélései — "Szabadsdg vagy haldl"
cîmû filmdrâmâjâval egyûtt — kiadôra vârnak. - Az Arpâd
Akadémia 1975-ben hîvta meg irodalmi fôosztâlyânak rendes
tagjai sorâba.

KOE-KROMPECHER P. LÂSZLÔ DR. (Columbus, OH)
*1903, Budapest. Egyetemi tanulmânyait a Jôzsef nâdor
mûszaki egyetemen, Budapesten végezte, ahol 1926-ban
szerzett épîtészmérnôki oklevelet. Tanulmânyait késôbb a

Pâzmâny Péter egyetemen folytatta, majd 1942-ben a pécsi
Erzsébet tudomânyegyetemen âllamtudomânyi doktori ok
levelet szerzett. 1951 és 1953 kôzt Venezuelâban a caracasi
egyetemen is képesîtést és oklevelet szerzett. Magyarorszâgon
13 évig mûegyetemi tanârsegéd, Kentuckyban 8 évig egyetemi

tanâr volt. Magyarorszâgon, Venezuelâban, Kentuckyban és
Ohiôban iskolâkat, kôrhâzakat, menhâzakat, katonai és ipan

létesîtményeket, lakôhâzakat tervezett és épîttetett. Gyakorlati
tevékenységével pârhuzamosan szakmai, iparpolitikai, urbanisztikai cikkeket és tanulmânyokat îrt régebben magyarul (3
kônyvet is), késôbb spanyolul, ûjabban pedig angolul.
Irodalmi munkâssâgât elôadâsok, szakmai egyesûleti tevékenység, bizottsâgi tagsâgok egészîtik ki magyar és nemzetkôzi
vonalon egyarânt. Szakmai tevékenységén kîvûl mint festomûvész târsas és egyéni kiâllîtâsokon vett részt Venezuelâban,
Spanyolorszâgban, Kentuckyban és Ohiôban. Szâmos mûvet
dîjaztâk. Venezuela karâcsonyi bélyegét 1963-ban ô tervezte.

az Egyesûlt Âllamok orszâgos Christmas Seal pâlyâzatân pedig
1968-ban a harmadik dîjat nyerte el. - Az Ârpâd Akadémia
1974-ben hîvta meg tudomânyos fôosztâlya keretében a rendes
tagok sorâba.

MARINA CYULA DR. (Perryopolis, PA) gôrôg katolikus
kanonok. *1901, Lonka, Mâramaros vârmegye, M. A
mâramarosszigeti piarista fôgimnâziumban 1920-ban érettségizett. Hittudomânyi tanulmânyait Rômâban a Pontificia
Universitas Gregoriana hallgatôjaként végezte. Mindkét jogtudomânybôl doktori oklevelet szerzett (juris utriusque doctor). 1929-ben az ungvâri hittudomânyi akadémiân a jog és az
egyhâztôrténelem tanâra s az akadémia igazgatôhelyettese lett.
Mintilyen, 1941-ig folytatta mûkôdését. (Kôzben Ungvâr 1938
november 8-ân visszatért a Szent Koronâhoz.) 1939 mârcius
15-tôl 1940 jûliusâig a visszafoglalt Kârpâtalja kormânybiztosa
volt, azutân pedig 1944 oktôber 23-ig Kârpâtalja kormânyzôsâgân mint a m. kir. vallâs- és kôzoktatâsûgyi minisztérium
osztâlyfônôke teljesîtett szolgâlatot. Idôkôzben a munkâcsi
gôrôg katolikus pûspôkség kanonokja, a Ferenc Jôzsef lovag-

rend nagykeresztjének, 1941-ben pedig a Magyar Érdemrend
kôzépkeresztjének tulajdonosa lett. Az ôsszeomlâs utân elôbb
Ausztriâba kerûlt, aboi a bécsi, majd a salzburgi egyetem
hittudomânyi karân adott elô. Amerikâba érkezése utân
elôszôr a buffalôi âllami egyetem keretében mûkôdô rômai
katolikus Rosary Collegeban az orosz nyelv és a liturgia
ideiglenes elôadôja volt, Lisle hittudomânyi akadémiâjân
tamtott, legutôbb pedig (1962-tôl 1968-ig) a pennsylvaniai
Pittsburghben a gôrôg szertartâsû Collegeban latin és gôrôg
nyelvet, valamint liturgiât adott elô. Irodalmi tevékenységének
eredménye két orosz nyelvû tanulmâny, a "Historija Cerkovnoje" és a "Pravo Cerkovnoje", valamint a magyar és angol
nyelven kiadott "Rutén sors, Kârpâtalja végzete". Folyékonyan
beszél, îr és olvas a magyaron Idvul ruszin-orosz, cseh, latin és
német nyelven, kielégltô môdon ôszlâv, olasz és român
nyelven, szûkségképpen pedig ukrân, horvât és lengyel

nyelven. - Az Ârpâd Akadémia 1978-ban hîvta meg tudo
mânyos fôosztâlyânak keretében rendes tagjai sorâba.

MITNYÀN LÀSZLÔ DR. (Montréal, auebec, Kanada) *
1913, Budapest. 1967 ôta a montréali egyetem politechnikai
karânak rendes tanâra. Korâbban 1936-tôl 1962-ig a m. kir.
Jôzsef nâdor mûegyetemen mûkôdôtt, illetôleg adott elô,
1963-tôl 1966-ig pedig az Egyesûlt Nemzetek Szervezeténél, az
UNESCO-nâl Pârizsban teljesîtett szolgâlatot, mint szakértô,
az elsô nemzetkôzi politechnikai terv végrehajtâsâban. Szakirodalmi tevékenységének eredménye 15 onâllôan megjelent
mû és mintegy 70 szaktanulmâny. Bârâny Nândorral, a
Magyar Tudomânyos Akadémia tagjâval egyiitt irt kétkôtetes
mûvét 1960-ban a mûncheni nemzetkôzi tudomânyos vilâg-

kônyvkiâllitâson arany éremmel tûntették ki. Szâmos tudo
mânyos és târsadalmi egyesûlet tisztségviselô és rendes tagja.

Az Ârpâd Akadémia a tudomânyos fôosztâly keretében
1978-ban hîvta meg rendes tagjai sorâba.

MOLNÀR JÔZSEF (LaTgo, EL) *1933, Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait Budapesten végezte, ugyanott szerzett a

mûszaki egyetem elektromérnôki szakân 1956-ban mérnôki
oklevelet is. A szabadsâgharc utân Ausztriâba menekûlt.
Amerikâba 1957 mâjusâban érkezett. A New Jerseyben levô
Boontonban mûszertervezéssel foglalkozott, Sommervilleben

az RCA a tranzisztorok elektromos jellemzôinek mérésével
bizta meg. Eredményeit "Automatic Measurement of Integrated Circuits" cimmel a vâllalat adta ki. Tizévi szolgâlat

utân a floridai St. Petersburgban a Honeywell vâllalatnâl
kapott alkalmazâst, mint kûlônleges elektronikus mérômu-

szer-tervezô. Innen szerzôdésének lejârta utân az ECI-bez
kerûlt hasonlô munkakôrben. New Jerseyben a Rutgers

Hungarian Alumni és a Magyar Iskola ifjûsâgi bizottsâgânak
elnôke s az iskola igazgatô-helyettese volt. A floridai magyar

életben ugyancsak derekas részt vâllalt. Az Ârpâd Akadémia

1978-ban a tudomânyos fôosztâly keretében hivta meg tagjai
sorâba.

MOLNAR ZSIGMOND DR. *1907, Cegléd. Egyetenii
tanulmânyait Szegeden végezte, ahol 1931-ben jog- és
âllamtudomânyi doktori oklevelet szerzett. Ôtévi katonai

szolgâlat utân hivatâsos rendôrtiszt lett. Mint rendôrkapitânyt
minôsitették ât a belûgyminisztérium fogalmazôi karâba

miniszteri titkârnak. îrâsait, kôlteményeit Magyarorszâgon
eleinte tekintélyes vidéki lapok, majd a "Kelet Népe" szâmai
kôzôlték. Az emigrâciôban szôkimondô, szellemesen humoros
monolôgjaival szerzett magânak hîrnevet, amelyet râdiôelôadâsaival ôregbitett a clevelandi WZAK hullâmain. Mindig
meglepôen érdekes és szellemes îrâsait a Magyar Ujsâg, a
Képes Magyar Vilâghîradô és a Kanadai Magyarsâg kôzôlte,

illetôleg kôzli. Az Ârpâd Akadémia 1974-ben hîvta meg
irodalmi fôosztâlya keretében rendes tagjai sorâba.

ORMAIJÀNO S (Bay Village, OH) *1901, Fehértemplom,
Ternes vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a nagyszebeni
hadaprôdiskolâban végezte. 1919-ben a Ludovika Akadémia
nôvendéke lett, jûnius 24-én részt vett az ellenforradalomban,
amelynek meghiûsulâsa utân a kommunistâk fogsâgâba esett.
Kiszabadulâsât kôvetôen 1920-ban a mûegyetemre iratkozott
be, ahol 1925-ben épîtészmérnôki oklevelet szerzett. Ugyan-

ebben az évben részt vett az Orszâgos Vâltôpénz Tervpâlyâzaton, amelyen fillér-tîpusû terveivel 5 mâsodik dijat nyert.
1927-ben a légipostai bélyegek orszâgos tervpâlyâzatân 4, 12,
16, 20 és 40 filières névértékû vâltôpénz-terveivel elsô dîjat
nyert. 1928-ban Budapest székesfôvâros okmânybélyeg-terv
pâlyâzatân a 8 pengôs névértékû szînes rajzâval kerult az elsô
helyre és tervének kivitelezését is megkapta. Ugyanebben az
évben autôkarosszériâkat tervezett "âramvonal" megjelenéssel.
Ezeket a budapesti és a pârizsi autô-szépségversenyen elsô dijjal
tûntették ki. 1934-ben a szombathelyi unnepi hét keretében
érem-, plakett- és emlékbélyeg-tervei nyertek arany érmet.
1937-ben a honvédség "biztonsâgi lôvôlde" néven ismert
talâlmânyât rendszeresîtette. Erdély egy részének visszatérése
utân a kolozsvâri honvéd hadtestparancsnoksâg székhâzânak
megtervezésére kapott megbîzâst a nemzeti jelleg hangsûlyozâsâval. Eeladatât a székely kopjafa motîvumainak alkalmazâsâval oldotta meg. Ezért legfelsôbb kormânyzôi dîcsérô
elismerésben részesûlt. Az ôsszeomlâs utân csalâdjâval egyutt
Ausztriâba, majd Németorszâgba menekûlt. Freiburgban a
lebombâzott vârosi szinhâz ûjjâépitésénél târstervezôként
mûkôdôtt

kôzre.

1949

végén

Amerikâba

vândorolt

ki.

Clevelandben mint tervezô, késôbb mint vezetô épîtészmérnôk

mûkôdôtt. Templomok, iskolâk, irodaépûletek, bérhâzak,
intézeti, ipari és kôzépûletek tervezése, kivitelezése fûzôdik
nevéhez. 1962-ben a buenos-airesi ipari vilâgkôzpont 66
emeletes épûletének tervéért dîcséretet és kékszalagos "Award
of Merit"-ei kapott. Az "Office of Civil Defense" részére az
atombomba

rombolô hatâsairôl szôlô hâromkôtetes tanul-

mânyhoz tôbb mint 100 illusztrâciôt készitett. 1977-ben
pâratlan mûvészi feladatra, a Grand Canyon ôriâsi méretû

kôrképének megfestésére vâllalkozott. Mûvérôl, amelyet elôrelâthatôlag 1980-ban fejez be, a clevelandi "Plain Dealer

Magazine" cîmû hetilap részletes beszâmolôt kôzôlt. Az Arpâd
Akadémia 1978-ban hîvta meg mûvészed fôosztâlya keretében
rendes tagjai sorâba.

POLÔNY ELEMÉR (New York. NY) *1911, M. A
budapesti Képzômûvészeti Akadémiân végzett. Elsô kiâllîtâsât

1936-ban Budapesten rendezte. 1938-ban a Képzômûvészeti
Akadémia arany éremmel tûntette ki. 1939-ben a képzô

mûvészeti nagydîjat nyerte el. 1940-ben és 1943-ban ûjabb
budapesti kiâllitâsokon aratott sikert. Képzômûvészeti ôsztôn-

dîjjal Rômâba, majd Firenzébe kerûlt, aztân az Egyesûlt
Âllamokba vândorolt ki. Elôbb Kansas Cityben, késôbb New
Yorkban tûnt ki alkotâsaival. Mûvei Rôma, Kansas City és
New York vârosaiban, mûzeumaiban, Csehszlovâkiâban és

Magyarorszâgon ôrzik hîrnevét. Ezek leginkâbb nem-figurâlis
olajfestmények, plasztikâk és mozaikszerû koncepciôk bâmu-

latos vâltozatossâgban és pâratlan sokszerûségben. Rajzaiban
Picasso és a kubizmus hatâsa nyilvânvalô. Plasztikâi monda-

nivalôival az ôsi vilâgba nyûlnak vissza: a rîtus ereje feszûl
bennûk. Mûvészetérôl Haring Friedhelm dr., a "Nord-Hessische Muséum" igazgatôja 1978 szeptemberében megren-

dezett kiâlHtâson azt âllapitotta meg, hogy abbôl vildgképûnk
hatdrtalansâga tûkrôzôdik vissza. Polôny Elemér kétségtelenûl
korunk egyik legtehetségesebb modem képzômûvésze.- Az
Ârpâd Akadémia 1971-ben hîvta meg mûvészeti fôosztâlya
keretében rendes tagjai sorâba, a Magyar Kongresszus pedig
1978-ban tûntette ki az arany Ârpâd-éremmel.
SIEGMETH J. ALFRÉD (Sierra Madré, CA) *1911.
Komârom, M. A piaristâk budapesti gimnâziumâban 1928-

ban érettségizett, majd a budapesti mûegyetemen szerzett
1934-ben elektromechanikai mérnôki oklevelet.
râdiônâl tâvkôzlési kutatâsokat végzett, majd

A
a

magyar
Magyar

Phillips Co. technikai igazgatôja lett a leadô és a radar-rendszer fejlesztésének feladatâval. A mâsodik vilâghâborû utân a
"W.T.

LaRose and Associâtes" fômérnôke

lett

New York

âllam Troy vârosâban, aboi érdekiôdése a dielektromos fûtési
technolôgia felé terelôdôtt. 1953-ban Kaiiforniâba kôltôzôtt,
aboi Pasadenâban a "Resdel Engineering Corp." fômérnôke.
majd elnôkhelyettese lett és az ûrrepùlôk felszâllâsâval és
ûtvonalâval kapcsolatos kutatâsokat irânyîtotta. 1966-ban a
"Jet Propulsion Laboratory of the California Institute of
Technology"-hoz keriilt, aboi bat Pioneer, kôztiik ajupiterbez
irânyîtott két ûrbajô ûtjânak elôkészitésében mûkôdôtt kôzre.

Jelenleg "programmatic manager of tbe radio frequency
interférence control project of tbe deep space network".
1974-ben a NASA kûlônieges szolgâlatainak elismeréséûl
érdem-éremmel tûntette ki. A messzebb ûrbeli tâvkôzléssel

kapcsolatban szâmos szaktanulmânya jelent meg. - Az Arpâd
Akadémia 1978-ban bivta meg tudomânyos osztâlyânak rendes
tagjai sorâba.

SZENTPÉTERY SZABOLCS DR.
(Midlotbian, VA)
*1939, Budapest. Egyetemi tanulmânyait Budapesten végezte,
orvostudomânyi doktori oklevelét 1963-ban szerezte meg.

1969-ben és 1970-ben az Egyesûlt Âllamok badseregében
katonai szolgâlatot teljesitett, amellyel a "Bronz Star Medal"-t
érdemelte ki. Tanulmânyainak amerikai tovâbbfolytatâsa
kôzben és utân szivsebészeti kutatâsokat végzett, Syracuseban
és Ricbmondban kôrbâzi sebészorvosként mûkôdôtt, majd a

Médical Collège of Virginia sebésztanâra lett. Kûlônbôzô
konferenciâkon szakelôadâsokat tartott, kutatâsainak ered-

ményeirôl pedig 12 szaktanulmânyban szâmolt be. Az Arpâd
Akadémia a tudomânyos fôosztâly keretében 1978-ban bîvta
meg rendes tagjai sorâba.

XIX.

NÉVMUTATÔ
(A szdmok az oldalakat jelzik)

Ady Endre 55
Asbôth Gyula 55

Bercsényi Miklôs 177

Béky Zoltân 11, 14, 116, 148,

Asbôth Oszkâr 154

152,164

Attila 208

Bényey Zoltân 55
Bîrô Anna 217

Babej Andrâs 13
Babej Péter 13
Bagi Kâlmân 178
BagôJânos178
Bajsay Jôzsef 9, 11,

B. Kovâcs Fréda 105

Blâthy Ottô 227, 228
Bodnâr A. Lajosné 12
Bodolai Zoltân 138, 163

25, 82

Bakk Erzsébet 13

Bakô Farkas Istvân 178
Balatoni Istvân 139
Balâs Tamâs 13

Balâssy Géza 19, 247
Balâssy Laci 247
Ballô Istvân 247

Balogh Âdâm 173, 177, 178
Balogh Gyôzô 138
Barcza Lâszlô 55

Bodô Lâszlô 154

Bognâr Kâlmân 118, 139, 154
Boldizsâr Matild 55

Bôja Adrianne 13
Brandt Willy 60
Brosné Karikâs Cecllia 12
Burebista 198

Burgyân Aladâr 12, 154, 231
Buza Gyôrgy 138

BuzaJânos 163, 249
B. Ormay Ildikô 54, 248

Barkôczyjânos 178
Barna Andrâs 178

Châszâr Ede 11, 53, 76, 154

Bartôk Béla 39, 40, 44, 55

Cobben, Alfred 77

Batizy Gusztâv 12

Constantinescu, Miron 197

Bauer Alajos 12, 235
Bâlintitt Kâroly 239
Bârdos Lajos 45

Csernovics Arzén 173

Csonkajânos155, 197

Bârâny Istvân 143

Csôka Istvân 55, 155

Csia Pâl 9, 15

Bedrosziân Âlmâszt 10

Csôka Sândor 178

Beniczky Âdâmné 10, 53, 57,

Czakô Kâroly 155

247

Czanik Géza 137

Daicoviciu,
Hadrian
204,205,209

198

Decebal 198

Dengl Mikiôs 12, 147, 163
Devecsery Gâbor 178
Dezséry Andrâs 139
Déri 227, 228
Diaconu, Petre 197, 211

Fiala Ferenc 194

Flôriân Tibor 137, 156
Fonyô Lâszlô 55
Ford, R. Gerald 143
Friedrich Kati 13

Fuller, J.B. 225
Futâr Pâl 237

Fûry Lajos 156, 247

Dobolyi Arpâd 139
Dohanos Istvân 55

Gallô Géza 163

Dohnânyi Ernô 247, 248
Dominits Lâszlô 167, 249

Gâbor Aron 157

Garay Andrâs 157

Domonkos Lâszlô 155

Gibb 225

Domonkos Maria 139

Glatter Zoltân 55

Donat, Ion 205
Dôczy Sândor 178

Glatzer Mikiôs 157, 163, 251

Dragosich Gyôrgy 178
Dunai Akos 247
Dunajszky Antal 9, 18
Egyed Mikiôs 12, 220
Ember Sândor 13, 140, 141,
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